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 WPROWADZENIE DO KAMELEON.B2B 

 KAMELEON.B2B to platforma sprzedażowa, która umożliwia prezentację aktualnej 

oferty towarów oraz przyjmowanie zamówień od stałych odbiorców biznesowych za pomocą 

Internetu. Funkcjonalność platformy B2B można powiększać dzięki dodatkowym modułom.  

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy rozwiązanie, które jest w pełni zintegrowane 

z KAMELEON.ERP. Dzięki tej integracji, zarządzanie oraz prezentacja oferty w sieci WWW jest 

proste i bardzo przyjazne dla użytkownika. Zapominamy o uciążliwym procesie synchronizacji 

danych z programu ERP z Portalem B2B. 

Struktura grup towarowych, kategorii i wyszukiwarki ofert czy rozbudowane systemy 

składania zamówień to jedne z licznych zalet Platformy Sprzedażowej B2B. Oczywiście Portal 

B2B jest wyposażony w możliwość tworzenia wersji językowych definiowanych 

w KAMELEON.ERP. Tak więc – jak widać – obydwa rozwiązania są ze sobą nierozerwalnie 

połączone.  

Działanie Portalu B2B jest oparte na synchronizacji w czasie rzeczywistym bazy 

danych KAMELEON.ERP z bazą danych Portalu B2B. Nasza Firma umożliwia swoim Klientom 

wykupienie usługi pozwalającej na instalację bazy danych FIREBIRD dostępnej poprzez sieć 

WWW i umożliwienie komunikacji KAMELEON.ERP z bazą danych funkcjonalności B2B w celu 

prezentowania swojej oferty i dokonywania transakcji poprzez Internet, używając 

opisywanych w tej dokumentacji możliwości. 

Strona WWW oparta jest na bazie KAMELEON.ERP, co znacznie upraszcza jej 

administrowanie i utrzymanie. Zarządzanie treściami strony jest możliwe z Panelu 

Administracyjnego Framework’a strony WWW (CMS). Oczywiście istnieje możliwość 

konfiguracji i rozwoju w dowolnym kierunku elementów zdefiniowanych w naszym 

Framework’u WWW. 
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1. KONFIGURACJA KAMELEON.ERP DO FUNKCJONALNOŚCI PORTAL 

B2B 

1.1. Parametry Podatnika 

1.1.1. Parametry dostępu do funkcjonalności B2B 

Konfigurację funkcjonalności B2B należy rozpocząć od określenia danych związanych 

z lokalizacją bazy B2B, podaniem nazwy i hasła użytkownika autoryzowanego do logowania 

się do bazy oraz określeniem listy adresów (WAN) IP, z których można logować się do baz 

danych B2B/WWW. Informacje te należy podać w menu: Podatnik / Podatnik parametry, 

wybierając zakładkę: Środowisko / B2B. 

 

1.1.2. Częstotliwość i zakres synchronizacji 

W tej samej zakładce należy również określić, jakie dane mają podlegać synchronizacji 

w czasie rzeczywistym oraz – w razie potrzeby – zmodyfikować domyślne wartości 

częstotliwości i zakresu synchronizacji zamówień klientów. 
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Można tutaj także określić listę adresów IP sieci LAN, z których można synchronizować bazę 

danych B2B / WWW. 

 

Oraz zdecydować o wymuszeniu pełnej synchronizacji danych bazy lokalnej z B2B. 

 

1.1.3. Konfiguracja powiadamiania e-mail dla kont Portalu B2B 

W zakładce: Podatnik / Podatnik parametry / Środowisko / B2B znajduję się również panel 

konfiguracyjny powiadamiania e-mail dla kont Portalu B2B. 

Na początek, należy uzupełnić dane w zakładce: Konfiguracja konta poczty e-mail. Należy 

tutaj określić następujące parametry: 

 nazwa wyświetlana dla konta powiadomień 

 dane konta pocztowego, z którego mają być wysyłane powiadomienia o autoryzacji 

 parametry pracy serwera pocztowego wykorzystywanego do rozsyłania powiadomień 

 adres e-mail konta „Do wiadomości” 
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W zakładce: Konfiguracja powiadomień, należy określić które rodzaje powiadomień mają być 

aktywne, zdefiniować nagłówek wiadomości, wybrać szablon wiadomości, a także 

zdecydować czy powiadomienia mają działać automatycznie czy ręcznie. 

 

Oczywiście szablony powiadomień – jak wszystkie inne szablony w KAMELEON.ERP – są 

w pełni edytowalne za pomocą edytora szablonów: KAMELEON.BI. 
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Poniżej prezentujemy przykładowy komunikat jaki KAMELEON.ERP generuje podczas zmiany 

statusu zamówienia i przy aktywnych opcjach o ich powiadamianiu. 

 

Jeśli włączymy parametr bezwarunkowego powiadamiania (jeśli jest on wyłączony to 

powiadamianie jest realizowane tylko dla zamówień pobranych z Portalu B2B), to 

powiadamianie będzie działało w obrębie wszystkich zamówień i dla włączonych wszystkich 

statusów automatycznego powiadamiania. 

 

1.1.4. Konfiguracja powiadomień SMS 

W zakładce: Podatnik / Podatnik parametry / Środowisko / B2B / Konfiguracja powiadomień 

SMS znajdują się parametry konfiguracyjne systemu powiadamiania API-SMS. 

Po wykupieniu takiej usługi u operatora, z poziomu tej zakładki można włączyć tę 

funkcjonalność oraz określić dodatkowe cechy. 

Po aktywowaniu funkcjonalności, należy podać dane logowania do bramki API-SMS. 

Następnie, w polu Ustawienia treści wiadomości SMS należy zdecydować czy: 

 w nagłówku wiadomości SMS ma być wstawiana nazwa programu, z którego 

wiadomość została wysłana 

 w nagłówku wiadomości SMS mają być wstawiane dane identyfikacyjne użytkownika, 

który jest autorem powiadomienia 

 do treści wiadomości ma być wstawiania informacja na temat lokalizacji 

 do treści wiadomości ma być wstawiania określona liczba znaków z notatki 

powiadomienia 
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1.2. Kartoteki Klienta 

Możliwość parametryzowania dostępu określonej kartoteki Klienta do poszczególnych opcji B2B 

możemy dokonać w zakładce: B2B / Portal-B2B. 
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W sekcji: Dane logowania do Portalu B2B można zdefiniować: 

 login / hasło użytkownika 

 konto e-mail / stronę WWW 

 subskrypcję do Newsletter’a 

 typ dokumentu: FV / PA 

 magazyn (B2B) 

 widok koszyka: normalny / biznesowy 

 status zamówienia KZ z B2B: nowe / oczekujące / realizowane 

W sekcji: Uprawnienia do portalu B2B można określić prawa dostępu danego Klienta do B2B 

według szczegółowych kryteriów: 

 formularz rejestracyjny 

 status zamówienia 

 statystyka zamówień 

 historia cen sprzedaży 

 podgląd stanu magazynu 

 rezerwacja pozycji zamówienia 

 określanie daty zapłaty 

 określanie formy płatności 

 edycję nazwy / hasła konta użytkownika 

 edycję konta pocztowego 

1.3. Kartoteki magazynowe 

W kartotekach magazynowych, opcje konfiguracyjne związane z Portalem B2B, umieszczono 

w zakładce: Opis – Dane – B2B / Portal B2B / Strona WWW. Panel konfiguracyjny składa się 

z czterech części: 

1. Parametry – określa, dla danej kartoteki magazynowej, parametry konfiguracyjne 

związane z Portalem B2B, takie jak: 

a. Opis funkcjonalności strona WWW / Portal B2B 
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b. Opis funkcjonalności – dodatkowe informacje oraz minimalna ilość sprzedaży 

jednostek miary podstawowych 

 

c. Lista cech przypisanych kartotece 

 

2. Foto – w zakładce mamy możliwość dodania, edycji, usunięcia zdjęcia w najbardziej 

popularnych formatach: *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png. Mamy możliwość dodania 

dowolnej ilości zdjęć, które są przechowywane w binarnym formacie w bazie danych 

KAMELEON.ERP (dodanie zdjęć nie ma wpływu na wydajność bazy danych, natomiast 

oczywistym jest, że ma związek ze wzrostem jej rozmiaru). 
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3. Text - służy do przechowywania wersji językowych (z zachowaniem kodowania 

znaków specjalnych, dane są przechowywane w formacie Unicode). Dla poniższego 

przykładu zaprezentujemy tekst w polskiej wersji językowej. Tekst formatujemy przy 

użyciu prostego edytora wizualnego. 

 

 
 

4. Kategorie – umożliwia przydzielenie dodatkowych kategorii Portalu B2B do kartoteki 

magazynowej. 
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1.4. Wersje językowe dla struktur grup towarowych 

Aby utworzyć wersję językowe dla struktury grup towarowych należy w przeglądarce grup 

towarowych uaktywnić menu (prawy klawisz myszy) jak na poniższym zrzucie ekranu. 

 

Następnym krokiem jest wybranie z menu pozycji: B2B – edytuj wersje językowe. 
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Na ekranie pojawi się okno pozwalające na wybranie określonego języka i wpisanie nazwy 

grupy towarowej. Należy także określić, czy dana grupa towarowa ma być widoczna na 

stronach Portalu B2B oraz podać jej pozycję na liście. 

 

1.5. Menu B2B 

W menu głównym aplikacji KAMELEON.ERP, w sekcji B2B, znajdują się przyciski służące do 

obsługi Portalu B2B. 

 

Oto lista możliwości: 

1. B2B Klient / Autoryzacja Klienta Portalu B2B – zawiera listę kont pobranych z procesu 

rejestracji nowego Klienta na stronie Portalu B2B. Konto może zostać zaakceptowane 

i przekształcone na konto Klienta w bazie KAMELEON.ERP lub zostać odrzucone. 
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Pod przyciskiem: Parametry synchronizacji kont B2B z Kartoteką Klienta istnieje 

możliwość określenia jakie parametry mają być brane pod uwagę podczas procesu 

synchronizowania konta B2B z Kartoteką Klienta. 

 

2. B2B zamówienia / Pobieranie zamówień z Portalu B2B – wybranie przycisku wymusza 

proces pobierania zamówień z Portalu B2B do KAMELEON.ERP 

3. B2B synchronizacja / Synchronizacja kont Klientów – operacja spowoduje 

optymalizację kont Klientów funkcjonalności B2B 

4. B2B frazy wyszukiwarki / Synchronizacja danych do optymalizacji wyszukiwarki B2B – 

spowoduje pełną optymalizację fraz wyszukiwarki FAQ portalu B2B z KAMELEON.ERP 

5. B2B stałe – definicje stałych używanych w KAMELEON.B2B. Dostępne do edycji są 

następujące stałe: 

 Formy płatności 

 Środki transportu 

 Jednostki miar – podstawowe 

 Jednostki miar – alternatywne 

 Wersje językowe 

 Cechy kartotek 
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6. B2B dane synchronizacja – synchronizacja danych z Portalem B2B według poniższych 

kryteriów: 
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7. B2B statystki użytkowników Portalu B2B – pozwala śledzić statystki zamówień oraz 

aktywności użytkowników na Portalu B2B według poniższych kryteriów: 

 

Poniżej na zrzucie ekranowym, pokazano statystykę logowań użytkowników Portalu 

B2B w zadanym okresie czasu. 

 

1.6. Wykaz parametrów konfiguracyjnych KAMELEON.ERP niezbędnych dla 

portalu KAMELEON.B2B 

Aby dane Portalu B2B były wyświetlane poprawnie, niezbędne jest skonfigurowanie 

w KAMELEON.ERP następujących parametrów: 

 definicja grup towarowych 

 definicja form płatności 

 definicja środków transportu 

 definicja jednostek miar 

 definicja opisów w wersji językowej (minimum PL) 

 definicja grup podatku należnego / naliczonego 

 istnienie konta Klienta K00000000 
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2. PANEL ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ – CMS 

2.1. Wprowadzenie do CMS 

Panel zarządzania treścią (CMS) portalu KAMELEON.B2B jest autorskim rozwiązaniem firmy 

WilkSoft. Każdy użytkownik z wykupioną licencją B2B, który zdecyduje się utrzymywać swój 

Portal B2B na serwerach firmy WilkSoft otrzyma dane dostępowe do panelu 

administracyjnego. 

 

Za jego pośrednictwem użytkownik może we własnym zakresie wykonywać większość prac 

administracyjnych, np.:  

 decydować o wyglądzie graficznym Portalu (predefiniowane szablony graficzne) 

 dostrajać efekty wizualne (kolory i rozmiary czcionek, rozmiary zdjęć) 

 dodawać, edytować oraz usuwać podstrony (strony statyczne) 

 umieszczać różnorodne, predefiniowane moduły, takie jak: Kafelek, Tekst statyczny, Slider, 
Videoslider i wiele innych 

 zarządzać działem Aktualności 

 zarządzać działem Upload / Download oraz Baza Wiedzy 

 tworzyć strony w różnych wersjach językowych 

 tworzyć własne slidery czy galerie zdjęć 

 prezentować ofertę produktów z systemu KAMELEON.ERP 

 konfigurować system zamówień, sprzedaży, płatności i powiadomień 

 tworzyć własny układ cenników 

Po zalogowaniu, otrzymujemy dostęp do wszystkich funkcji panelu (zrzut poniżej). 
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Menu główne panelu CMS, składa się z 4 pozycji: 

1. Treści 

2. Lokalizacja 

3. Wygląd 

4. Konfiguracja 

 Zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej dokumentacji. 
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2.2. Treści 

Menu Treści odpowiada za wstawianie, edycję oraz usuwanie merytorycznej zawartości 

Portalu B2B. Zawiera także zestaw parametrów konfiguracyjnych decydujących o jego 

wyglądzie i sposobie działania. 

Składa się z 3 pozycji: 

1. Strony statyczne 

2. Moduły 

3. Strony funkcyjne 

 

2.2.1. Strony statyczne 

Strony statyczne są to strony, które nie zmieniają swojej zawartości lub wyglądu przy każdym 

wywołaniu. Każda strona statyczna, będąc częścią większego serwisu internetowego, musi 

być wcześniej przygotowana przez internetowego twórcę. Ostateczny kształt, struktura 

i schemat organizacyjny takiego serwisu musi być znany już na etapie projektowania 

i przygotowywania. 

Dodawanie, edycja bądź usuwanie stron statycznych odbywa się z poziomu menu: Treści / 

Strony statyczne. 
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Aby dodać nową stronę statyczną, należy wybrać przycisk: Dodaj stronę a następnie wypełnić 

poszczególne pola: 

 Język – wersja językowa strony (domyślnie PL) 

 Nazwa – nazwa strony statycznej wyświetlana w obrębie panelu CMS 

 URL – nazwa strony (pliku HTML) w Internecie. Określa nazwę strony wyświetlaną 

w pasku adresu przeglądarki. Nie może zawierać polskich znaków oraz spacji. 

Przykładowy adres z nazwą strony: http://www.mojadomena.pl/informacje,o-

firmie.html 

 Tytuł meta – tytuł strony pojawiający się w nagłówku przeglądarki. Informacja ta jest 

również wykorzystywana przez wyszukiwarki internetowe do katalogowania stron 

 Opis meta – tekst opisujący zawartość danej strony statycznej. Informacja również 

wykorzystywana przez wyszukiwarki internetowe. 

 Słowa kluczowe – zestaw słów, oddzielonych przecinkami, określających zawartość 

merytoryczną danej strony statycznej. Informacja ta zamieszczana jest na potrzeby 

wyszukiwarek internetowych. 

 Marginesy – określa wielkość marginesów strony statycznej, podawaną w pikselach 

 Dopełnienie – określa wielkość dopełnienia strony statycznej, podawaną w pikselach 

 Kolor tła – definicja koloru tła strony statycznej, wybieranego z palety kolorów 

 Obrazek tła – możliwość wstawienia tła na podstawie pliku graficznego 

 Powtarzanie tła – określa sposób prezentacji tła strony. Możliwe opcje to: 

o Powtarzaj w pionie i poziomie 

o Powtarzaj w poziomie 

o Powtarzaj w pionie 

o Bez powtarzania 

 Przewijanie tła – określa sposób zachowania się tła strony podczas jej przewijania 

(scrollowania). Możliwe opcje to: 

o Przewijaj razem ze stroną 

o Brak przewijania 

 Rozmiar tła – określa sposób skalowania tła w stosunku do rozmiaru strony 

statycznej. Możliwe opcje to: 

o Automatyczny – algorytm próbuje automatycznie wybrać optymalne 

dopasowanie 

o Wypełnij – rozciągnięcie do pełnego rozmiaru strony statycznej 

o Dopasuj – dopasowanie rozmiaru obrazu do rozmiaru strony statycznej 

Po wypełnieniu powyższych pól, należy wybrać przycisk: Zapisz stronę. 
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Kolejnym krokiem – po zdefiniowaniu wyglądu strony – jest wstawienie oraz określenie 

układu jej zawartości merytorycznej. W tym miejscu należy wyjaśnić znaczenie dwóch pojęć 

stosowanych w terminologii panelu CMS Portalu B2B. Są to kontenery oraz moduły. 

Kontenery są to poziome boksy, ustawiane na stronach Portalu B2B jeden nad drugim. 

Ich ilość jest właściwie nieograniczona. Służą one do przechowywania modułów. 

Moduły, są to obiekty określonego, predefiniowanego w KAMELEON.B2B typu, które można 

tworzyć w panelu CMS i umieszczać w obrębie kontenerów. Moduły zawierają konkretną 

treść merytoryczną strony, np. menu, test statyczny, kafelek czy slajder graficzny. 

W obrębie jednego kontenera można umieścić maksymalnie 12 modułów. 

Aby dodać nowy kontener, należy wybrać przycisk: Dodaj kontener: a następnie w polu: 

Kolejność określić jego położenie (numer kontenera). 

Pole: Nazwa zarezerwowane jest dla nazwy kontenera (w tym przypadku jeszcze nie 

określona). 

W polu: Operacje znajdują się 2 kolejne przyciski: 

1. Przycisk z ikoną ołówka – służy do przejść do trybu edycji kontenera 

2. Przycisk z ikoną litery „x” w czerwonej obwolucie – służy do usuwania danego 

kontenera 
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Po przejściu w tryb edycji kontenera, należy wypełnić kolejno następujące pola: 

 Nazwa – dowolna nazwa identyfikująca kontener 

 Szerokość – szerokość kontenera na stronie Portalu B2B. Może być stała i przyjmować 

szerokość modułów wstawionych do kontenera, bądź pełna – rozciągniętą na całą 

szerokość ekranu 

 Marginesy – określa wielkość marginesów dla kontenera, podawaną w pikselach 

 Dopełnienie – określa wielkość dopełnienia kontenera, podawaną w pikselach 

 Kolor tła – definicja koloru tła kontenera, wybieranego z palety kolorów 

 Obrazek tła – możliwość wstawienia tła na podstawie pliku graficznego 

 Powtarzanie tła – określa sposób prezentacji tła kontenera. Możliwe opcje to: 

o Powtarzaj w pionie i poziomie 

o Powtarzaj w poziomie 

o Powtarzaj w pionie 

o Bez powtarzania 

 Przewijanie tła – określa sposób zachowania się tła kontenera podczas przewijania 

(scrollowania) zawartości strony. Możliwe opcje to: 

o Przewijaj razem ze stroną 

o Brak przewijania 

 Rozmiar tła – określa sposób skalowania tła kontenera w stosunku do rozmiaru 

kontenera. Możliwe opcje to: 

o Automatyczny – algorytm próbuje automatycznie wybrać optymalne 

dopasowanie 

o Wypełnij – tło na całej przestrzeni zajmowanej przez kontener 

o Dopasuj – skaluje obraz tła tak, aby wyświetlił się w całości w obrębie 

kontenera 

Po wypełnieniu powyższych pól, należy wybrać przycisk: Zapisz kontener. 
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Po dodaniu kontenera, należy dodać poszczególne moduły. W tym celu, z rozwijanej listy 

należy wybrać żądany moduł i kliknąć przycisk: Dodaj moduł. 

Można również skorzystać z wygodnej wyszukiwarki modułów. 

 

Po dodaniu modułów, należy określić ich kolejność oraz szerokość. Należy pamiętać, że 

łączna szerokość wszystkich modułów nie może przekraczać wartości 12. Na koniec należy 

zapisać konfigurację, wybierając przycisk: Zapisz konfigurację modułów. 

 

Edycję i usuwanie modułów realizujemy analogicznie jak w przypadku kontenerów, 

wybierając stosowany przycisk w polu: Edytuj. 
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Szczegółowe omówienie poszczególnych modułów, nastąpi w kolejnym podrozdziale. 

Nowo utworzona strona statyczna, widoczna jest na zrzucie poniżej pod nazwą: Informacje o 

firmie. 

 

Do wyszukiwania stron statycznych służy wyszukiwarka umieszczona w nagłówku 

przeglądarki stron statycznych. 

Ponadto, w polu: Opcje, dostępne są 3 elementy: 

1. Edycja – wejście w tryb edycji strony statycznej 

2. Duplikuj – utworzenie duplikatu danej strony statycznej 

3. Podejrzyj – podgląd wyglądu danej strony statycznej 

Usuwanie strony statycznej odbywa się poprzez wybór (zaznaczenie) konkretnej strony do 

usunięcia oraz wybranie w polu: Zaznaczone / wybierz akcję pozycji: usuń, a następnie 

wybranie przycisku: Wykonaj. 
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2.2.2. Moduły 

Moduły są to predefiniowane elementy Framework’a panelu CMS, służące do tworzenia 

i umieszczania na stronie Portalu B2B konkretnych typów danych. Zarządzanie modułami 

odbywa się za pomocą przeglądarki modułów, dostępnej z poziomu menu: Treści / Moduły. 

 

W jej nagłówku, oprócz przycisku: Dodaj moduł, znajduje się wygodna wyszukiwarka 

modułów, wyszukująca globalnie lub z podziałem na typ modułu. Operacje dodawania, 

edycji, usuwania oraz duplikowania modułów wykonuje się tutaj analogicznie, jak 

w przypadku przeglądarki stron statycznych, poprzez zaznaczenie konkretnego modułu 

i wybranie odpowiedniego przycisku: edytuj, duplikuj, usuń. 

Utworzenie nowego modułu odbywa się przez wybranie przycisku: dodaj moduł oraz 

wypełnienie przeznaczonych pól edycyjnych. 

W KAMELEON.B2B istnieje kilkanaście typów modułów o różnej funkcjonalności i sposobie 

konfiguracji: 

1. Tekst statyczny 

2. Logo 

3. Menu 

4. Języki 
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5. Kafelek 

6. Slider 

7. Videoslider 

8. Popup 

9. Upload 

10. Kod HTML 

11. Aktualności 

12. Produkty promocyjne 

13. Nowe produkty 

14. Podsumowanie koszyka 

15. Licznik czasu sesji 

16. Link do konta 

 

Podczas tworzenia nowego modułu, w zakładce: Moduł należy w pierwszej kolejności 

określić typ modułu, a następnie wypełnić pozostałe pola: 

 Język – wersja językowa modułu (domyślnie PL) 

 Nazwa – nazwa modułu wyświetlana w obrębie panelu CMS 

 Moduł widoczny dla: niezalogowanych / zalogowanych – określa czy treść modułu ma 

być widoczna dla wszystkich użytkowników, czy tylko dla zalogowanych do Portalu 

B2B 

 Wyrównanie – wyrównanie treści modułu na stronie; możliwe: do lewej, 

wyśrodkowane, do prawej 

 Marginesy – określa wielkość marginesów danego modułu, podawaną w pikselach 

 Dopełnienie – określa wielkość dopełnienia danego modułu, podawaną w pikselach 
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 Parametry domyślnej czcionki modułu: krój, rozmiar, styl (normalny, pochyły, 

pogrubiony, pogrubiony i pochyły) 

 Kolor czcionki – definicja koloru czcionki wybierana z palety kolorów 

 Ramka – określa obramowanie modułu z możliwością określenia:  

o Koloru obramowania 

o Szerokości obramowania (1-10px) 

o Stylu obramowania: normalny, kropki, kreski, podwójny, wklęsły 

przestrzenny, wypukły przestrzenny, wklęsły, wypukły 

o Osobno każdego boku ramki 

 

W panelu dodawania nowych modułów, zakładka: Moduł, jest identyczna dla wszystkich 

typów modułów. Po jej wypełnieniu i zapisaniu, pojawi się kolejna zakładka, związana już 

z konkretnym typem dodawanego modułu. W tym przykładzie, uwidoczniła się nowa 

zakładka o nazwie: Menu. 

 

Jej zawartość służy do zdefiniowania treści modułu. Po jej uzupełnieniu i zapisaniu, moduł 

jest gotowy do umieszczenia w dowolnym kontenerze strony Portalu B2B, zgodnie z opisem 

zamieszczonym w rozdziale: 2.2.1. Strony statyczne. 
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W kolejnych podrozdziałach zostaną omówione wszystkie typy modułów dostępne w Panelu 

CMS Portalu KAMELEON.B2B. 

2.2.2.1. Moduł Tekst statyczny 

Moduł ten służy do umieszczania na stronach treści tekstowych. Definicja treści odbywa się 

za pomocą wygodnego edytora wizualnego: 

 

Edytor posiada następujące funkcje: 

  - określenie stylu czcionki: pogrubienie, kursywa, podkreślenie 

  - wyrównanie tekstu w obrębie modułu: do lewej, wyśrodkowane, do 

prawej, wyjustowane 

  - wypunktowana lista w 2 rodzajach: nienumerowana, numerowana 

  - określenie koloru i rozmiaru czcionki 

  - wybór trybu wklejania tekstu ze schowka. Możliwy tryb zwykły (bez 

formatowania) oraz tryb Worda (wklejanie tekstu już sformatowanego, 

z zachowaniem formatu) 

  - przyciski cofania i ponawiania ostatnio wykonanej operacji 

  - przyciski wstawiania i usuwania wcięcia tekstu 

  - edycja źródła HTML – pozwala na edycję treści tekstowej modułu z poziomu 

kodu języka HTML. Poniżej przykład edycji takiego kodu: 
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  - przycisk wstawiania nowej tabeli – otwiera wygodny edytor tabel, pozwalający 

określić szczegółowe parametry tabeli (ilość kolumn, wierszy, nagłówki, stopki, 

odstępy pomiędzy komórkami, rodzaj obramowania, itp.) 

  

  - przyciski edycji właściwości wiersza oraz komórki tabeli 

  - przyciski wstawiania nowego wiersza przed lub za aktualnie wybranym 

oraz przycisk usuwania wiersza 

  - przyciski wstawiania nowej kolumny przed lub za aktualnie wybraną oraz 

przycisk usuwania kolumny 

  - przyciski dzielenia oraz scalania komórek tabeli 

  - przycisk przełączania do trybu pełnoekranowego 
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Po wpisaniu tekstu, określeniu jego stylu i zapisaniu konfiguracji, moduł jest gotowy do 

umieszczenia na stronie Portalu. Poniżej przykład wyglądu: 

 

2.2.2.2. Moduł Logo 

Moduł ten służy do wstawiania na stronę Portalu B2B logo graficznego. Jest prosty 

w konfiguracji, zawiera jedynie kilka parametrów: 

 

 Tekst logo  - tekst pojawiający się po najechaniu kursorem myszy na logo 

 Obrazek logo – zawiera podgląd aktualnie załadowanego do danego modułu obrazka 

 Usuń obrazek – zaznaczenie opcji i zapisanie modułu spowoduje usunięcie obrazka 

z jego konfiguracji 

 Wgraj nowy obrazek – po wybraniu przycisku: Wybierz plik pojawi się okno wyboru 

obrazka w dowolnym formacie graficznym. Po dokonaniu wyboru i zapisaniu, moduł 

jest gotowy do umieszczenia na stronie, przykład poniżej: 
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2.2.2.3. Moduł Menu 

Przy użyciu tego modułu można utworzyć i zamieścić na stronie menu nawigacyjne. 

Dodawanie poszczególnych pozycji menu odbywa się za pomocą przycisku: Dodaj element. 

 

Po jego wybraniu, należy określić: 

 W polu: Nazwa wyświetlana – dowolną nazwę danej pozycji menu 

 W polu: Funkcja – akcję, które ma zostać wywołana w oknie przeglądarki 

internetowej, po kliknięciu danej pozycji menu. Możliwe opcje to: 

o Adres URL – wywołanie dowolnego adresu internetowego w formacie URL 

np. https://www.wilksoft.pl. Adres należy zdefiniować w polu: Ustawienia 

o Strona – wywołanie dowolnej strony statycznej wskazanej w polu: Ustawienia 

o Aktualności – wywołanie strony funkcyjnej z działem aktualności 

o Oferta – wywołanie strony funkcyjnej z ofertą produktów 

o Szukaj – wywołanie prostej wyszukiwarki, pozwalającej określić 1 kryterium 

wyszukiwania 

o Wyszukiwanie zaawansowane – wywołanie zaawansowanej wyszukiwarki, 

konfigurowanej w Panelu CMS, pozwalającej określić wiele kryteriów 

wyszukiwania 

o Koszyk – wywołanie strony funkcyjnej zawierającej koszyk produktów 

https://www.wilksoft.pl/
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o Rejestracja – wywołanie strony funkcyjnej zawierającej panel rejestracyjny 

dla nowych użytkowników Portalu B2B 

o Logowanie – wywołanie okna logowania do Portalu B2B 

o Wylogowanie – powoduje wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika 

Portalu B2B 

 W polu: Ukrywaj dla – określić czy dana pozycja menu ma być ukryta dla 

niezalogowanych / zalogowanych 

 W polu: Akcja – dostępne są przyciski nawigacyjne:  (góra / dół) pozwalające 

zmieniać kolejność wyświetlania danej pozycji menu, a także przycisk usuwania danej 

pozycji menu:  

Na koniec, należy zapisać konfigurację i po wstawieniu modułu na stronę, przejrzeć 

poprawność wyświetlania: 

2.2.2.4. Moduł Języki 

W KAMELEON.B2B możliwe jest definiowanie wielu wersji językowych. Moduł Języki, po 

umieszczeniu na stronie Portalu B2B, pozwala użytkownikowi przełączać wersje językowe 

strony. 

 

Konfiguracja modułu sprowadza się do określenia: Stylu wyświetlania – możliwe opcje to 

flagi bądź lista rozwijalna oraz zapisaniu wprowadzonych zmian. 

Sam proces tworzenia nowych wersji językowych i określania grafiki flag, odbywa się 

z poziomu aplikacji KAMELEON.ERP w menu: B2B / Stałe / Wersje językowe. 

Na poniższym zrzucie, moduł Języki został wstawiony w nagłówku strony w prawym, górnym 

rogu ekranu. 
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Po wybraniu przez użytkownika danej wersji językowej, system przełączy się we wskazany 

tryb językowy: 

 

2.2.2.5. Moduł Kafelek 

Moduł ten służy do wstawiania na stronę Portalu B2B obrazów z możliwością definiowania 

nagłówków oraz opisów tekstowych, a także odnośników do innych adresów URL. 
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Konfiguracja modułu polega na uzupełnieniu następujących pól: 

 Tytuł – pole tekstowe służące do wprowadzenia tytułu obrazka. Dla wygody 

użytkowania, udostępniono tutaj prosty edytor wizualny, którego poszczególne 

funkcje omówiono w rozdziale: 2.2.2.1. Moduł Tekst statyczny 

 
 Odnośnik w tytule – miejsce na definicję adresu URL w formacie bezwzględnym, który 

będzie linkiem do tytułu obrazka 

 
 Pozycja tytułu – określa położenie tekstu tytułu względem obrazka. Możliwe opcje to: 

o Pionowo: góra / środek / dół 

o Poziomo: lewo / środek / prawo 

 

 Tło tytułu – określa kolor tła pola tytułu 

 
 Tekst – pole tekstowe służące do wprowadzenia opisu obrazka. Podobnie jak 

w przypadku pola Tytuł, udostępniono tu wygodny edytor wizualny, uzupełniony 

dodatkowo o przycisk pozwalający definiować opis w formie kodu HTML 
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 Pozycja tekstu względem obrazka – określa położeniu tekstu opisu względem 

obrazka. Możliwe opcje to: dół / góra / prawo / lewo 

 
 Tło tekstu – określa kolor tła pola tekstu 

 
 Odnośnik w obrazku – miejsce na definicję adresu URL w formacie bezwzględnym, 

który będzie linkiem do obrazka 

 
 Obrazek – zawiera podgląd obrazka aktualnie załadowanego do edytowanego 

Kafelka. Możliwe jest tutaj usunięcie obrazka, poprzez zaznaczenie opcji: Usuń 

obrazek i zapisanie konfiguracji lub wgranie nowego obrazka, przez wybranie 

przycisku: Wybierz plik i wskazanie lokalizacji nowego pliku graficznego. 

 

Na poniższym zrzucie, przedstawiono wygląd modułu Kafelek na stronie WWW. 
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2.2.2.6. Moduł Slider 

Moduł ten pozwala na samodzielne tworzenie atrakcyjnych animacji, tzw. slajderów. 
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Panel tworzenia nowego slajdera, posiada następujące funkcje: 

 Dodaj slide  - przycisk ten, pozwala dodać nowy slajd do konfiguracji 

modułu. Po jego wybraniu, system automatycznie przejdzie do okna wyboru grafiki 

dla nowo dodawanego slajdu. 

 Odnośnik dla slajdu – pole tekstowe, służące do wpisania adresu URL, do którego 

będzie odnosił się dany slajd. Adres należy wpisać w formacie bezwzględnym. 

 

 Przycisk zmiany pozycji slajdu  - umożliwia zmianę kolejności wyświetlania 

poszczególnych slajdów 

 Przycisk usuwania slajdu - służy do usunięcia danego slajdu 

 Rodzaj animacji – pozwala określić sposób wizualnego przejścia pomiędzy slajdami. 

Możliwe opcje to: przesuwanie i przenikanie. 

 
 Czas wyświetlania między przejściami [s] – określa czas podawany w sekundach, 

pomiędzy kolejnymi przejściami slajdera 

 
 Wysokość w [px] – określa wysokość slajdera na ekranie, podawaną w pikselach 

 
 Stronicowanie – pozwala zdecydować, czy pod slajderem, ma być wyświetlany panel 

stronicowania, pozwalający na swobodne przełączanie pomiędzy dowolnymi slajdami 

 
 Nawigacja – pozwala zdecydować, czy na bokach slajdera mają pojawiać się przyciski 

nawigacyjne (prawo / lewo), służące do przełączania pomiędzy kolejnymi slajdami 

(wprzód lub wstecz) 

  

Po wykonaniu powyższych operacji, przycisk Zapisz kończy proces tworzenia nowego 

slajdera. 
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2.2.2.7. Moduł Video Slider 

Moduł ten został opracowany w celu zamieszczania na stronie WWW filmów wideo 

zgodnych ze standardem HTML 5. Za wyświetlanie filmów odpowiada przeglądarka 

internetowa, nie jest potrzebny dodatkowy odtwarzacz. 

 

Lista i opis parametrów konfiguracyjnych modułu Video Slider: 

 Przycisk Dodaj slide  - służy do dodawania kolejnych filmów video. Po 

jego wybraniu, pojawia się przeglądarka plików, w której należy wskazać lokalizację 

przeznaczonego do załadowania pliku. 

 Odnośnik dla video slajdu – pole tekstowe, służące do wpisania adresu URL, do 

którego będzie odnosił się dany video slajd. Adres należy wpisać w formacie 

bezwzględnym. 

 

  Przycisk zmiany pozycji video slajdu  - umożliwia zmianę kolejności 

wyświetlania poszczególnych video slajdów 
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 Przycisk usuwania video slajdu - służy do usunięcia danego video slajdu 

 Rodzaj animacji – pozwala określić sposób wizualnego przejścia pomiędzy video 

slajdami. Możliwe opcje to: przesuwanie i przenikanie. 

 
 Czas wyświetlania między przejściami [s] – określa czas podawany w sekundach, 

pomiędzy kolejnymi filmami video slajdera 

 
 Wysokość w [px] – określa wysokość video slajdera na ekranie, podawaną w pikselach 

 
 Stronicowanie – pozwala zdecydować, czy pod video slajderem, ma być wyświetlany 

panel stronicowania, pozwalający na swobodne przełączanie pomiędzy dowolnymi 

filmami 

 
 Nawigacja – pozwala zdecydować, czy na bokach video slajdera mają pojawiać się 

przyciski nawigacyjne (prawo / lewo), służące do przełączania pomiędzy kolejnymi 

filmami (wprzód lub wstecz) 

  
 Autoodtwarzanie przy zmianie – określa czy kolejne filmy video slajdera mają 

startować automatycznie 

 
 Pasek odtwarzania – określa czy ma być widoczny pasek odtwarzacza 

 

 
Pasek posiada kolejne funkcje: 

o Przycisk start / stop 

o Licznik czasu oglądania 

o Pasek postępu oglądania z możliwością przewijania 

o Przycisk ciszej / głośniej 
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o Przycisk trybu pełnoekranowego 

o Przycisk pobierania filmu na dysk lokalny 

2.2.2.8. Moduł Popup 

Moduł ten pozwala utworzyć element typu „wyskakujące okienko”. Możliwe jest określenie 

sposobu jego wywołania, sposobu zamknięcia, a także sposobu prezentacji na ekranie. 

 

Moduł posiada pokaźną ilość parametrów konfiguracyjnych: 

 Wyzwalacz – określa sposób uruchamiania się modułu. Możliwe tryby to: 

o Brak wyzwalacza – moduł nie będzie uruchamiany 
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o Wyzwalacz czasowy – moduł będzie uruchamiany automatycznie, po upływie 

zdefiniowanego tutaj czasu 

 
o Tekst statyczny – moduł będzie uruchomiony po kliknięciu w obszar tekstu 

zdefiniowany w polu: Treść elementu 

 
o Przycisk – moduł będzie uruchomiony po kliknięciu w zdefiniowany przycisk. 

Należy określić nazwę na przycisku oraz jej kolor, kolor samego przycisku oraz 

kolor ramki przycisku i jej szerokość.  

 
 Tytuł – tekst pojawiający się jako nagłówek modułu 
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 Zamknij po określonym czasie – czas zdefiniowany w sekundach, po którym moduł 

zamknie się samoczynnie i przeglądarka powróci do strony, z której moduł został 

wywołany 

 
 Pokaż przycisk zamknięcia – pozwala określić, czy użytkownik ma mieć możliwość 

samodzielnego zamknięcia modułu 

 
 Wysokość / szerokość – określa rozmiary modułu na ekranie definiowane w pikselach 

 
 Pozycja w pionie – określa położenie w pionie modułu na ekranie. Możliwe opcje to: 

o Góra 

o Środek 

o Dół 

o Własna pozycja 

 

 Pozycja w poziomie - określa położenie w poziomie modułu na ekranie. Możliwe 

opcje to: 

o Lewa 

o Środek 

o Prawa 

o Własna pozycja 

 

 Kolor okna – określa kolor okna, na którym prezentowany jest tytuł oraz treść 

modułu 
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 Kolor tła – określa kolor tła strony, na której wyświetlany jest moduł Popup 

 
 Dopełnienie – określa rozmiar w pikselach obszaru pomiędzy krawędzią modułu 

a jego treścią 

 
 Obramowanie – możliwość określenia koloru oraz grubości ramki modułu 

 
 Treść – pole tekstowe, pozwalające na zdefiniowanie treści modułu Popup. Treść 

definiowana jest poprzez edytor wizualny. 

 

Po określeniu powyższych parametrów, zapisaniu i wstawieniu modułu na stronę WWW, 

jego wygląd prezentuje się następująco: 
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2.2.2.9. Moduł Upload 

Moduł ten pozwala wstawiać na strony tabele, których zawartością jest lista plików 

zamieszczonych w Portalu B2B w dziale: 

 FAQ (Baza Wiedzy) 

 
  Download 

 

Zarządzanie oboma działami odbywa się z poziomu menu: Treści / Strony funkcyjne /Upload 

(opis w kolejnym rozdziale). 

Podczas tworzenia modułu Upload, należy określić jedynie kilka parametrów. 
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Oto ich lista i opis: 

 Wyświetl tabelę: Download / FAQ – określa czy dany moduł ma prezentować dane 

z działu Download czy z działu FAQ 

 
 Pokaż: Datę dodania / Opis / Autora – określa, które nagłówki kolumn z działu 

Download / FAQ mają być prezentowane w tabeli danego modułu 

 
 Szerokość tabeli – określa szerokość tabeli w pikselach 

 
 Ramka tabeli – określa kolor oraz szerokość ramki tabeli 

 
 Tło tabeli – określa kolor tła tabeli 

 
 Marginesy – określa wielkość marginesów tabeli w pikselach 

 

2.2.2.10. Moduł Kod HTML 

Moduł ten pozwala na wstawienie dowolnego kodu znaczników, zgodnego ze specyfikacją 

języka HTML. W jego konfiguracji znajduje się jedynie jedno pole edycyjne, w którym należy 

zamieścić definicję kodu. W poniższym przykładzie, treścią kodu jest definicja tabeli: 
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2.2.2.11. Moduł Aktualności 

Moduł ten pozwala wstawić na stronę określoną liczbę ostatnich aktualności. Informacje te 

pobierane są z działu Aktualności, zarządzanego z poziomu menu: Treści / Strony funkcyjne / 

Aktualności (omówiony w kolejnym rozdziale). 

Konfiguracja modułu pozwala na określenie dokładnej liczby wyświetlanych newsów oraz na 

zdefiniowanie szaty wizualnej w jakiej dane te będą prezentowane. 
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Poniżej lista parametrów z opisem funkcjonalności: 

 Liczba wyświetlanych ostatnich elementów – określa ile ostatnich wpisów z działu 

Aktualności ma być prezentowanych 

 
 Tytuł wpisu – pozwala określić krój czcionki, rozmiar oraz styl i kolor dla pola tytułu 

 
 Treść zajawki – pozwala określić krój czcionki, rozmiar oraz styl i kolor dla pola treści 

zajawki (pole treści danej aktualności w widoku zbiorczym wszystkich wpisów) 

 
 Data wpisu – pozwala określić krój czcionki, rozmiar oraz styl i kolor dla pola daty 

 
 Link [Czytaj więcej] – pozwala określić krój czcionki, rozmiar oraz styl i kolor dla pola 

linku (czytaj więcej) 

 
 Ukryj datę wpisu – decyduje czy wyświetlać datę dokonania wpisu 

 
 Ukryj tekst zajawki – decyduje czy wyświetlać treść zajawki 

 
 Ukryj obrazek – decyduje czy wyświetlać obrazek 
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 Ukryj link [Czytaj więcej] – decyduje czy wyświetlać pole: Czytaj więcej 

 

Poniżej zamieszczono przykładowy efekt działania modułu Aktualności w widoku ogólnym: 

 

Oraz po przejściu do szczegółów po wybraniu przycisku: czytaj więcej: 
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2.2.2.12. Moduł Produkty promocyjne  

Moduł ten pozwala ulokować na stronie informacje na temat produktów będących aktualnie 

w promocji. Są to te produkty, które w kartotece magazynowej KAMELEON.ERP mają 

zaznaczoną opcję: produkt w promocji. 

Opcje konfiguracyjne modułu pozwalają określić sposób wyświetlania produktów oraz 

parametry menu nawigacyjnego. 

 

Poniżej lista parametrów z opisem funkcjonalności: 

 Limit wyświetlanych produktów promocyjnych – określa liczbę produktów, która 

będzie brana pod uwagę w prezentacji 

 
 Slider – pozwala określić czy moduł ma działać w trybie slajdera 

 
 Minimalna liczba wyświetlanych slajdów – pozwala określić minimalną liczbę 

wyświetlanych w rzędzie slajdów 
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 Maksymalna liczba wyświetlanych slajdów – pozwala określić maksymalną liczbę 

wyświetlanych w rzędzie slajdów 

 
 Szerokość slajdu [px] – określa szerokość slajdera w pikselach 

 
 Automatyczne przewijanie – określa czy slajder ma pracować w trybie 

automatycznego przewijania slajdów 

 
 Stronicowanie – pozwala zdecydować, czy pod slajderem, ma być wyświetlany panel 

stronicowania, pozwalający na swobodne przełączanie pomiędzy dowolnymi slajdami 

 
 Nawigacja – pozwala zdecydować, czy na bokach slajdera mają pojawiać się przyciski 

nawigacyjne (prawo / lewo), służące do przełączania pomiędzy kolejnymi slajdami 

(wprzód lub wstecz) 

 

Poniżej przedstawiono działanie modułu Produkty promocyjne w trybie slajdera, dla 

maksymalnie 3 produktów z włączonymi przyciskami nawigacji i stronicowania. 

 2.2.2.13. Moduł Nowe produkty 

Moduł ten działa analogicznie do modułu Produkty promocyjne i pozwala ulokować na 

stronie informacje na temat nowych produktów w ofercie. 
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Opcje konfiguracyjne modułu pozwalają określić sposób wyświetlania produktów oraz 

parametry menu nawigacyjnego. 

 

Poniżej lista parametrów z opisem funkcjonalności: 

 Limit wyświetlanych nowych produktów – określa liczbę produktów, która będzie 

brana pod uwagę w prezentacji 

 
 Slider – pozwala określić czy moduł ma działać w trybie slajdera 

 
 Minimalna liczba wyświetlanych slajdów – pozwala określić minimalną liczbę 

wyświetlanych w rzędzie slajdów 

 
 Maksymalna liczba wyświetlanych slajdów – pozwala określić maksymalną liczbę 

wyświetlanych w rzędzie slajdów 
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 Szerokość slajdu [px] – określa szerokość slajdera w pikselach 

 
 Automatyczne przewijanie – określa czy slajder ma pracować w trybie 

automatycznego przewijania slajdów 

 
 Stronicowanie – pozwala zdecydować, czy pod slajderem, ma być wyświetlany panel 

stronicowania, pozwalający na swobodne przełączanie pomiędzy dowolnymi slajdami 

 
 Nawigacja – pozwala zdecydować, czy na bokach slajdera mają pojawiać się przyciski 

nawigacyjne (prawo / lewo), służące do przełączania pomiędzy kolejnymi slajdami 

(wprzód lub wstecz) 

 

2.2.2.14. Moduł Podsumowanie koszyka 

Moduł wyświetla podsumowanie koszyka. Nie posiada żadnych parametrów 

konfiguracyjnych. 

 

W poniższym przykładzie zademonstrowano pełny wygląd koszyka zakupowego: 
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W tym układzie, moduł Podsumowanie koszyka, będzie wyświetlał się w następujący sposób: 

 

2.2.2.15. Moduł Licznik czasu sesji 

Moduł ten wyświetla czas, który upłynął od momentu ostatniej aktywności zalogowanego do 

Portalu B2B użytkownika. 

Po upłynięciu limitu czasu, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Poniżej przykład 

działania: 

 

Moduł nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych. 

 

Limit czasu bezczynności definiuje się z poziomu menu: Treści / Strony funkcyjne / 

Ustawienia / Ustawienia globalne / Konfiguracja Portalu w polu: Czas trwania sesji 

użytkownika (minuty). 

 

2.2.2.16. Moduł Link do konta 

Moduł ten służy do umieszczania w treści strony (np. w nagłówku) linku do nazwy konta 

użytkownika aktualnie zalogowanego do Portalu B2B. 

 

Po kliknięciu w nazwę konta, użytkownik zostanie przekierowany do strony: Panel 

użytkownika. 
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Moduł nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych. 
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2.2.3. Strony funkcyjne 

Strony funkcje są to predefiniowane w KAMELEON.B2B elementy framework’a pełniące 

określone zadania. Dostęp do ich panelu odbywa się z poziomu menu: Treści / Strony 

funkcyjne. Panel ma formę tabeli, w której nagłówkami są odpowiednio: 

 Nazwa strony – predefiniowana nazwa strony funkcyjnej 

 Link – pole zawierające nazwę pliku HTML z daną stroną funkcyjną 

 Opcje – pole zwierające przycisk edycji danej strony funkcyjnej (ikona ołówka) oraz 

przycisk podglądu danej strony (ikona lupy) 

 

Stron funkcyjnych nie można dodawać ani usuwać. Ich liczba i funkcjonalność jest 

determinowana przez zespół tworzący oprogramowanie KAMELEON.B2B. 

Oto ich wykaz: 

1. Ustawienia globalne – zawiera zestaw parametrów konfiguracyjnych, wspólnych dla 

wszystkich stron funkcyjnych 

2. Aktualności – strona funkcyjna z w pełni zarządzalnym działem Aktualności 

3. Formularz rejestracji – strona funkcyjna odpowiedzialna za wyświetlanie i sposób 

działania formularza rejestracyjnego 

4. Formularz logowania – strona funkcyjna odpowiedzialna za wyświetlanie i sposób 

działania formularza logowania 

5. Panel Klienta – strona funkcyjna związana z Panelem użytkownika 

6. Produkty i kategorie – strona funkcyjna odpowiedzialna za konfigurowanie sposobu 

prezentowania oferty produktów 
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7. Upload – strona funkcyjna odpowiedzialna za zarządzanie działem: FAQ oraz 

Download 

8. Koszyk – strona funkcyjna związana z konfiguracją koszyka zakupowego 

9. Reklamacje – strona funkcyjna związana z konfiguracją formularza zwrotów 

10. Rest-B2B-2-ERP – strona funkcyjna związaną z konfiguracją systemu pobierania 

dokumentów z Portalu B2B 

11. Cennik – strona funkcyjna służąca do wprowadzania danych związanych 

z konfiguracją cennika 

12. Wyszukiwarki - strona funkcyjna umożliwiająca zmianę kryteriów wyszukiwania 

w dostępnych na Portalu B2B modułach wyszukiwania 

W kolejnych podrozdziałach zostaną szczegółowo omówione wszystkie strony funkcyjne. 

2.2.3.1. Ustawienia globalne 

Pozycja ta zawiera szereg zakładek konfigurujących sposób wyświetlania stron funkcyjnych, 

a także definiujących kluczowe parametry całego Portalu B2B. 

 

 Zakładka Konfiguracja – pozwala zdefiniować wspólny wygląd dla wszystkich stron 

funkcyjnych. Znajdują się tutaj pola i parametry analogiczne do tych opisywanych 

w rozdziale Strony statyczne. Oczywiście każda strona funkcyjna ma swoją zakładkę 

Konfiguracja, w której można definiować niezależnie wygląd każdej strony funkcyjnej. 

 

W dolnej części panelu konfiguracyjnego tej zakładki, znajduje się lista kontenerów, 

które mają się wyświetlać domyślnie na każdej stronie funkcyjnej. 
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Nowym elementem jest tutaj pole: Położenie, określające czy dany kontener ma się 

wyświetlać w nagłówku strony (powyżej treści strony funkcyjnej) czy w stopce strony 

(poniżej treści strony funkcyjnej). 

 
 Zakładka Własny kod HTML – pozwala użytkownikowi zamieścić dowolną treść kodu 

HTML w nagłówku strony (przed znacznikiem </head>) oraz w treści strony: za 

znacznikiem <body> oraz przez znacznikiem </body> 

 
 Zakładka Konfiguracja portalu – zawiera szereg pól i opcji konfiguracyjnych 

determinujących sposób działania kluczowych elementów Portalu B2B. Oto ich lista 

z komentarzem: 

o Nazwa firmy – nazwa wyświetlana w nagłówkach strony oraz 

w zdefiniowanych punktach w layoucie 

 
o Strona startowa domyślna – adres relatywny podstrony, która ma być 

uruchomiona jako pierwsza przy wejściu na główny adres Portalu B2B. 

Adres absolutny: http://mojadomena.pl/informacje,firma.html 

Adres relatywny: informacje,firma 

http://mojadomena.pl/informacje,firma.html
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o Strona startowa – PL – adres relatywny podstrony, która ma być uruchomiona 

po zmianie wersji językowej na PL 

 
o Czas trwania sesji użytkownika – okres od zalogowania się użytkownika do 

automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności użytkownika 

w tym czasie (dotyczy tylko Portalu B2B) 

 
o Czas trwania sesji admina – okres od zalogowania się użytkownika do 

automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności użytkownika 

w tym czasie (dotyczy tylko Panelu CMS) 

 
o Czas wyświetlenia promocji (sekundy) – określa czas wyświetlania elementu 

Produkty w promocji 

 
o Czas wyświetlania komunikatów – określa czas wyświetlania się na ekranie 

informacji o rezultacie wykonanej akcji przez użytkownika 

 
o Format wyświetlania ceny – określa sposób prezentacji ceny w ofercie. 

Możliwe opcje to: 

 cena / jednostka miary 

 cena 

 
o Wyświetlać ceny dla niezalogowanych użytkowników – możliwe opcje: TAK / 

NIE 

 
o Czy wyświetlać sposób dostawy – możliwe opcje: TAK / NIE 

 
o Typ wyświetlanej ceny w portalu – możliwe opcje to: 

 Cena netto po rabacie 
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 Cena brutto po rabacie 

 Cena netto przed rabatem 

 Cena brutto przed rabatem 

 
o Sposób wyświetlania cen w portalu: 

 Po zalogowaniu użytkownika pokaż ceny użytkownika zgodnie 

z ustawieniami – ceny wyświetlane są zgodnie z parametrami 

globalnymi w panelu ustawień produktów oraz ustawień 

indywidualnych w KAMELEON.ERP 

 Po zalogowaniu użytkownika bezwarunkowo pokaż ceny użytkownika 

– ceny wyświetlane są dla każdego produktu bez względu na 

ustawienia globalne oraz indywidualnie w przypadku braku etykiety 

dla wyświetlanej ceny jest ustawiona etykieta domyślna zdefiniowana 

jako tłumaczenie o znaczniku b2b_cena; należy ten znacznik 

przetłumaczyć w panelu tłumaczeń 

 

o Tryb logowania Administratora / użytkownika: 

 Tylko jeden użytkownik w sesji (blokowanie użytkownika) – jeden 

użytkownik może być zalogowany na jednym koncie. Próba 

zalogowania innego użytkownika na danym koncie podczas sesji 

innego użytkownika kończy się niepowodzeniem z odpowiednim 

komunikatem. 

Uwaga! – Istnieje niebezpieczeństwo utraty sesji poprzez świadome 

zresetowanie sesji w przeglądarce przez użytkownika. W tej sytuacji 

konto zostaje zablokowane do czasu wygaśnięcia sesji ustawionego 

w konfiguracji portalu. 

 Wielosesyjność – możliwe jest zalogowanie wielu użytkowników na 

jednym koncie 

Uwaga! – istnieje niebezpieczeństwo dublowania zamówień oraz 

nadpisywania zamówień poprzez wielu użytkowników zalogowanych 

jednocześnie. 

 Podmiana sesji – użytkownik logujący się na konto automatycznie 

wylogowuje już zalogowanego 

Uwaga! – tryb ten może dezorientować składającego zamówienie 

nagłym wylogowaniem z systemu. 
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o Czy przewijać do zawartości na stronach funkcyjnych – określa czy po 

wywołaniu strony funkcyjnej, pozycja przeglądarki ma być automatycznie 

przewijana w dół do treści strony. Możliwe opcje: TAK / NIE. 

 
 Zakładka Konfiguracja SEO – pozwala użytkownikowi zdefiniować informacje 

wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe, takie jak: 

o Tytuł – tytuł strony pojawiający się z nagłówku przeglądarki 

o Słowa kluczowe – zestaw słów, oddzielonych przecinkami, określających 

zawartość merytoryczną poszczególnych stron funkcyjnych 

o Opis strony – tekst opisujący zawartość stron funkcyjnych 

o Wymuszaj globalne metatagi – decyduje, czy meta dane opisujące strony 

funkcyjne mają być wspólne dla wszystkich stron, czy oddzielne 

o Dodaj do tytułu nazwę strony – decyduje, czy w nagłówku do tytułu ma być 

dołączona nazwa strony statycznej 

o Dodaj do tytułu nazwę firmy – decyduje, czy w nagłówku do tytułu ma być 

dołączona nazwa firmy 

 
 Zakładka Konfiguracja cookies – pozwala określić, czy na Portal ma korzystać z plików 

cookies oraz zdefiniować treść informacji o używaniu ciasteczek przez stronę: 

o Informacja o ciasteczkach – według zarządzenia użytkownik musi być 

informowany o używaniu ciasteczek przez stronę. Te ustawienia wyświetlają 

lub blokują wyświetlanie tego komunikatu. 
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o Tłumaczenie cookies PL – formuły zgody na używanie cookies w odpowiednich 

wersjach językowych 

 

2.2.3.2. Aktualności 

Strona funkcyjna Aktualności służy do zarządzania działem ogłoszeń. Panel edycyjny strony 

składa się z 3 zakładek: Aktualności, Konfiguracja strony oraz SEO. 

 

 Zakładka Aktualności – służy do dodawania, usuwania oraz edycji wpisów do działu 

Aktualności 

 

W jej budowie można wyróżnić następujące elementy: 

o Przycisk Dodaj aktualność  - służy do dodawania nowych 

wpisów do działu. Po jego wybraniu, pojawia się następujące okno edycyjne: 
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Należy uzupełnić w nim następujące pola: 

 Miniaturka – po kliknięciu przycisku Wybierz plik, należy wskazać 

ścieżkę do pliku graficznego, który będzie wyświetlany jako miniatura 

 
 Język – pozwala określić wersję językową dla tworzonego wpisu 

 
 Tytuł – pozwala określić tytuł aktualności 

 
 Data dodania – pozwala określić datę dodania wpisu 

 
 Intro – pole tekstowe pozwalające zdefiniować treść, wyświetlającą się 

jako intro aktualności (w widoku ogólnym listy aktualności) 
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 Treść – pole tekstowe pozwalające zdefiniować treść, wyświetlającą 

się jako opis aktualności (po wejściu w szczegóły wpisu) 

 
 Zapisz – powoduje zapisanie nowo tworzonego wpisu aktualności 

o Pasek wyszukiwania – pozwalający wyszukiwać aktualności według tytułu lub 

treści 

 
o Edycja wpisów – po zaznaczeniu pola wyboru przy określonym wpisie 

i wybranie w polu Opcje przycisku Edytuj (ikona ołówka): 

 
otworzy się okno edycji wpisu, w którym można modyfikować jego treść: 

 
o Usuwanie wpisów – po zaznaczeniu pola wyboru przy określonym wpisie, 

a następnie wybraniu w polu Zaznaczone pozycji Usuń i przycisku Wykonaj, 

następuje usunięcie danego wpisu 
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 Zakładka Konfiguracja strony – pozwala określić charakter wizualny strony. Jej 

budowa jest analogiczna do budowy zakładki konfigurującej wygląd stron 

statycznych. 

 
Jedyne różnice to: 

o Zablokowane do edycji pola: Nazwa oraz URL 

o Nowe pole: Wymuszaj wykorzystywanie SSL – określa czy strona funkcyjna 

Aktualności ma być zabezpieczona szyfrowaniem SSL 

o Brak pól związanych z SEO (zostały przeniesione do odrębnej zakładki) 

 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 
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Poniżej zaprezentowano w praktyce działanie strony funkcyjnej Aktualności: 

 Widok ogólny 

 
 Widok szczegółowy konkretnego wpisu 
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2.2.3.3. Formularz rejestracji 

Jest to strona funkcyjna odpowiadająca za rejestrowanie nowego konta Klienta na Portalu 

B2B. Panel edycyjny strony składa się z 5 zakładek: 

 Formularz rejestracji 

 Pola formularza 

 Zgody Klienta 

 Szablony e-mail 

 SEO 

 

 Zakładka Formularz rejestracji – pozwala określić charakter wizualny strony. Wygląda 

analogicznie do zakładki Konfiguracja strony dla strony funkcyjnej Aktualności. Jedyną 

różnicą jest tutaj dodatkowe pole: Komunikat po rejestracji, służące do definicji 

wiadomości, która będzie wyświetlana na ekranie po zarejestrowaniu nowego konta. 
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 Zakładka Pola formularza – pozwala m.in. określić, które pola formularza 

rejestracyjnego będą obowiązkowe do wypełnienia oraz ustawić wartość kilku innych 

parametrów związanych z  działaniem formularza: 

o Pola formularza – zaznaczone pole będą ustawione jako pola obowiązkowe do 

wypełnienia podczas rejestracji 

 
o Prefix telefonu – określa domyślny prefix numeru telefonu 

 
o Minimalna ilość znaków loginu – określa minimalną ilość znaków dla loginu 

użytkownika. Stosowanie zbyt krótkich nazw może powodować lukę 

w zabezpieczeniach serwisu. 

 
o Minimalna ilość znaków hasła – określa minimalną ilość znaków dla hasła 

użytkownika. Stosowanie zbyt krótkich haseł może powodować lukę 

w zabezpieczeniach serwisu. 
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o Walidacja hasła – określa czy brzmienie hasła musi odpowiadać wymogom 

złożoności (wymuszenie wpisania: znaku (!,#,%), dużej litery, cyfry) czy format 

hasła ma być dowolny. Stosowanie zbyt słabej złożoności haseł może 

powodować lukę w zabezpieczeniach serwisu. 

 
o Domyślna forma transportu 

 
o Domyślna forma płatności 

 
o Domyślna forma rachunku (Tylko faktura VAT lub Zezwól na wybór) 

 
 Zakładka Zgody Klienta – pozwala definiować wymagane zgody użytkownika podczas 

rejestracji konta. 

 

Dodawanie kolejnych formułek odbywa się poprzez wybranie przycisku: Dodaj 

  i określenie wartości następujących pozycji: 

o Wymagane – definiuje czy dana zgoda jest wymagana do ukończenia procesu 

rejestracji 
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o Treść zgody – PL – definicja formuły wyrażenia zgody w polskiej wersji 

językowej 

 

Usuwanie danej formuły zgody odbywa się przez wybranie przycisku:  

 Zakładka Szablony e-mail – pozwala dodawać, usuwać i edytować szablony e-mail 

związane z procesem rejestracji konta. Panel edycyjny strony posiada standardowe 

przyciski dodawania / usuwania / edycji omawiane wcześniej już wielokrotnie. 

 
Proces dodawania / edycji szablonu e-mail sprowadza się do wybrania przycisku: 

dodaj / edytuj i określenia wartości następujących pól: 

o W zakładce: Szablon 

 
 Język – wybór wersji językowej 

 Tytuł – tytuł e-maila 

 E-mail zwrotny – adres e-mail do zwrotów 

 Aktywny – włączenie / wyłączenie danego szablonu 

 Treść – treść wiadomości e-mail 
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o W zakładce: Konfiguracja SMTP  - parametrów serwera poczty wychodzącej: 

 Adres e-mail – adres, z którego nastąpi wysyłka poczty 

 Serwer SMTP – adres internetowy serwera SMTP 

 Port SMTP – numer portu serwera SMTP 

 Użytkownik – nazwa użytkownika konta e-mail 

 Hasło – hasło do konta e-mail użytkownika 

 

 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 
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Poniżej przedstawiono wygląd gotowego formularza rejestracyjnego: 
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2.2.3.4. Formularz logowania 

Jest to strona funkcyjna, odpowiedzialna za obsługę strony logowania do Portalu B2B. 

Panel logowania, oprócz pól pozwalających na wprowadzenie loginu i hasła, zawiera 3 

przyciski: 

1. Zaloguj – operacja logowania do Panelu Klienta 

2. Odzyskaj hasło – przekierowanie do strony odzyskiwania hasła. Strona ta poprosi 

użytkownika o podanie loginu, a następnie uruchomi procedurę odzyskiwania hasła. 

3. Chcę założyć konto – przekierowanie do strony formularza rejestracyjnego 

 

Panel edycyjny strony funkcyjnej Formularz logowania zawiera 3 zakładki: Konfiguracja 

strony, Szablony e-mail oraz SEO. 

 

 Zakładka Konfiguracja strony – zawiera standardowy dla stron funkcyjnych zestaw 

parametrów konfigurujących wygląd Formularza logowania 
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 Zakładka Szablony e-mail – pozwala dodawać, usuwać i edytować szablony e-mail 

związane z procesem logowania do konta. Panel edycyjny strony posiada 

standardowe przyciski dodawania / usuwania / edycji poszczególnych pozycji. 

 
Proces dodawania / edycji szablonu e-mail jest analogiczny do tej samej operacji, 

wykonywanej dla strony funkcyjnej Formularz rejestracyjny i sprowadza się do 

określenia wartości następujących pól: 

o W zakładce: Szablon 

 
 Język – wybór wersji językowej 

 Tytuł – tytuł e-maila 

 E-mail zwrotny – adres e-mail do zwrotów 

 Aktywny – włączenie / wyłączenie danego szablonu 

 Treść – treść wiadomości e-mail 

 

o W zakładce: Konfiguracja SMTP – parametrów serwera poczty wychodzącej: 

 Adres e-mail – adres, z którego nastąpi wysyłka poczty 

 Serwer SMTP – adres internetowy serwera SMTP 

 Port SMTP – numer portu serwera SMTP 

 Użytkownik – nazwa użytkownika konta e-mail 
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 Hasło – hasło do konta e-mail użytkownika 

 

 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 

 

2.2.3.5. Panel Klienta 

Jest to strona funkcyjna odpowiadająca za funkcjonowanie Panelu Klienta. Panel ten 

dostępny jest po zalogowaniu do Portalu B2B: 

 

Posiada następujące pozycje: 

 Twoje zamówienia – zawiera listę zamówień złożonych na Portalu B2B z podziałem na 

miesiące roku. Z poziomu tej zakładki można także: 

o Tworzyć nowe zamówienie 

o Kopiować / edytować / usuwać zamówienie 

o Drukować zamówienie 
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o Pobierać cennik 

o Tworzyć nowe zgłoszenie RMA (reklamacja / zwrot) 

 

 RMA – wyświetla i tworzy nowe dokumenty reklamacji / zwrotu (RMA) 

 Twoje dane – pozwala wyświetlić lub wyedytować aktualnie zdefiniowane dane 

użytkownika.  W miejscu tym można także dokonać zmiany hasła logowania. 

 Twój cennik – zawiera ustawienia cennika, takie jak: 

o Opis w nagłówku 

 
o Opis w stopce 

 
o Metoda generowania cennika Rabat / Narzut 

 
o Miejsce na wczytanie logo Klienta 

o Grupy rabatowe 

 Faktury – lista faktur pobierana w modelu REST 

 Pobierz produkty – pobieranie produktów w modelu REST do pliku xlsx 
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 Wyloguj – wylogowuje użytkownika z Portalu B2B 

Większość funkcjonalności Panelu Klienta jest predefiniowana w KAMELEON.B2B i nie ma 

możliwości ich edycji. W trybie edycji strony funkcyjnej Panel Klienta, umieszczono 4 zakładki 

konfiguracyjne: 

 Konfiguracja strony 

 Widok listy zamówień 

 Styl wyszukiwarki 

 SEO 

 

 Zakładka Konfiguracja strony – zawiera standardowy dla stron funkcyjnych zestaw 

parametrów konfigurujących wygląd Panelu Klienta 

 

 Zakładka Widok listy zamówień – pozwala określić takie parametry, jak liczba kolumn 

w formularzu zamówienia czy ilość pozycji na stronę: 
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 Zakładka Styl wyszukiwarki – odpowiada za konfigurację wizualną wyszukiwarki 

zamówień. Składa się z 2 sekcji: 

o Konfiguracja ekranu zamówień – pozwala określi szerokość i wysokość okna, 

tło okna dialogowego, styl kalendarza oraz opcję dziedziczenia stylu 

kalendarza przez okno. 

 
o Konfiguracja przycisków – pozwala określić takie parametry przycisków jak: 

 Szerokość przycisków 

 Odstęp z lewej 

 Jednostka – piksele lub procent szerokości przycisku 

 Kolor czcionki 

 Kolor tła tekstu 

 Kolor tła panelu 

 
 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 
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2.2.3.6. Produkty i kategorie 

Jest to strona funkcyjna realizująca prezentację oferty produktów na Portalu B2B. W jej 

konfiguracji znajdują się liczne zakładki związane z konfiguracją wyświetlania pól, 

sortowaniem produktów czy konfiguracją wielkości zdjęć. 

Oto lista tych zakładek: 

 Konfiguracja strony 

 SEO 

 Produkty 

 Sortowanie 

 Zapytanie o produkt 

 Widok produktów 

 Ustawienia zdjęć 

 Widok Business 

 

 Zakładka Konfiguracja strony – zawiera standardowy dla stron funkcyjnych zestaw 

parametrów konfigurujących wygląd strony z ofertą 

 
 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 
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 Zakładka Produkty – zawiera konfigurację wyświetlania pól w ofercie w widoku 

normalnym 

 
Tabela konfiguracyjna tej zakładki, zawiera następujące pola: 

o Pole – zawiera nazwę konfigurowanej zmiennej, pochodzącą z Kartoteki 

magazynowej KAMELEON.ERP oraz określa jej widoczność na liście (widok 

listy produktów) oraz widoczność w szczegółach produktu 

 
o Etykieta – definiuje tłumaczenie nazwy zmiennej na przyjazną nazwę 

wyświetlaną w ofercie produktów 
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o Widoczność – określa widoczność etykiety na liście oraz w szczegółach 

produktu, a także definiuje jej pozycję na liście 

 
 Zakładka Sortowanie – określa domyślny indeks sortowania. Lista produktów będzie 

domyślnie sortowana według tego parametru. 

 
Pole Index – określa kryterium sortownia: 

o Lp-B2B – (liczba porządkowa B2B) – sortowanie według pola Lp-B2B 

w Kartotece magazynowej 

o Indeks_B2B – (indeks kartoteki B2B) – sortowanie według pola indeks B2B 

w Kartotece magazynowej 

o Indeks – (indeks kartoteki) – sortowanie według pola indeks w Kartotece 

magazynowej 

 
 Zakładka Zapytanie o produkt – zawiera zestaw atrybutów definiujących sposób 

działania formularza Zapytanie o produkt. 
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Oto lista pól: 

o Formularz aktywny – decyduje o włączeniu / wyłączeniu funkcjonalności 

 
W przypadku aktywacji, przycisk: Zapytaj o produkt, pojawi się w ofercie 

produktów: 

 
o Wyświetlaj formularz dla niezalogowanych – możliwość ukrycia / pokazania 

formularz w zależności od stanu zalogowania użytkownika portalu 
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o Liczba pól – określa liczbę pól formularza 

 
o Adres e-mail – adres e-mail, na który będą przesyłane zapytania 

 
o Definicja pól – określa dla każdego pola jego etykietę oraz rodzaj pola, 

wybierany z rozwijane listy: 

 Małe pole tekstowe 

 Duże pole tekstowe 

 Pole do zaznaczenia 

 

Gotowy formularz, prezentuje się w następujący sposób: 

 

 Zakładka Widok produktów – zawiera konfigurację wyglądu poszczególnych pól 

w widoku normalnym 
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Możliwa jest edycja koloru czcionki i jej rozmiaru dla pól: B2B_INDEKS, B2B_LP, 

NAZWA_1, NAZWA_2, OPIS. 

 Zakładka Ustawienia zdjęć – pozwala określić wielkość zdjęć wyświetlanych 

w poszczególnych widokach. Wszystkie zdjęcia skalowane są według dłuższego boku, 

wymiary podawane są w pikselach [px]. 
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Zakładka umożliwia określenie rozmiaru następujących typów zdjęć: 

o Miniatura szczegóły / lista 

o Szczegóły produktu 

o Galeria produktu 

o Promocja produktu 

Możliwe jest tutaj także włączenie / wyłączenie lupy powiększającej zdjęcia. 

 Zakładka Widok Business – zawiera parametry konfigurujące widok biznes.\ 

 
Zakładka zawiera kilka sekcji konfiguracyjnych: 

o Sekcja określająca: liczbę kolumn / wierszy, szerokość pola ilości oraz 

szerokość pola jednostki alternatywne: 
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o Sekcja definiująca poszczególne nagłówki kolumn: Caption (opis), szerokość 

kolumny, justowanie (lewo, prawo, środek): 

 
o Sekcja konfigurująca poszczególne pola komórek tabeli w widoku biznes: 

zawartość komórki wybierana z listwy rozwijanej, rozmiar komórki, parametry 

czcionki czy obramowanie. 
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Gotowa oferta produktów, prezentuję się następująco (widok siatki): 

 

Oraz w widoku szczegółów: 

 

2.2.3.7. Upload 

Strona funkcyjna odpowiadająca za zarządzanie działem FAQ (Baza Wiedzy) oraz Download 

(pobieranie plików). Składa się z 3 zakładek: 

 FAQ 

 Download 

 SEO 
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 Zakładka FAQ – odpowiada za dodawanie, usuwanie oraz edycję pozycji Bazy Wiedzy. 

Jej panel administracyjny wykonany jest w oparciu o omawiany już wielokrotnie 

wcześniej schemat (przyciski dodaj, usuń, edytuj). Nowym elementem jest tutaj pole: 

Słowa kluczowe, zawierające listę słów opisujących zawartość danej pozycji Bazy 

wiedzy na potrzeby mechanizmu wyszukiwania. 

 
Podczas dodawania nowej pozycji, należy wypełnić następujące pola: 

o Wybór pliku – określenie pliku, który będzie stanowił bazę wiedzy danej 

pozycji 

 
o Autor – osoba dokonująca wpisu 

 
o Data dodania – data utworzenia wpisu 

 
o Język – wersja językowa 

 
o Opis – pole tekstowe opisujące treść merytoryczną danej pozycji FAQ 
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o Słowa kluczowe – lista słów kluczowych, trafnie definiujących treść 

merytoryczną wpisu, wykorzystywana przez mechanizm wyszukiwania Portalu 

B2B 

 
 Zakładka Download – służy do wysyłania na serwer B2B plików, które następnie mogą 

być wykorzystane do pobrania w treści dowolnej strony lub do utworzenia działu 

Download

 
Panel zarządzający działem wygląda identycznie do panelu administracyjnego działu 

FAQ. Tworzenie nowej pozycji odbywa się również w analogiczny sposób: 
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 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 

 

Poniżej zaprezentowano dział FAQ: 

 

Oraz dział Download: 

 

2.2.3.8. Koszyk 

Strona funkcyjna Koszyk służy do konfigurowania sposobu zamawiania oraz wyświetlania 

zawartości koszyka na Portalu B2B. 

Poniżej przedstawiono wygląd Koszyka: 
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Oraz strona z potwierdzeniem zamówienia: 

 

Wygląd Koszyka jest w pełni konfigurowalny i można wyróżnić w nim kilka elementów: 

 Nagłówek Koszyka 
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 Pozycje Koszyka 

 
 Podsumowanie Koszyka 

 
 Panel przycisków: Zatwierdź zmiany, Potwierdź zamówienie, Anuluj oraz Powrót 

 

Konfiguracja Koszyka odbywa się przez edycję strony funkcyjnej: Treści / Strony funkcyjne / 

Koszyk. 

 

Jej panel edycyjny składa się z 9 zakładek, które zostaną po kolei omówione poniżej. 

 Zakładka Koszyk – zawiera standardowy dla stron funkcyjnych zestaw parametrów 

konfigurujących wygląd strony koszyka produktów. Zdecydowanie zaleca się 

zabezpieczenie strony Koszyka szyfrowaniem SSL – opcja: Wymuszaj 

wykorzystywanie SSL. 
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 Zakładka Konfiguracja pól – zawiera konfigurację wyglądu oraz zawartości pól 

wyświetlanych w Koszyku. Ustawienia te wprowadza się w podobny sposób jak to ma 

miejsce w konfiguracji cenników (omawiane w jednym z kolejnych rozdziałów). 

Pola w Koszyku ułożone są w komórki o położeniu wiersz kolumna. Pola Liczba 

kolumn oraz Liczba wierszy określają jaka ilość pól będzie przypadać na pojedynczy 

rekord zamówienia wyświetlany w Koszyku. 

 
Pola Szerokość pola ilości oraz Szerokość pola jednostki alt. określają 

szerokości pól, które służą zmianie wielkości zamówienia oraz jego jednostki 

alternatywnej. 

Sekcje Nagłówek podsumowania 1-5 określają szerokość oraz kierunek tekstu 

w kolumnach nagłówków podsumowania zamówienia, które wyświetlane są 

jako ostatnie rekordy w Koszyku. 

 
Ilość pięciu kolumn podsumowania jest wartością opcjonalną. W zależności od 

konkretnego wdrożenia, ilość kolumn podsumowania może być mniejsza. 

 
Sekcje Podsumowanie kolumna 1-5 zawierają konfigurację wyglądu 

zawartości poszczególnych pól podsumowania. Pola konfiguracyjne mają taką 

samą funkcjonalność jak w przypadku konfiguracji poszczególnych pól 

w rekordach zamówienia. Podane przykłady będą się odnosić do obu sekcji. 
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Oto lista i opis powyższych pól: 

 Pola Szerokość kolumny oraz Wysokość kolumny określają szerokość 

oraz wysokość pojedynczej komórki 

 Pole Wielkość czcionki określa wielkość czcionki zawartości komórki 

wyrażonej w pikselach 

 Pole Pogrubienie określa siłę pogrubienia czcionki 

 Pole Kursywa określa czy zawartość komórki ma być pisana czcionką 

pochyłą 

 Pole Dekoracja określa dodatkowe efekty tekstu zawartości komórki 

 Pole Justowanie określa kierunek tekstu zawartości komórki 

 Zaznaczenie któregoś z pól konfiguracji ramek skutkuje dodaniem 

obramowania z wybranej strony komórki 

 Pole Odległość tekstu z góry określa o ile pikseli tekst zawartości 

komórki ma być odsunięty od górnej krawędzi. 

Dodatkową funkcjonalnością w sekcji Nagłówek kolumny jest pole Caption. 

Pole to określa etykietę tłumaczenia, która wyświetlona będzie w nagłówku 

kolumny każdego z rekordów zamówienia w Koszyku. 
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Dodatkową funkcjonalnością w sekcji Ustawienia komórki jest pole Zawartość. 

Pole to określa jaka wartość ma być wyświetlona w danej komórce. Oprócz 

standardowych wartości zamówienia występują cztery wartości specjalne. 

 

1. Ustawienia Koszyka – wybranie tej opcji wstawia w daną komórkę moduły 

zmiany ilości zamówienia oraz zmiany jednostki alternatywnej 
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2. Komentarz wyświetlany zawsze – wybranie tej opcji wstawia jako ostatni 

rekord pole dodawania komentarza, które jest wyświetlane zawsze w tym 

samym miejscu 

3. Trigger komentarza – wybranie tej opcji wstawia w daną komórkę 

przycisk, który po kliknięciu aktywuje pole komentarza 

4. Brak pola – wybranie tej opcji nie wstawia żadnej wartości w daną 

komórkę. Opcja ta powinna być wykorzystana w przypadku, gdy chcemy 

ukryć daną komórkę. 

 Zakładka Płatności elektroniczne – odpowiada za konfigurację systemu płatności 

elektronicznych. Obecnie do wykorzystania możliwe są 3 systemy: 

o Payu 

o Dotpay 

o Przelewy24 

 
o Płatności elektroniczne Payu – zawiera pola, które należy uzupełnić danymi 

otrzymanymi od operatora płatności Payu 

 
o Płatności elektroniczne Dotpay – zawiera pola, które należy uzupełnić danymi 

otrzymanymi od operatora płatności Dotpay 
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o Płatności elektroniczne Przelewy24 – zawiera pola, które należy uzupełnić 

danymi otrzymanymi od operatora płatności Przelewy24 

 
 

 Zakładka Widoczność płatności – zawiera definicję widoczności płatności dla danej 

relacji biznesowej. Należy zaznaczyć pole wyboru przy płatnościach, które mają być 

wyświetlane w danym modelu sprzedaży: B2B / B2C 
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 Zakładka Szablony e-mail – pozwala dodawać, usuwać i edytować szablony e-mail 

związane z procesem logowania do konta. Panel edycyjny strony posiada 

standardowe przyciski dodawania / usuwania / edycji poszczególnych pozycji. 

 
Proces dodawania / edycji szablonu sprowadza się do wypełnienia kilku pól 

edycyjnych i podzielony jest na 2 zakładki: 

o Zakładka Szablon: 

 Język – wybór wersji językowej 

 Tytuł – tytuł e-maila 

 E-mail zwrotny – adres e-mail do zwrotów 

 Aktywny – włączenie / wyłączenie danego szablonu 

 Treść – treść wiadomości e-mail 

 
o Zakładka Konfiguracja SMTP – parametry serwera poczty wychodzącej: 

 Adres e-mail – adres, z którego nastąpi wysyłka poczty 

 Serwer SMTP – adres internetowy serwera SMTP 

 Port SMTP – numer portu serwera SMTP 

 Użytkownik – nazwa użytkownika konta e-mail 

 Hasło – hasło do konta e-mail użytkownika 
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 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 

 
 Zakładka Wydruk zamówień – odpowiada za konfigurację wyglądu zamówień. Składa 

się z kilku sekcji: 

o Konfiguracja danych sprzedającego – miejsce na definicję nagłówka firmy, 

danych teleadresowych oraz danych związanych z bankiem 



 
101 2. PANEL ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ – CMS 
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o Definicja widoczności danych sprzedającego – pozwala określić, które pola 

z poniższej listy, związane ze sprzedającym, mają być widoczne na wydruku 

zamówienia: 

 
o Definicja widoczności pól produktów – pozwala określić, które pola z poniższej 

listy, związane z produktami, mają być widoczne na wydruku zamówienia 
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o Logo na zamówieniu – pozwala załadować logo do wyświetlania na wydruku 

zamówienia 

 
o Tłumaczenia – możliwość definicji dowolnego brzmienia dla pól produktów 

 
 Zakładka Koszty transportu – pozwala określić progi kwot zamówienia, powyżej 

których wysyłka będzie darmowa 

 
 Zakładka Akcje – pozwala określić parametry decydujące o sposobie działania 

Koszyka. 
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Składa się z kilku sekcji konfiguracyjnych: 

o Akcja po dodaniu do koszyka – określa reakcję systemu na dodanie nowej 

pozycji do koszyka. Możliwe reakcje to: 

 przejdź do koszyka 

 kontynuuj zakupy 

 zapytaj o akcję (koszyk / kontynuacja zakupów) 

 
o Usuwanie pozycji zamówienia – określa sposób usuwania pozycji zamówienia: 

1. Update całego zamówienia – usuwa zaznaczone do usunięcia pozycje 

podczas aktualizacji całego zamówienia 

2. Usunięcie pojedynczej pozycji – każda pozycja usuwana jest z osobna przez 

kliknięcie w odpowiedni przycisk 

 
o Ilość elementów w liście biznesowej; Ilość elementów w liście normalnej – 

określa ile elementów jednocześnie wyświetlanych jest na jednej stronie 

w każdej z list 

 
o Konfiguracja sposobu składania zamówienia: 

 Tryb sprzedaży – służy do wyboru sposobu przeliczania wielkości 

zamówienia. Możliwe są 3 ustawienia: 

 
1. Tylko jednostki podstawowe – przeliczane są tylko jednostki 

podstawowe 

2. Tylko domyślna jednostka alternatywna – przeliczane są sztuki 

produktów, gdzie ilość sztuk w pojedynczej pozycji zamówienia 

zaokrąglana jest do krotności domyślnej jednostki alternatywnej 



 
105 2. PANEL ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ – CMS 

3. Możliwa zmiana jednostki alternatywnej – przeliczane są sztuki 

produktów, gdzie ilość sztuk w pojedynczej pozycji zamówienia 

zaokrąglana jest do krotności aktywnej jednostki alternatywnej 

 Walidacja osoby zamawiającej – służy do określenia czy wymusić na 

użytkowniku składającym zamówienie wybór osoby z listy jako 

składającego zamówienie 

 
 Stany magazynowe – służy do ustawienia sposobu informowania 

o stanach magazynowych danego produktu. 

 
Możliwe są 2 opcje: 

1. Przy braku produktu pokazuj komunikat – jeśli wielkość 

zamówienia przekracza ilość stanów magazynowych 

użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat 

2. Przy braku produktu nie pozwalaj dodać – jeśli w najmniejszej 

konfiguracji jednostki alternatywnej jest brak produktów na 

magazynie dodanie do zamówienia nie będzie możliwe 

 Dostosowywanie wielkości zamówienia – służy do ustawienia sposobu 

dostosowania wielkości zamówienia w przypadku, gdy wielkość 

zamówienia w trakcie dokonywania zamówienia przekroczy 

możliwości stanów magazynowych 

 
Możliwe są 3 opcje: 

1. Przy braku produktu pokazuj komunikat – jeśli wielkość 

zamówienia przekracza możliwości stanów magazynowych 

użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat 

2. Dostosowuj wielkość zamówienia do stanów magazynowych – 

w przypadku gdy wielkość zamówienia przekracza możliwości 

stanów magazynowych, wielkość zamówienia będzie 

dostosowywana automatycznie przez system do wartości 

najbardziej zbliżonej do możliwości stanów magazynowych 
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3. Pozwalaj na zakup bez kontroli stanów magazynowych – program 

nie kontroluje stanów magazynowych pod kątem możliwości 

sprzedaży 

 Wyświetlaj w zamówieniu walutę obok ceny – określa czy do 

zamówienia ma być wstawiana również cena w walucie 

 

2.2.3.9. Reklamacje 

Strona funkcyjna Reklamacje odpowiada za realizację zwrotów i reklamacji towarów 

zakupionych na platformie KAMELEON.B2B. 

Dysponuje 8 zakładkami edycyjnymi: 

 Formularz zwrotów 

 Pola formularza 

 Zgody Klienta 

 Szablony e-mail 

 SEO 

 Ustawienia 

 Widok listy RMA 

 Widok szukania 

 

 Zakładka Formularz zwrotów posiada budowę charakterystyczną do analogicznych 

zakładek na pozostałych stronach funkcyjnych i służy do konfigurowania warstwy 

wizualnej strony. 
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 Zakładka Pola formularza – zaznaczone pola będą ustawione jako pola obowiązkowe 

do wypełnienia podczas deklaracji zwrotu. Lista wszystkich dostępnych pól widoczna 

jest na zrzucie poniżej. 

 
 Zakładka Zgody Klienta – pozwala zdefiniować zgody użytkownika podczas 

deklarowania zwrotów produktów. Pole: Wymagane, decyduje czy akceptacja zgody 

jest konieczna do zatwierdzenia formularza zwrotu. 
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 Zakładka Szablony e-mail – pozwala dodawać, usuwać i edytować szablony e-mail 

związane z procesem zwrotu lub reklamacji towaru. Panel edycyjny strony posiada 

standardowe przyciski dodawania / usuwania / edycji poszczególnych pozycji. 

 
Proces dodawania / edycji szablonu sprowadza się do wypełnienia kilku pól 

edycyjnych i podzielony jest na 3 zakładki: 

o Zakładka Szablon: 

 Język – wybór wersji językowej 

 Tytuł – tytuł e-maila 

 E-mail zwrotny – adres e-mail do zwrotów 

 Aktywny – włączenie / wyłączenie danego szablonu 

 Treść – treść wiadomości e-mail 
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o Zakładka Konfiguracja SMTP – parametry serwera poczty wychodzącej: 

 Adres e-mail – adres, z którego nastąpi wysyłka poczty 

 Serwer SMTP – adres internetowy serwera SMTP 

 Port SMTP – numer portu serwera SMTP 

 Użytkownik – nazwa użytkownika konta e-mail 

 Hasło – hasło do konta e-mail użytkownika 

 
o Zakładka Zdarzenia – zawiera parametry konfigurujące wysyłkę e-mail przy 

pobraniu: 

 Wyślij e-mail, gdy reklamacja zostanie wysłana do ERP(tak / nie) 

 Wyślij e-mail, gdy reklamacja zostanie pobrana jako PDF (tak / nie) 

 Wyślij kopię e-maila do (należy podać adres e-mail odbiorcy) 
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 Zakładka SEO – zawiera informacje przeznaczone dla wyszukiwarek internetowych 

 
 Zakładka Ustawienia – pozwala określić dodatkowe parametry związane z obsługa 

reklamacji. 

Są to: 

o Przycisk Reklamacji na górze listy faktur 

o Przycisk Reklamacji na dole listy faktur 

o Przycisk Reklamacji bez zamówienia w systemie w koszyku 

o Przycisk Reklamacji bez zamówienia w systemie w widoku konta 

o Maksymalny rozmiar zdjęcia w kB 

o Numer magazynu Kameleon.ERP przy reklamacjach uzupełnianych ręcznie 

 

 Zakładka Widok listy RMA – miejsce na definicję parametrów związanych 

z konfiguracją ekranu reklamacji: 

o Liczba kolumn 

o Ilość pozycji na stronie 
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 Zakładka Widok szukania - odpowiada za konfigurację wizualną wyszukiwarki 

reklamacji. Składa się z 2 sekcji: 

o Konfiguracja ekranu zamówień – pozwala określić szerokość i wysokość okna, 

tło okna dialogowego, styl kalendarza oraz opcję dziedziczenia stylu 

kalendarza przez okno. 

 
o Konfiguracja przycisków – pozwala określić takie parametry przycisków jak: 

 Szerokość przycisków 

 Odstęp z lewej 

 Jednostka – piksele lub procent szerokości przycisku 

 Kolor czcionki 

 Kolor tła tekstu 

 Kolor tła panelu 

 

2.2.3.10 REST B2B-2-ERP 

Strona funkcyjna REST B2B-2-ERP związana jest z konfiguracją systemu pobierania 

dokumentów z Panelu użytkownika Portalu B2B. 
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Jej panel edycyjny zawiera 4 zakładki konfiguracyjne: 

 Zakładka REST – Dokumenty – związana jest z konfiguracją widoku listy faktur, 

pobieranych przez użytkownika z poziomu Panelu Klienta. Pobieranie faktur odbywa 

się w oparciu o wydajną architekturę programowania klient-serwer REST. Możliwe 

jest określenie liczby kolumn danych oraz ilości pozycji na stronę. 

 
 Zakładka Styl wyszukiwarki – odpowiada za konfigurację wizualną wyszukiwarki. 

Składa się z 2 sekcji: 

o Konfiguracja ekranu zamówień – pozwala określi szerokość i wysokość okna, 

tło okna dialogowego, styl kalendarza oraz opcję dziedziczenia stylu 

kalendarza przez okno. 

 
o Konfiguracja przycisków – pozwala określić takie parametry przycisków jak: 

 Szerokość przycisków 

 Odstęp z lewej 

 Jednostka – piksele lub procent szerokości przycisku 

 Kolor czcionki 

 Kolor tła tekstu 

 Kolor tła panelu 
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 Zakładka Konfiguracja REST – pobieranie produktów – związana jest z konfiguracją 

funkcjonalności Pobieranie produktów, dostępnej dla użytkownika z poziomu Panelu 

Klienta. Funkcjonalność ta pozwala na pobieranie katalogu produktów według 

zadanego wzorca. 

W zakładce dostępne są następujące parametry konfiguracyjne: 

o Widoczność pól – pola obowiązkowe 

 
o Widoczność pól – możliwe określenie widoczności poszczególnych pól oraz 

wybór czy pole ma być obowiązkowe czy nie 
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o Wybór wersji językowych 

 
o Decyzja o podziale na strony (paginacja) oraz określenie ilości grup 

towarowych możliwych do pobrania (maksymalnie 6) 

 
o Określenie formatu zwracanych danych 

 
o Tłumaczenia nagłówków oraz poszczególnych pól w kolejnych wersjach 

językowych 
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 Zakładka Szablony e-mail – służy do konfiguracji wysyłki e-mail dla produktów 

pobieranych w modelu REST. 
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Posiada trzy zakładki konfiguracyjne. Dwie pierwsze: Szablon oraz Konfiguracja SMTP 

były omawiane już wcześniej i w tym przypadku działają analogicznie do poprzednich, 

więc ich konfiguracja zostanie pominięta. 

Trzecia zakładka, Zdarzenia zawiera parametry konfigurujące wysyłkę e-mail przy 

pobraniu: 

o Wyślij e-mail, gdy FV zostanie pobrana przez REST (tak / nie) 

o Wyślij e-mail, gdy FV zostanie pobrana przez stronę (tak / nie) 

o Wyślij kopię e-maila do (należy podać adres e-mail odbiorcy) 

 

2.2.3.11 Cennik 

Strona funkcyjna Cennik służy do wprowadzania ustawień niezbędnych do generowania 

cennika dla użytkownika. 

 

Składa się z 6 zakładek: 

1. Cennik domyślny – zawiera opcje konfiguracyjne związane z wyglądem i zawartością 

cennika. Składa się z 2 sekcji: 

a. Konfiguracja dodatkowych elementów cennika: 

 W polu Tekst stopki cennika możemy wpisać tekst który chcemy aby 

był widoczny w stopce cennika. Mamy tutaj do wykorzystania 

nieograniczoną liczbę znaków. 
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 Pole Link do loga w cenniku służy do wprowadzenia linku loga 

wykorzystywanego do generowania cennika 

 

 Pole Tekst pod logo daje nam możliwość umieszczenia krótkiej 

informacji o naszej firmie. Oczywiście tutaj też mamy do wykorzystania 

nieograniczoną liczbę znaków 

 
 Pole Wyświetlać nagłówek jest bardziej pytaniem skierowanym do nas 

"Czy wyświetlić nagłówek". Mamy tutaj dwie opcje TAK bądź NIE do 

wyboru. 

 

Te same pola możemy wypełnić dla różnych wersji językowych. Pola te 

będą wyglądać identycznie jak w polskiej wersji językowej. 

b. Konfiguracja zawartości cennika – zostaną tutaj omówione pola dla Liczby 

porządkowej, pozostałe ustawienia dla poszczególnych nagłówków wyglądają 

identycznie: 

 Pierwszym polem jest Nazwa kolumny z ustawionym checkbox-em 

z lewej strony. Checkbox ten wskazuje czy dany nagłówek ma być 

uwzględniony przy generowaniu danego cennika (checkbox 

zaznaczony) czy nie (checkbox odznaczony). W generowanym cenniku 

nagłówek ten widoczny jest pod nazwą podaną w polu Nazwa 

kolumny. 
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 Kolejne pola: LP, Szerokość kolumny, Wysokość wiersza nagłówek, 

Wysokość wiersza reszta - mają wartość liczbową. Wartości 

w poszczególnych polach podawane są w pikselach. 

 
 Kolejne dwa pola: Justowanie i Justowanie nagłówka są polami 

odnoszącymi się do pozycji tekstu w komórce 

 
Mamy tutaj jedną z trzech opcji do wyboru: 

1. lewo – oznacza, że tekst w komórce zostanie wyrównany do lewej 

krawędzi 

2. środek – oznacza, że tekst w komórce zostanie wyśrodkowany 

3. prawo – oznacza, że tekst w komórce zostanie wyrównany do 

prawej krawędzi 

 Pole Rodzaj czcionki pozwala na dobranie czcionki do danej kolumny 

 
Mamy do wyboru trzy rodzaje czcionki: 

1. Arial 

2. Verdana 

3. Tahoma 

 Następne dwa pola: Kolor komórki nagłówka i Kolor czcionki nagłówek 

służą do ustawiania koloru tła oraz czcionki nagłówka. 

 
Klikając na ikonkę znajdującą się obok tego pola (z kolorowymi 

kartkami) pojawi się paleta kolorów, z której możemy wybrać 

odpowiadający nam kolor tła bądź czcionki. 
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W palecie tej mamy po lewej okno wyboru koloru, który odpowiednio 

dobieramy oraz po prawej dwie kolumny z kolorem bieżącym oraz 

z poprzednim. Za pomocą tych dwóch kolumn możemy porównać 

edytowany kolor. Aby dodać kolor należy wybrać odpowiadający nam 

odcień i kliknąć na ikonkę kolorowej kuli znajdującej się w prawym 

dolnym rogu palety barw. 

 

Jeśli prawidłowo dodamy kolor, w polach: Kolor komórki nagłówka 

i Kolor czcionki nagłówek pojawi się kod wybranego przez nas koloru. 

 

 Następnie w polach: Wielkość czcionki nagłówek i Wielkość czcionki 

reszta ustawiamy wielkość czcionki odpowiednio dla nagłówka i całej 

reszty tekstu. Mamy tu nieograniczoną wielkość czcionek. 

 
 Identyczne pola ustawimy dla nagłówków tj.: 

1. INDEKS 

2. B2B LP 

3. B2B INDEKS 

4. NAZWA 1 

5. NAZWA 2 

6. CENA NETTO 

7. Link do produktu 

8. CENA BRUTTO 

9. RABAT 

10. CENA NETTO PO RABACIE 

11. CENA BRUTTO PO RABACIE 

12. STAWKA VAT PL 

13. STAWKA VAT EU 

14. STAWKA VAT EX 

15. JEDNOSTKA ALTERNATYWNA 

16. Cena po jednostce alternatywnej 

Zawsze na koniec zapisujemy wprowadzone zmiany. 

2. Cennik partnera – służy do wprowadzania ustawień niezbędnych do generowania 

cennika dla partnera. W cenniku będą widoczne tylko własne wartości wpisane przez 

partnera w jego panelu partnerskim. 
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3. Cennik użytkownika – służy do wprowadzania ustawień niezbędnych do generowania 

cennika dla użytkownika w przeliczeniu jego indywidualnych rabatów. Cena netto 

i cena brutto to są ceny detaliczne. Cena netto po rabacie i brutto po rabacie są to 

ceny użytkownika po odpowiednim przeliczeniu rabatu bądź narzutu. 

4. Cennik detaliczny – służy do wprowadzania ustawień niezbędnych do generowania 

cennika cen detalicznych 

5. Ustawienia – pozwala zdefiniować format pliku dziennika oraz jego nazwę: 

a. Format generowanego cennika Klienta – określa format pliku, w jakim 

zapisywany będzie cennik Klienta. Możliwe opcje to: 

 MS Excel 2007+ 

 Starsze wersje MS Excel 

 Open Office 

 
b. Nazwa pliku cennika – nazwa pod jaką użytkownik pobierze wygenerowany 

plik 

 
6. Szablony e-mail – służy do konfiguracji wysyłki e-mail dla cenników. 

 
Składa się z 3 zakładek: 

 Szablon – pozwala edytować szablon e-mail związany z procesem wysyłania 

cennika. Zawiera następujące pola edycyjne: 

 Język – wybór wersji językowej 

 Tytuł – tytuł e-maila 

 E-mail zwrotny – adres e-mail do zwrotów 

 Aktywny – włączenie / wyłączenie danego szablonu 

 Treść – treść wiadomości e-mail 
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 Konfiguracja SMTP – konfiguracja parametrów serwera poczty wychodzącej: 

 Adres e-mail – adres, z którego nastąpi wysyłka poczty 

 Serwer SMTP – adres internetowy serwera SMTP 

 Port SMTP – numer portu serwera SMTP 

 Użytkownik – nazwa użytkownika konta e-mail 

 Hasło – hasło do konta e-mail użytkownika 

 
 Zdarzenia – pozwala określić dodatkowe parametry związane z wysyłką 

cenników, takie jak: 

o Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail w momencie pobrania 

cennika jako PDF 

o Określenie konta e-mail, na które będzie przesyłana wiadomość 

 

Ustawienia w zakładkach nr 2-4 są identyczne z ustawieniami zakładki nr 1, dlatego 

pomijamy szczegółowy opis ich konfiguracji. 
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2.2.3.12 Wyszukiwarki 

Strona funkcyjna Wyszukiwarki umożliwia zmianę kryteriów wyszukiwania w dostępnych na 

Portalu B2B modułach wyszukiwania. 

 

Jej panel konfiguracyjny składa się z 4 elementów: 

1. Wyszukiwarka domyślna – według jakich kryteriów mają być wyszukiwane frazy 

w wyszukiwarce domyślnej 

 
Mamy tutaj listę podstawowych pól, po których możliwe jest wyszukiwanie przez 

wyszukiwarkę domyślną. Obok każdego z pól widoczny jest checkbox (pusty 

kwadracik), za pomocą którego możemy dodać pole do kryteriów wyszukiwarki. 
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Kryterium wyszukiwania dodajemy zaznaczając pusty checkbox, powinna pojawić 

się przy wybranej opcji fajka wtedy wiemy, że opcja została wybrana. Aby usunąć 

pozycje klikamy na zaznaczony wcześniej checkbox (kwadracik znów będzie 

pusty). 

 

Podstawowe kryteria wyszukiwania: 

1. indeks 

2. nazwa_1 

3. nazwa_2 

4. opis 

5. ean 

6. PKWiU 

7. Szukaj w FAQ 

8. Szukaj w Download 

 

Po zaznaczeniu wybranych pól będą one brane pod uwagę podczas wyszukiwania 

przez wyszukiwarkę podstawową: 

 

 

Po dokonaniu wyboru i zaznaczeniu pól, które nas interesują klikamy przycisk Zapisz, 

aby zapisać zmiany. 
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2. Wyszukiwarka zaawansowana – określa jakie kryteria będą możliwe do wyboru 

przez użytkownika w widoku wyszukiwania zaawansowanego 

 
Mamy tutaj rozszerzoną listę pól, po których możliwe jest wyszukiwanie przez 

wyszukiwarkę zaawansowaną. Obok każdego z pól widoczny jest checkbox (pusty 

kwadracik), za pomocą którego możemy dodać pole do kryteriów wyszukiwarki. 

Kryterium wyszukiwania dodajemy zaznaczając pusty checkbox, powinna pojawić 

się przy wybranej opcji fajka wtedy wiemy, że opcja została wybrana. Aby usunąć 

pozycje klikamy na zaznaczony wcześniej checkbox (kwadracik znów będzie 

pusty). 

 

Mamy tutaj do wyboru oprócz podstawowych pól pola dodatkowe, tj.: 

1. Cena 

2. Wysokość 

3. Długość 

4. Objętość 

5. Waga 
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Po zaznaczeniu wybranych pól będą one widoczne dla użytkownika w portalu. 

Użytkownik dodatkowo może tutaj wybrać pola, po których wyszukiwarka ma 

wyszukiwać za pomocą checkbox-ów. Dodatkowo w wyszukiwarce 

zaawansowanej użytkownik ma możliwość wpisania w tych polach dodatkowych 

wartości "od.... do..." między, którymi wyszukiwarka będzie szukać produktów. 

Po dokonaniu wyboru i zaznaczeniu pól, które nas interesują klikamy przycisk 

Zapisz, aby zapisać zmiany. 

3. Wyniki wyszukiwania FAQ – określa jakie kolumny będą widoczne przy wynikach 

wyszukiwania dla FAQ-u. Możliwe opcje to: Data, Nazwa, Opis, Pobierz. 

 
4. Wyszukiwarka wyszukiwania Download – określa jakie kolumny będą widoczne 

przy wynikach wyszukiwania dla Download. Możliwe opcje to: Data, Nazwa, Opis, 

Pobierz. 
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2.3. Lokalizacja 

Menu Lokalizacja odpowiada za definiowanie tłumaczeń opisów obiektów Portalu B2B na 

wersje językowe, a także za definiowanie kodowania znaków narodowych i specjalnych. 

Znajdują się tutaj 2 pozycje: Tłumaczenia oraz Konwersja znaków. 

 

2.3.1. Tłumaczenia 

Pozycja ta odpowiada za dodawanie, usuwanie oraz edytowanie tłumaczeń nazw pól na 

poszczególne wersje językowe. Posiada zestaw predefiniowanych tłumaczeń: 
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Okno przeglądarki Tłumaczeń, posiada następujące możliwości: 

 Wyszukiwanie tłumaczeń – umożliwia wyszukiwanie istniejących tłumaczeń w danej 

wersji językowej. W tym celu należy wpisać nazwę lub tłumaczenie, określić wersję 

językową i wybrać przycisk: Szukaj 

 
 Usuwanie tłumaczeń – umożliwia usuwanie już istniejących tłumaczeń. W tym celu 

należy zaznaczyć po lewej stronie wybór tłumaczenia do usunięcia oraz w prawym 

górnym rogu, z rozwijanej listy wybrać opcję: Usuń i nacisnąć przycisk: Wykonaj 

 
 Dodawanie tłumaczeń – umożliwia wprowadzanie nowych tłumaczeń. W tym celu 

należy określić wersję językową nowego tłumaczenia i wybrać przycisk: Dodaj 

tłumaczenie. 

 
Następnie, pojawi się okno dialogowe, w którym należy wypełnić następujące pola: 

 
o Nazwa – wartość tego pola jest zamieniana na podane tłumaczenie 

o Tłumaczenie PL – tekst tłumaczenia dla języka polskiego 

o Zapisz – zachowuje nowe tłumaczenie w konfiguracji tłumaczeń 

 Edycja tłumaczeń – pozwala zmieniać istniejące już tłumaczenia. W tym celu należy 

użyć symbolu ołówka w polu Opcje, by wejść w tryb edycji danego tłumaczenia: 
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Następnie w polu: Tłumaczenie PL należy wprowadzić nową wartość tłumaczenia 

i zapisać konfigurację. 

 

2.3.2. Konwersja znaków 

Konwersja znaków daje użytkownikowi możliwość dodawania nowych lub usuwania 

istniejących wpisów kodujących wyświetlanie znaków narodowych i specjalnych. 

Menu posiada zestaw predefiniowanych kodów tłumaczeń: 
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Podobnie jak w przypadku menu: Treści / Tłumaczenia, okno przeglądarki Konwersja znaków, 

posiada następujące możliwości: 

 Wyszukiwanie kodów konwersji – umożliwia wyszukiwanie istniejących konwersji 

znaków w danej wersji językowej. W tym celu należy wpisać symbol kodu lub znaku, 

określić wersję językową i wybrać przycisk: Szukaj 

 
 Usuwanie konwersji – umożliwia usuwanie już istniejących wpisów konwersji. W tym 

celu należy zaznaczyć po lewej stronie wybór konwersji do usunięcia oraz w prawym 

górnym rogu, z rozwijanej listy wybrać opcję: Usuń i nacisnąć przycisk: Wykonaj 

 
 Dodawanie konwersji – umożliwia wprowadzanie nowych konwersji znaków. W tym 

celu należy określić wersję językową i wybrać przycisk: Dodaj znak. 

 
Następnie, pojawi się okno dialogowe, w którym należy wypełnić następujące pola: 

 
o Język – wybór wersji językowej dla konwersji 

o Kod znaku – kod znaku określającego dany znak w formacie RTF do zamiany 

przy wyświetlaniu tekstu 

o Zamiennik – wartość na którą zostanie zamieniony znak 

o Zapisz – zachowuje wpis w tabeli konwersji znaków 
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2.4. Wygląd 

Menu Wygląd odpowiada za konfigurację szaty graficznej Portalu B2B, w tym m.in. za: 

 wybór zestawu kolorystycznego 

 definicję stylu ścieżki nawigacji głównej i nawigacji bocznej 

 ustawienia nagłówka strony 

 konfigurację wyglądu nawigacji mobilnej 

 

Menu zawiera 4 pozycje: 

1. Styl portalu 

2. Ustawienia stylowania 

3. Ustawienia nagłówka 

4. Ustawienia RWD 

2.4.1. Styl Portalu 

Menu to odpowiada za wygląd szaty graficznej Portalu B2B. 
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Składa się z 3 zakładek: 

1. Wygląd portalu – pozwala wybrać 1 z 8 zestawów kolorystycznych: 

a. Czarny 

 
b. Szary 

c. Niebiesko-szary 

d. Zielony 
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e. Oliwkowy 

 
f. Niebieski 
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g. Turkusowy 

 
h. Różowy 
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2. Loadery – pozwala wybrać model loadera, wyświetlającego się na stronie podczas 

ładowania elementów (np. wczytywanie grafiki, przeliczanie koszyka, itd.). 

Wyboru dokonujemy poprzez zaznaczenie pola wyboru przy danej pozycji 

i zapisanie konfiguracji. 

 
3. Ustawienia galerii – pozwala zdecydować czy w galerii obrazów będą widoczne 

miniaturki oraz określić ich rozmiar 
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2.4.2. Ustawienia stylowania 

Menu zawiera parametry konfiguracyjne, decydujące o wyglądzie Portalu B2B. Składa się z 7 

zakładek: 

1. Globalne 

2. Ścieżka 

3. Nawigacja 

4. Oferta 

5. Aktualności 

6. Promocje 

7. CSS 

 

1. Zakładka Globalne – odpowiada za konfigurację czcionek ekranowych. Możliwe jest 

określenie: kroju, rozmiaru, stylu oraz koloru czcionki. Składa się z kilku sekcji: 

a. Ustawienia globalne – konfiguruje czcionki tekstu standardowego 

 
b. Ustawienia Tagu A – konfiguruje czcionki typu LINK 

 
c. Ustawienia Tagu A:HOVER – konfiguruje czcionki typu LINK po najechaniu 

kursorem myszy 

 
d. Ustawienia Tagu H1 do H7 – konfiguruje czcionki nagłówków (kolejno 

poziomy od H1 do H7; na zrzucie pokazano tylko nagłówki H1-H3) 
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2. Zakładka Ścieżka – odpowiada za konfigurację wizualną obszaru: Ścieżka nawigacji. 

Na poniższym zrzucie (menu Oferta), Ścieżką nawigacji jest niebieski panel 

wskazujący aktualne położenie w strukturze grup towarowych.  

 
Możliwe jest określenie następujących cech Ścieżki nawigacji: 

 Szerokość kontenera – pełna lub stała 

 
 Wyrównanie zawartości – do lewej, wyśrodkowane, do prawej 

 
 Marginesy kontenera 

 
 Dopełnienie kontenera 

 
 Parametry czcionki – krój, rozmiar, styl, kolor 
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 Obramowanie – możliwe oddzielne obramowanie każdego z boków ramki 

 
3. Zakładka Nawigacja – odpowiada za konfigurację panelu nawigacji bocznej w menu 

Oferta 
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Możliwe jest określenie następujących cech Menu nawigacji: 

 Sekcja: Konfiguracja wyglądu nawigacji bocznej: 

o Marginesy 

 
o Dopełnienie 

 
o Kolor tła 

 
o Obramowanie – możliwe oddzielne obramowanie każdego z boków 

ramki 

 
 Sekcja: Konfiguracja wyglądu elementu nawigacji: 

o Marginesy 
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o Dopełnienie 

 
o Kolor tła 

 
o Dolny bok ramki 

 
o Parametry czcionki 

 
 Sekcja: Konfiguracja wyglądu aktywnego elementu nawigacji: 

o Marginesy 

 
o Dopełnienie 

 
o Kolor tła 

 
o Parametry czcionki 

 
 Sekcja: Konfiguracja wyglądu podświetlonego elementu nawigacji: 

o Marginesy 
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o Dopełnienie 

 
o Kolor tła 

 
o Parametry czcionki 

 
4. Zakładka Oferta – odpowiada za konfigurację wyglądu strony z ofertą produktów. 

Oferta może być prezentowana w jednym z dwóch trybów: Siatki oraz Listy. 

Przełączania pomiędzy oba trybami dokonuje się, będąc w menu Produkty (Oferta), 

poprzez kliknięcie jednego z 2 symboli: 

 Aktywny tryb siatki:  

 Aktywny tryb listy:  

Różnicę w sposobie działania obu trybów pokazano na zrzutach poniżej: 

 Widok oferty w trybie siatki: 
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 Widok oferty w trybie listy: 

 

W menu: Wygląd / Ustawienia stylowania, w zakładce Oferta, udostępniono opcje 

konfigurujące powyższe widoki ofert. Podzielono je na 3 sekcje: 

 Konfiguracja wyglądu kontenera – zawiera parametry konfigurujące kontener 

z widokami ofert: 

o Szerokość kontenera – stała lub pełna 

 
o Marginesy kontenera 
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o Dopełnienie kontenera 

 
o Kolor tła 

 
 Konfiguracja wyglądu elementu listy – zawiera parametry konfiguracyjne, 

decydujące o wyglądzie oferty w trybie listy: 

o Wyrównanie zawartości – możliwe Do lewej / Wyśrodkowane / Do 

prawej 

 
o Marginesy 

 
o Dopełnienie 

 
o Obramowanie – możliwe oddzielne obramowanie każdego z boków 

ramki 
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 Konfiguracja wyglądu elementu siatki – zawiera parametry konfiguracyjne, 

decydujące o wyglądzie oferty w trybie siatki. Parametry te są identyczne jak 

w konfiguracji dla trybu listy, dlatego pominięto tutaj ich opis. 

5. Zakładka Aktualności – odpowiada za konfigurację wyglądu strony Aktualności. 

 
Zawiera 5 sekcji konfiguracyjnych, definiujących różne elementy strony Aktualności. 

Udostępnione tutaj parametry konfiguracyjne są identyczne do tych, omawianych 

w poprzednich rozdziałach, dlatego w tym miejscu pominięto już ich omawianie. 

Wylistowano jedynie dostępne sekcje: 

 Konfiguracja wyglądu listy aktualności 

 Konfiguracja wyglądu elementu listy aktualności 

 Konfiguracja wyglądu daty aktualności 

 Konfiguracja wyglądu tytułu aktualności 

 Konfiguracja wyglądu tekstu aktualności 

6. Zakładka Promocje – odpowiada za konfigurację wyglądu panelu Promocje (Nowości). 

Panel ten widoczny jest po lewej stronie ekranie, w menu Produkty (Oferta) 

 
i wyświetla cyklicznie produkty, które w zakładce B2B Kartoteki magazynowej mają 

zaznaczony parametr: Promocja w sprzedaży poprzez WWW / B2B. 
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Zakładka Promocje zawiera 6 sekcji konfiguracyjnych, definiujących różne elementu 

panelu nowości. Udostępnione tutaj parametry konfiguracyjne są identyczne do tych, 

omawianych w poprzednich rozdziałach, dlatego w tym miejscu pominięto już ich 

omawianie. 

Wylistowano jedynie dostępne sekcje: 

 Konfiguracja wyglądu kontenera 

 Konfiguracja wyglądu tytułu kontenera 

 Konfiguracja wyglądu kontenera produktu 

 Konfiguracja wyglądu nazwy produktu 

 Konfiguracja wyglądu obrazka produktu 

 Konfiguracja wyglądu opisu produktu 

7. Zakładka CSS  - pozwala definiować własne arkusze stylów, zgodne ze standardem 

CSS (kaskadowe arkusze stylów) 

 

2.4.3. Ustawienia nagłówka 

Menu Ustawienia nagłówka pozwala zdefiniować nagłówek, które będzie widoczny 

jednakowo na wszystkich stronach Portalu B2B. Menu posiada jedynie zakładki związane 

z konfigurowaną wersją językową. 
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Możliwe jest przypięcie nagłówka do górnej krawędzi strony, aby podczas przewijania w dół, 

nagłówek „podążał za użytkownikiem". Służy do tego wybranie opcji Tak w polu: Nagłówek 

przypięty do górnej krawędzi strony: 

 

Zawartość nagłówka określa się poprzez dodanie 1 lub kilku kontenerów przyciskiem: Dodaj 

kontener, ustaleniem ich kolejności oraz dalej w opcjach edycyjnych kontenera, dodanie 

poszczególnych modułów. 

 

Na koniec należy zapisać konfigurację przyciskiem: Zapisz. 

2.4.4. Ustawienia RWD 

Menu Ustawienia RWD (Responsive Web Design – technika projektowania strony WWW, tak 

aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna) odpowiada za 

konfigurację rodzaju oraz wyglądu menu nawigacyjnego w kontekście urządzeń mobilnych.  

 

Jego panel konfiguracyjny nie posiada żadnych zakładek, a zawartość składa się z 2 sekcji: 

 Wybór menu mobilnego – umożliwia wybór jednego z 2 typów menu: 

o Menu podstawowe 

o Menu 

 

 Konfiguracja wyglądu nawigacji mobilnej – pozwala określić takie elementy wyglądu 

nawigacji mobilnej jak: 
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o Kolor tła paska menu 

o Kolor przycisku menu 

o Czcionkę, rozmiar, styl oraz kolor 
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2.5. Konfiguracja 

Menu Konfiguracja odpowiada za zarządzanie użytkownikami oraz zarządzanie działem 

statystyk. 

 

Znajdują się tutaj 2 pozycje: Użytkownicy oraz Statystyki. 

2.5.1. Użytkownicy 

Menu Użytkownicy pozwala dodawać, usuwać oraz edytować konta użytkowników panelu 

CMS Portalu B2B. Panel zarządzania menu posiada standardowy wygląd i prezentuje dane 

w 3 kolumnach: 

 LP – liczba porządkowa 

 Login – nazwa konta użytkownika 

 Opcje – przyciski edycji oraz usuwania konta 

 

Ponadto, zwyczajowo, umieszczono tu przycisk: Dodaj użytkownika , 

służący do zakładania nowych kont w systemie. 

Ponieważ proces zakładania nowego konta oraz proces edycji już istniejącego sprowadza 

się do uzupełniania identycznego zestawu pól, w poniższym przykładzie zostanie 

omówiony jedynie proces zakładania nowego konta. 

Warto tutaj nadmienić, że konto: superadmin, jest administracyjnym kontem 

wbudowanym, tworzonym w procesie uruchamiania Portalu B2B. 

Dodawanie nowego konta, sprowadza się do wybrania przycisku: Dodaj użytkownika oraz 

wypełnienia poniższych pól: 
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 Login – zawiera nazwę nowo tworzonego konta 

 Hasło – zawiera hasło nowo tworzonego konta 

 Powtórz hasło – zawiera powtórzenie brzmienia hasła z poprzedniego pola 

 Przycisk: Aktywny – decyduje o tym, czy dane konto jest aktywne (czy możliwe 

jest zalogowanie na to konto) czy jest wyłączone (konto istnieje w systemie, ale 

jest zablokowana możliwość logowania) 

 Przycisk Zapisz stronę – powoduje utworzenie nowe konta według wpisanych 

danych 

2.5.2. Statystyki 

Menu Statystyki pozwala uruchomić mechanizm statystyk dla danego Portalu B2B i 

przeglądać wyniki jego działania. 

Menu składa się z 2 zakładek: Konfiguracja statystyk oraz Statystyki. 
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 Zakładka Konfiguracja statystyk – decyduje o aktywności mechanizmu statystyk, 

wykluczeniu pewnych adresów z procesu budowania statystyk oraz daje możliwość 

podpięcia skryptów analitycznych: Google Analytics. 

 

Omówienie poszczególnych pól zakładki: 

o Zapisywanie statystyk – decyduje o włączeniu lub wyłączeniu mechanizmu 

statystyk. Wybór następuje z rozwijanej listy spośród 2 opcji: Aktywne / 

Nieaktywne. 

 
o Adresy IP – określa adresy IP, które nie będą brane pod uwagę do statystyk 

 
o Skrypt Google Analytics – decyduje o włączeniu lub wyłączeniu mechanizmu 

Google Analytics. Wybór następuje z rozwijanej listy spośród 2 opcji: Aktywne 

/ Nieaktywne. 

 



 
151 2. PANEL ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ – CMS 

o Identyfikator konta Google Analytics – miejsce na wpisanie identyfikatora, 

przydzielanego przy zakładaniu konta w usłudze Google Analytics 

 
o Zapisz – zapisuje konfigurację 

 
 Zakładka Statystyki – służy do przeglądania statystyk odwiedzin danego Portalu B2B. 

 
Składa się z kilku sekcji, które zostaną poniżej dokładnie omówione: 

o Kryterium daty wyszukiwania – pozwala określić zakres dat, dla którego 

system ma wyszukać i wyświetlić statystyki. 

Zakres można wpisać ręcznie: 

 
lub określić za pomocą wygodnego kalendarza: 

  
 Przycisk: Szukaj – rozpoczyna proces wyszukiwania 

 Przycisk: Wyczyść – powoduje wyczyszczenie pól: Data od: / Data do: 

o Ilość wejść – wyświetla wartość liczbową stanowiącą ilość odwiedzin danego 

serwisu w zadanym przedziale czasu z uwzględnieniem wielokrotnych wejść 

z danego adresu IP 

 
Przycisk: Pokaż szczegóły otwiera okno z tabelą szczegółowych statystyk, 

zawierające m.in.: datę wejścia, adres IP wejścia czy adres pobieranej strony. 
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o Ilość wejść unikatowych – wyświetla wartość liczbową stanowiącą ilość 

odwiedzin danego serwisu w zadanym przedziale czasu z uwzględnieniem 

tylko unikatowych (pojedynczych) wejść z danego adresu IP 

 
Podobnie jak w poprzednim przypadku, przycisk szczegóły otwiera okno 

szczegółowych statystyk dla wejść unikatowych. 

o Współczynnik odrzuceń 

 
o Wykres liniowy – rysuje wykres linowy, zgodnie z zadanym przedziałem 

czasowym, z uwzględnieniem 3 rodzajów wejść: 

 Wszystkich (kolor różowy) 

 Unikatowych (kolor niebieski) 

 Odrzuconych (kolor zielony) 
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o Przeglądarki – wyświetla procentową statystykę odwiedzin w zależności od 

przeglądarki internetowej komputera Klienta oraz rysuje wykres kołowy 

odzwierciedlający te statystyki. 

  
o Systemy operacyjne – wyświetla procentową statystykę odwiedzin 

w zależności od systemu operacyjnego komputera Klienta oraz rysuje wykres 

kołowy odzwierciedlający te statystyki. 

  
o Źródła – wyświetla procentową statystykę odwiedzin w zależności od źródła 

wejścia (bezpośrednie wpisanie adresu, wejście z Google, Facebooka lub 

innego źródła). 

 

 


