
Analiza Funkcjonalno-Techniczna

dla systemu B2C/B2B

wersja 1.0

Celem projektu jest stworzenie nowej strony internetowej + systemu B2C/B2B (dalej 

nazywany sklepem). Aktualna strona firmy jest dostępna pod adresem: 

http://www.rem.elblag.pl/

System B2B jest dostępny ze strony po kliknięciu na Sklep - 

http://www.rem.elblag.pl/b2b/

Niniejsza analiza Funkcjonalno-techniczna będzie stanowiła załącznik do umowy z 

przyszłym Zleceniobiorcą niniejszego projektu informatycznego. 

Najważniejsze dla nas jest to, aby Sklep w pełni integrował się z naszym programem 

SAGE Symfonia ERP Handel Extra 2019 (dalej nazywany system ERP). Opis integracji 

został opisany w dalszej części.

Sklep może powstać tylko na poniższych platformach:

- PrestaShop 1.7 lub nowsza

- Magento 2.0 lub nowsza

Ilość produktów, która ma zostać zaimportowana to 55 000. Dodatkowo ma się 

dokonywać cykliczny import z naszego systemu ERP do sklepu. Powinien zostać 

ustawiony Job raz na tydzień w weekend. Ma być również możliwość włączenie importu 

ręcznego na żądanie.

Użytkownicy niezalogowani mają mieć możliwość przeglądania produktów z ich 

dostępnością. Ceny dla nich mają być niedostępne.

Klienci B2B (jest ich 8000) po zalogowaniu mają wiedzieć swoje ceny dla produktów 

zaimportowane z naszego systemu ERP. Oznacza to, że cennik będzie zawierał 440 000 

000 rekordów (8 000 * 55 000).



Do projektu zostanie dodatkowo wykonany przez nas makieta sklepu.

Prosimy w załączonym excelu wpisać ilość godzin potrzebnych na wykonanie 

poszczególnych funkcjonalności i podania stawki godzinowej. Dopuszczamy bowiem 

możliwość podzielenia projektu na dwie części tak, aby odpalić sklep jak najszybciej a 

kolejne funkcjonalności mniej ważne zostawić na kolejny etap.

1. Informacja o plikach Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce 

lub konfiguracji usługi.

Po kliknięciu w link „Polityką prywatności” w powyższym komunikacie ma się otworzyć 

strona z treścią, którą będziemy mogli edytować z poziomu cms.

Wszystkie treści (w tym powyższa) ma myć edytowalna poprzez wysiwyg

2. Strony opisowe i ich edycja

Wszystkimi stronami opisowymi (poza sklepowymi) i menu chcemy edytować z poziomu 

cms. Mamy tu na myśli aktualne:

strona główna

o firmie

oferta

aktualności

kontakt

Cała zawartość sklepu (pola w kategoriach, na karcie produktu, koszyku) ma myć 

edytowalne z poziomu cms. 

3. Wyskakujące okno z promocjami lub komunikatami.





- Opisu pod SEO dla kategorii produktów. Max 2500 znaków z możliwością dodania w 

języku html linków od innych stron.

- url (slug URL Fiendly). Możliwość wpisania url slug na podstron zarówno opisowych jak i

kategorii, producentów. Urle mają się wpisywać automatycznie na podstawie np. nazwy 

kategorii, ale ma być możliwość edycji. Po zmianie urla ma zadziałać przekierowanie 

typu 301 ze starego url na nowy. Oznacza to, że ma powstać wpis w sekcji 

Przekierowania, który został opisany w dalszej części.

Karta produktu ma mieć url budowany automatycznie na podstawie nazwy produktu.

7. Wyszukiwarka tekstowa i zaawansowana

Na górze strony powinna znajdować się na zadokowanym pasku wyszukiwarka tekstowa, 

która powinna szukać po:

- nazwie produktu

- numerze katalogowym

- kategorii

- producencie

- producent kategoria

W wyszukiwarce tekstowej ma działać podpowiadanie po wpisaniu co najmniej 3 

znaków. Pierwsze 5 produktów i kategorie lub producent jeśli znajdzie dopasowanie.







Ważne jest aby dało się przejść do np. wszystkich produktów pod adres: 

wwww.pl/szukaj?query=uszczelnienia, gdzie będzie można wybierać kategorię i 

filtrować a strona będzie nadal pamiętała że była wpisana fraza „uszczelnienia”. W 

każdej chwili user powinien mieć możliwość odznaczenie „Fraza: uszczelnienia” i 

znajdzie się w kategorii którą wcześniej wybrał.

8. Url Friendly

Strona ma posiadać przyjazne url. Najlepiej, aby na końcu nie było .html, ale nie jest to 

nasz wymóg.

→Jeżeli sklep będzie miał kategorie Chemia przemysłowa  Kleje UV 

to url do tych kategorii powinny wyglądać następująco:

sklep.pl/chemia-przemyslowa

sklep.pl/kleje-uv

sklep.pl/kleje-uv

To samo dla producentów. Jeżeli producent nazywa się „skf & ccc” to chcemy mieć 

możliwość wpisania w cms urlp do niego, czyli np. „skf-ccc”. Oznaczać to będzie, że 

strona na niego będzie wyglądała sklep.pl/skf-ccc

Analogicznie jak user wybierze kategorię łożyska a następnie z filtrów Producent = skf & 

ccc to url do niego powinien być:

sklep.pl/lozyska/?prod=skf-ccc

Dopuszczamy również możliwość aby system to robił automatycznie, ponieważ trzeba to 

również robić dla kategorii. Reguła nie jest skomplikowana:

- wszystkie ogonki (ąćń) zamieniamy na bez ogonków

- wszystkie spacje na „-”

- wszystkie $&* zamieniamy na pusty znak

9.          Mają być okruszki

Okruszki mają być budowane automatycznie dla strony.

10.Produkt mogą być w wielu kategoriach



Oczywiście będziemy decydować, która kategoria jest domyślna, aby można było 

poprawnie wypełnić okruszki dla produktu. Jeśli ktoś znalazł taki produkt z wyszukiwarki

testowej to wtedy okruszek ma się wypełnić z kategorii domyślnej. Natomiast jak 

produkt znajduje się w dwóch kategoriach to w zależności z jakiej user do niego trafił to

taki powinien się pojawić okruszek.

11.Sortowanie produktów

Do wyboru:

Domyślne (po naszym polu orderby)

Cena od najniższej

Cena od  najwyższej

Alfabetycznie

Domyślne do nasze pole orderby, które będziemy dostarczać z naszego systemy ERP. 

Działać to ma tak, że produkt, który ma większą wartość w polu OrderBy ma się 

pojawiać wyżej po wybraniu danej kategorii. Chodzi o to, aby zawsze w pierwszej 

kolejności pojawiały się produkty, na my chcemy sprzedać. Pole to głównie będzie 

budowane na podstawie:

1. co mamy w magazynie

2. co jest najbardziej sprzedawane

3. co chcemy sprzedawać

Będziemy tym polem sterować z następujący sposób:

Jeżeli mamy z magazynie produktu X 1456 szt to OrderBy = 100 * 1456 = 145600. Taki 

produkt będzie wyżej w wynikach wyszukiwania niż ten, którego mamy 2 szt ponieważ 

jego OrderBy będzie równy 200.

Produkty, które powinniśmy mieć zawsze w magazynie, ponieważ mamy ustawione na 

nich minima logistyczne (Min/Max) zawsze mają mieć OrderBy = 90

Ponadto produktom danego producenta będziemy ustawiać wartość OrderBy np. 80, 70, 

60 tak, aby były wyżej niż te, na którym nam mniej zależy.

12.Sitemapa



Ma być sitemapa główna pod adresem sklep.pl/sitemap.xml a w niej linki do kolejnych 

sitemap:

- produkty

- producenci

- kategorie (ogólne, kategoria+producent, kategoria+filtry)

- ogólne (O nas, Oferta itd.)

- blog

Wszystko ma być aktualizowane co noc.

13.Obsługa przekierowań 301 i 404

Sklep ma mieć obsługę przekierowań 301 dla produktów, których już nie mamy w 

ofercie. Powinno być pole w cms przy produkcie Url301. Jeżeli produktu został 

wyłączony (ręcznie lub nie przekazujemy go importem z ERP) to jeśli to pole jest puste 

to powinno być przekierowanie 301 do głównej kategorii, w której się znajdował. Jeżeli 

będzie wypełnione to ma nastąpić przekierowanie 301 na wpisany url. Dzięki temu 

będziemy mogli dla stron produktowych, które się wypozycjonowały w Google podawać 

linki do produktów, które są ich zamiennikami.

Ponadto chcemy mieć osobny moduł w cms pod nazwą przekierowania. Gdzie będziemy 

mogli wpisywać stary i nowy adres dla stron, który wyłączamy. Ma to być wyglądać 

następująco:

Stary adres:

Nowy adres:

Przyciski: Dodaj

Koniecznie po wciśnięciu przycisku ma ustawić się kursor na polu stary adres, aby osoba 

to robiąca mogła szybko wprowadzić kolejny wpis. Jest to bardzo ważne, ponieważ 

przed uruchomieniem produkcyjnie nowego sklepu będziemy chcieli wykonać takie 

przekierowania z aktualnej strony na nową, aby nie tracić ruchu z wypozycjonowanych 

stron w Google.







Jeżeli ustawimy, że od wartości 4000zł netto to w koszyku powinna być informacja, że 

brakuje Ci x zł abyś otrzymał dodatkowy rabat od wartości zamówienia.

23. Kody rabatowe

Możliwość wpisania w cms kodów rabatowych. Rodzaj:

- Kod na rabat wartościowy produktów w koszyku

- Kod na darmową wysyłkę

- Kod na rabat na produkty danego producenta w koszyku.

24. Koszty dostawy

Dla klientów B2B, którzy mają założone konta przez nas, nie powinien wyliczać się koszt 

dostawy. W koszyku powinna być za to informacja: „Koszt dostawy zostanie doliczony 

przez BOK”. Treść takiej informacji chcemy samodzielnie edytować z poziomu cms.

25.Linki w kategorii do kategorie + Producent

Chcemy edytować listę linków wewnętrzach dla każdej kategorii. Oznacza to, że będąc 

na w kategorii Łożyska i akcesoria łożyskowe chcemy dodać linki typu:

Łożyska i akcesoria łożyskowe CRAFT

Łożyska i akcesoria łożyskowe INA

Łożyska i akcesoria łożyskowe NTN

Takie linki wewnętrze mają na pomóc z pozycjonowaniu w Google i mają się pojawiać 

na końcu listingu produktów w danej kategorii.

26.Stworzenie stron informacyjnych

Poniżej przekładowy screen z innego sklepu.









Łożyska walcowe NTN (3)

Łożyska kulowe zwykłe NTN (3)

Oczywiście jak przejdę do kategorii „Łożyska kulowe NTN” to mam dalej do wyboru 

podkategorię jeśli istnieją. Dopiero po wejściu z liść kategorii user otrzymuje wszystkie 

filtry dla danej kategorii.

32.Filtrowanie

Filtr to np. śr. wew. d [mm] w kategorii łożyska

Dużo filtrów mamy dzisiaj uzupełnionych w Symfonii i konieczne jest, aby zostały one 

poprawnie zaimportowane do sklepu.

Dodatkowo chcemy mieć możliwość dodawania nowych filtrów już z poziomu cms 

sklepu.

W sklepie filtry mają być przypisane do kategorii. Powinny się pojawiać filtry i wartości 

tylko takie, do których są przypisane produkty. Nie chcemy sytuacji, w której user 

wybierze jakąś wartość i nie otrzyma żadnego produktu na listingu.

W cms chcemy stworzyć filtry dla każdej kategorii. Następnie jak będziemy edytować 

produkt i przypiszemy produkt do kategorii to powinniśmy otrzymać zestaw filtrów i 

wartości do przypisania tylko z danej kategorii.

Będą trzy typy filtrów:

- do wyboru. Np. Czy ma zęby: Tak lub Nie

- do wyboru wielokrotnego. Np. „Pasuje do”: pas klinowy, pas zębaty, pas wielorowkowy

Osoba, która będzie wypełniała wartości w cms może zaznaczyć kilka wartości np.  pas 

klinowy, pas zębaty.

- wartość wpisywana liczbowa. np. śr. wew. d [mm] gdzie można wpisać wartość 

liczbową. Wtedy na frontendzie powinien pojawić się suwak i pola tekstowe „Od” „Do” 

do wpisania.

33. Pop-up pod dodaniu produktu do koszyka

Chcemy, aby po dodaniu produktu do koszyka wyskoczyło okno z informacją, że produkt 

został dodany do koszyka + poniżej produkty powiązane, które klienta powinny 

zainteresować.







Użytkownicy sklepu, którzy są niezalogowaniu nie mogą widzieć cen przy produktach. 

Mogą za to widzieć dostępność w naszym magazynie.

Klienci B2B mają ustawione ceny dla nich w naszym ERP. Należy wykonać import tych 

cen. Należy przyjąć że każdy klient ma inną cenę na każdy produkt. 

Aktualnie do zaimportowania mamy ok 55 000

Klientów B2B do zaimportowania mamy ok 8 000

Oznacza to, że cennik jaki powinien zostać przygotowany po stornie sklepu będzie 

zawierał ok 440 000 000 rekordów.

Nasz system ERP jest dość rozbudowany w kwestii budowania cen dla klientów i 

korzystamy z jego wszystkich praktycznie funkcji. Przyjmujemy, więc zasadę, że zbyt 

czasochłonne będzie przenoszenie logiki budowania cen po stronie sklepu. Sklep ma 

zatem pobierać cenę netto dla każdego produktu per klient B2B. Przy każdym produkcie 

w naszym ERP mamy przypisaną stawkę VAT, więc po stronie sklepu ma się pojawiać 

cena netto i brutto.

Klient B2B otrzymuje od nas login i hasło i po zalogowaniu ma widzieć ceny jakie zostały 

dla niego zaimportowane z systemu ERP. 

Import cen dla klientów B2B ma się wykonać automatycznie raz w miesiącu. Ma jednak 

istnieć możliwość wymuszenia importu ręcznego dla wszystkich klientów lub tylko dla 

jednego.  

Naszym celem jest to, aby jak najwięcej klientów składało zamówienia przez nasz nowy 

sklep. Dlatego też, chcemy ich zachęcić dodatkowym rabatem.

W CMS mamy mieć możliwość wpisania dla wszystkich klientów dodatkowego rabatu na 

wszystkie produkty. Np. jak wpiszemy Rabat 2% to jak z importu z naszego ERP wynika, 

że klient powinien mieć cenę na produkt np. 1945,56zł netto to jego cena w sklepie 

powinna się zmienić na 1906,65. Cena netto ma się zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku. Oczywiście zamówienie jakie zostanie zaimportowane do naszego systemy 

ERP ma posiadać cenę 1906,65 zł netto.

38. Klienci – loginy i uprawnienia



Klient B2B to kontrahent, który może mieć kliku pracowników, dlatego potrzebujemy 

mieć możliwość stworzenie wielu loginów dla danego klienta B2B. Cennik oczywiście jest

budowany dla klienta co oznacza, że wszyscy pracownicy (loginy) tego klienta widzą te 

same ceny dla produktów.

W poziomu cms chcemy mieć możliwość wyłączenia zarówno klienta jak i loginów. Jak 

wyłączymy czasowo klienta to wszystkie jego loginy mają przestać działać.

Możemy również wyłączyć pojedyncze loginy.

Ma istnieć możliwość zmiany hasła przez użytkownika w CMS.

Żaden użytkownik (login b2b) nie może edytować danych kontrahenta. Takich zmian 

może dokonywać tylko nasz pracownik z poziomu CMS.

Klient nie może dodawać sam kolejnych loginów lub ich wyłączać. Może natomiast 

zmienić hasło.

 

39. Panel klienta B2B

Klienta B2B po zalogowaniu może przejść do panelu klienta, gdzie może przeglądać 

zamówienia, które zostały złożone przez sklep.

Może również zmienić swoje hasło.

Ma istnieć możliwość przypomnienia hasła, które ma zostać potwierdzone poprzez 

kliknięcie na link w mailu, który sklep powinien do niego wysłać.

Klient ma widzieć również swoje:

Saldo, 

Limit kredytowy, 

Czy przeterminowany, 

Listę faktur,

Możliwość pobrania pliku PDF z FV.

Te dane również należy importować z naszego systemu ERP. Import powinien odbywać 

się co 1 godzinę.

Pliki PDF z FV da się generować w naszym ERP i zapisywać tymczasowo na naszym dysku.

Następnie proponujemy napisanie skryptu, który będzie opalony jako job i będzie 

wkopiowywał pliki na ftp gdzie będzie hostowany sklep.

40. Klient B2B - Adresy wysyłki



Wszystkie adresy do wysyłki mają zostać zaimportowane z naszego ERP. Ponadto Klienci 

B2B mają mieć możliwość dodawania i edytowania adresów wysyłki. My oczywiście z cms

możemy również nimi zarządzać. Podczas składania zamówienia (koszyka) klienci B2B 

mogę wybierać z listy rozwijanej adresy do wysyłki. Domyślny adres wysyłki ma być taki 

jak dane do FV. Jak klient wybierze inny adres niż do FV to w mailu jaki ma dostać 

klient i nasz BOK ma być informacja: INNY ADRES NIŻ NA FV: {podany adres}.

41.Sposoby płatności dla klientów B2B

Warunki handlowe jakie jak przelew, termin płatności w dniach.

Zazwyczaj klienci mają przyznany kredyt kupiecki z terminem płatności. Należy te dane 

importować co 15min dla wszystkich klientów z naszygo ERP. Dodatkowo, jak klient 

będzie miał aktualne saldo  15 000 (kredyt, który pozostał mu do wykorzystania) i złoży 

zamówienie na kwotę 2000 brutto to powinieno mu się na stronie natychmiast zmienić 

Saldo na kwotę 13 000 zł. 

Klienci B2B Składając zamówienie mają mieć możliwość wybrania:

- Przelew (warunki handlowe)

- Przedpłata

- Gotówka w biurze

- Pobrania u kuriera

Dodać info o tym, że towaru nie ma i BOK xxxx

W przypadku gdy wartość brutto koszyk przekracza ich saldo (pozostały limit do 

wykorzystania) to powinni otrzymać komunikat informujący o tym fakcie i że powinni 

wybrać przedpłatę. 

Jeżeli klient ma przeterminowane płatności to również ma otrzymać odpowiedni 

komunikat i również jeżeli chce złożyć zamówienie to musi wybrać przedpłatę.

42.Twoje grupy produktowe - B2B

Lista do wybory

Klienci B2B powinni mieć możliwość dodawania produktów do Ulubionych. Dzięki temu 

będą mogli łatwo po zalogowaniu zamawiać produkty, których najczęściej potrzebują.

Oznacza to, że po przejściu w Ulubione powinna być przy każdym produkcie ikonka 

„Dodaj do koszyka” jak również usuń z ulubionych.







 

48.Newsletter

Możliwość dopisania się do newslettera i integracja tych maili z systemem np. Freshmail.

Oczywiście jak będziemy wysyłać newsletter ma działać link w wypisaniem się z niego.

49.Karta produktu – zamów przez telefon

Pod przyciskiem „Do koszyka” ma być przycisk „Zamów przez telefon” i „Zamów 

rozmowę”. Pierwszy to zwykłe wybieranie numeru z mobile a po kliknięciu na drugi ma 

otworzyć się mały formularz Call-backowy z możliwością wpisania numeru telefonu i 

przedziału godzinowego i uwag. Telefon wymagany. Po wypełnieniu formularza ma 

zostać wysłany mail do obsługi sklepu.  

50. Zapytaj o produkt

Na karcie produktu ma być możliwość kliknięcia na „Zapytaj o produkt” Powinno 

otworzyć się okno z polami do wypełnienia:

mail(jeśli niezalogowany) do klienta, 

telefon (jak niezalogowany),

Ilość (domyślnie 1),

Dostawa (wartości tekstowe, które będziemy mogli uzupełnić z cms).

Wiadomość: treść do wpisania.

Pod w/w polami powinna pojawić się lista gdzie będzie produkt, którego dotyczy 

zapytania. Pod tą listą ma być wyszukiwarka produktów, aby klient mógł dodać kolejne 





W koszyku ma być możliwość zmiany ilości.

Po wybraniu/zmianie sposobu dostawy lub płatności strona nie może się cała 

przeładowywać.

Po założeniu zamówienia klienta zarówno B2C jak i B2B ma być możliwość pobrania 

zamówienia w formie PDF. Powinien on zawierać takie informacje jak:

Numer zamówienia

Data

Forma płatności, ilość dni, termin płatności

Forma dostawy

Dane nasze z numerem konta

Dane klienta

Wszystkie produkty zamówione i ilościami, i cenami

Podsumowania ilościowe i wartościowe (netto i brutto)

Minimalna masa wszystkich zamówionych towarów w kg.

Ma się również pojawić treść wpisywana poprzez Edytor WYSIWYG z punktu 24. Chodzi 

nam o to, abyśmy mogli tam wpisać nawet kilka zdań oddzielonych enterami i róną 

czcionką.

Jeżeli klient wybrał sposób do zapłaty „Przedpłata” to dodatkowo ma mieść możliwość 

pobrania Faktury Proforma.

Zawsze po złożeniu zamówienia przez klienta powinien zostać wysłany mail zarówno do 

klienta jak i do Biura Obsługi Klienta u nas. Mail powinien zostać przygotowany w HTMLu

i zawierać w treści wszystkie informacje jakie były na potwierdzeniu założenia 

zamówienia + wszystkie pliki PDF (potwierdzenie i ewentualnie FV PRO).

Dla klientów B2C ma zostać dołączony pdf z prawami konsumenta.

52.Płatności online

Ma być możliwości zapłacenia przez płatności online PayU lub przelewy24.pl

Możliwość doliczenia dodatkowych kosztów do wartości koszyka(procentowo). W cms 

zatem potrzebujemy mieć możliwość ustawienia, że dla płatności online doliczamy 

dodatkowe np. 2%. Zamówienie takie, powinno zostać zaimportowane do naszego ERP i 

mieć na końcu dodany produkt o nazwie „Koszty obsługi płatności” 1szt i cena jaka 

została wyliczona w sklepie.



53. CMS – handlowcy

W cms powinna być sekcja handlowcy, gdzie będzie można wpisać ręcznie dane: Imię, 

nazwisko, login, hasło, telefon, mail, czy aktywny (czy może się zalogować) i 

najważniejsze przypisać klientów B2B do niego.

Dane te mamy w ERP i należy je poprawnie zaimportować do sklepu. Te dane mają się 

również cyklicznie aktualizować naszego ERP, ponieważ czasami to zmieniamy. Klient 

może mieć kilku handlowców.

Klient B2B po zalogowaniu się do sklepu powinien widzieć na górze strony

Twój opiekun handlowy: Jan Kowalski tel. 92929292 email: jsdskdjh@sklep.pl

54.CMS – Klienci 

W CMS ma być sekcja klienci będzie istniała wyszukiwarka i możliwość edycji danych 

klientów. Dane te mają zaciągać się z Symfonii.

Z poziomu cms chcemy mieć możliwość ustawiania statusu dla Aktywy: tak lub nie.

Tylko aktywni klienci mogą się zalogować i dla nich mają się przeliczać ceny. Jak 

jednego dnia włączymy jakiegoś klienta to oczekujemy, że następnego dnia ten klient 

będzie miał widoczne poprawne ceny dla niego.

Dodatkowo jak w naszym ERP zablokujemy jakiegoś klienta ze względu na brak płatności

to oczekujemy, że w sklepie taki kontrahent również zostanie mu zmieniony status na 

nieaktywny. Oznaczać to ma, że żaden użytkownik tego klienta nie zaloguje się do 

sklepu (B2B)

55. CMS – województwa

Klienci mają mieć uzupełnione pole województwa, które ma zostać zaimportowane z 

ERP.

56. CMS – Analityka co ludzie użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę

Chcemy mieć możliwość przeglądania z poziomu cms tego co użytkownicy sklepu spisują 

do wyszukiwarki tekstowej. Zarówno dla tych zalogowanych jak i niezalogowanych.



Data Godz Klient Woj. Handlowie

c

Fraza Producen

t

Śr.

wew.

Śr.

zew.

Szer. M Ilość wyników

2018-

05-12

12:2

0

ABC mazowiecki

e

Jan 

Kowalski

ss6206 30 62 [ v] 35

2018-

05-12

12:5

4

anonim b.d. uszczelnienie [] 48

Nad tabelką z danymi mają być dostępne filtry do każdej kolumny. 

Data Od Do z kalendarzem

Województwo z polem wyboru z możliwością wpisania tekstu

Handlowiec z polem wyboru z możliwością wpisania tekstu

Fraza z polem do wpisania

Producent – czy klient ograniczył wyszukiwanie do producenta

Śr. wew. -  czy klient ograniczył wyszukiwanie do średnicy wew.

Śr. zew. -  czy klient ograniczył wyszukiwanie do średnicy zew.

Szer. -  czy klient ograniczył wyszukiwanie do szerokości

M (Dostępne od ręki) – czy klient ograniczył wyszukiwanie do tego czy mamy coś 

dostępne w magazynie.

Ilość wyników to liczba rekordów jakie sklep zwrócił użytkownikowi po wpisaniu danej 

frazy. Ma być możliwość wpisania wartości od do, ponieważ chcemy w łatwy sposób 

sprawdzać na jakie zapytania użytkownicy dostają ZERO wyników z wyszukiwarki.

Ma by stronicowanie i sortowanie po wszystkich kolumnach. 

Ma być możliwość wyeksportowania takiego raportu do excela. Oczywiście eksport 

ma zawierać ilość rekordów ograniczonych filtrami.

57.


