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1 Parametry techniczne 
Wszystkie teksty umieszczone na stronie są napisane w języku angielskim.  

Technologie użyte przy tworzeniu strony:  

 PHP,  

 HTML,  

 CSS,  

 Smarty, 

 JavaScript,  

 MySql. 

 

Serwis jest zgodny z przeglądarkami:  

≥ IE 6.0,  

≥ Firefox 2.0,  

≥ Opera 9.0. 
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2 Opis struktury projektu 
Wortal  został  zbudowany  w  oparciu  o  autorski  framework  używany  do  tworzenia 

rozbudowanych aplikacji internetowych. Framework ten gromadzi narzędzia ułatwiające i 

przyspieszające tworzenie stron WWW. 

 

2.1 Struktura i opis katalogów frameworka 

 

Rysunek 1 ‐ Struktura katalogów frameworka. 

 

Tak  jak  widać  na  rysunku  1,  drzewo  katalogów  frameworka  zawiera  trzy  główne 

katalogi php5, public,  system. Katalog php5  jest używany do przechowywania mało 

zmiennych obiektów, różnego rodzaju bibliotek php i smarty:  

 abstract – katalog zawierający wszystkie klasy abstrakcyjne użyte w projekcie. 
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 datadb  –  katalog  przechowujący  obiekty wygenerowane  automatycznie  na 

podstawie struktury  tabel bazy danych. Obiekty  te są  tylko pomocniczymi w 

łańcuchu komunikacji z bazą danych. Tych obiektów nigdy się nie zmienia, są 

generowane  za  pomocą  generatora  bazodanowego.  Każdy  taki  obiekt 

odpowiada dokładnie jednej tabeli w bazie danych i zawiera funkcje statyczne 

pozwalające na ustawienia wartości każdego pola obsługiwanej przez tą klasę 

tabeli.   

 interface – katalog zawiera wszystkie interfacy używane w projekcie. 

 libs – zawiera wszystkie klasy pomocnicze używane w frameworku służące do 

różnych celów. Kilka przykładów poniżej: 

 cimage.php  –  klasa  zawierająca  funkcje  związane  z  przekształceniem 

obrazów. 

 cauth.php    –  klasa  odpowiadająca  za  logowanie  użytkowników  i 

nadawanie praw dostępu. 

 cnbp.php  –  klasa  odpawiadająca  za  łączenie  ze  stroną  Naradowego 

Banku  Polski  i  pobieranie  aktualnego  kursu  walut.  Kursy  walut 

przechowywane są w jednej z tabel bazy danych(waluta_sredni_kurs), 

rysunek 2. 

 models – katalog przechowujący automatycznie wygenerowane modele tabel 

bazy danych, stanowią one najwyższy poziom w hierarchii klas związanych z 

komunikacją  Serwer  ‐ DB.      Klasy  te  są  zmieniane w  zależności  od  potrzeb 

programistycznych. Generowane są tylko raz podczas tworzenia nowej tabeli 

w bazie danych. 

 PHP_DEBUG  –  katalog  przechowuje  pomocnicze  klasy  służące  do  analizy 

wydajności i poprawności tworzonej strony WWW. 

 slowniki  –  przechowuje  obiekty  służące  do  szybkiego  generowania 

rozwijanych  lub  statycznych  list  wyboru.  Na  przykład  obiektu  select  z 

możliwością wyboru kraju pochodzenia. Słowniki jak i większość  prostych klas 

z  katalogu  libs,  są  wspierane  przez  funkcje  napisane  za  pomocą  bibliotek 

smarty, co pozwala na  łatwe odwołanie do  tych obiektów  z poziomu  języka 

HTML. 

  smarty  –  katalog  przechowuje  biblioteki  smarty  zintegrowane  z 

frameworkiem.  

 

Katalog public przechowuje wszystkie pliki używane po strone przeglądarki, czyli: 

 css – zawiera wszystkie pliki ze stylami, używanych w serwisie. 

 fonts – pliki z czcionkami niestandardowymi używane przy tworzeniu animacji 

flash. 

 graf    –  katalog  zawiera  pliki  graficzne  wykorzystywane  przy  wyswietlaniu 

strony. 

 jscripts  – zawiera różnego rozaju biblioteki JS kompatybilne z Jquery. 
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 pliki  –  katalog  do  którego  trafiają wszystkie  ładowane  przez  użytkowników 

serwisu pliki. 

W katalogu system przechowywana jest najbardziej zmienna część frameworka, czyli 

to co jest tworzone(cały kod w języku html i php): 

 global  – przechowuje pliki  konfiguracyjne  z  informacjami dotyczącymi praw 

dostępu i konfiguracji strony. 

 lang – katalog przechowuje pliki językowe. 

 module  –  katalog  zawiera wszystkie  kontrolery  architektury  (MVC  – Model‐

View‐Controller) użyte na stronie. 

 plugin  –  dla  jednoznaczności  danych  w  projekcie,  zostały  wprowadzone 

skrypty  obsługiwane  za  pomocą  języka  php  i  bibliotek  smarty.  Są  to  klasy, 

które mogą być wykorzystane w dowolnej części serwisu przy tym zachowują 

się  identycznie bez względu  gdzie  zostają wywołane.  Za wstawienie pluginu 

odpowiada  funkcja  smartów  o  nazwie  plugin,  którą  możemy  wywołac  za 

pomocą polecenia: %{‘NazwaPluginu’|plugin}%. 

 templetes  –  katalog  zawiera  całą  zawartość  kodu  języka  html,  tak  zwane 

widoki  struktury MVC  i  szablony  stron. W naszym przypadku występują  trzy 

typy szablonów: 

 layout.html – szablon główny, używany przy wyświetlaniu danych po 

głównej  stronie  użytkownika  serwisu.  Elementy  tego  szablonu 

przechowywane są w katalogu templates/default. 

 admin.html  –  szablon  panelu  administracyjnego.  Elementy  tego 

szablonu przechowywane są w katalogu templates/panel.  

 ajax.html – używany przy wywołaniu funkcji za pomocą metody ajax. 

Szablon  ten  nie  zawiera  żadnych  danych  oprócz  generowanych 

komunikatów błędów na stronie. 

Zmienić konfigurację szablonów można w pliku php5/libs/ctpl.php. 

Katalog  templates/plugin  –  przechowuje  pliki  html  dla  opisanych wcześniej 

pluginów. 

Katalog  templates/module  –  zawiera  katalogi,  z  których  każdy  odpowiada 

kontroleru z katalogu module, a każdy plik html umieszczony w tym katalogu 

odpowiada jednej z metod utworzonej w kontrolerze. 

 template_c  –  przechowuje  automatycznie  wygenerowane  przez  biblioteki 

smarty pliki pomocnicze. 

 ckompozycja.php – plik odpowiada za  ładowanie poszczególnych elementów 

szablonu z katalogu do niego przepisanego. 

Dodatkowo w  katalogu  głównym  znajduje  się  plik  główny  strony  ‐  index.php,  plik 

.htaccess  odpowiadający  za  przekierowania  linków  istniejących  na  stronie  i  plik 

autoload.php  ‐ odpawiadający  za automatyczne  ładowanie obiektów pomocniczych 

w  zależności  od  tworzonej  instancji  klasy,  to  się  również wiąże  z  nazwami  plików 

poszczególnych klas. 
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2.2 Struktura bazy danych 
Baza  danych  została  skonstruowana  na  podstawie  serwera  bazodanowego MySql. 

Struktura tabel jest przedstawiona na rysunku 2.  

 

 

Rysunek 2 ‐ Struktura bazy danych. 

 

3 Opis funkcjonalności 

3.1 Rodzaje użytkowników 
W serwisie występuje 5 rodzajów użytkowników: 

 Anonymouse  –  użytkownik  niezalogowany  niemający  żadnych  uprawnień, 

może jedynie przeglądać informację o serwisie. 
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 Trial – użytkownik mający dostęp do listy informacji reprezentowanych przez 

wortal. Nie ma uprawnień do wprowadzenia jakichkolwiek zmian. 

 Manufacturer  –  producent,  posiada możliwość  przeglądu  listy  produktów  i 

producentów,  również  ma  możliwość  wystawienia  własnych  produktów  i 

zarządzania własnymi danymi. 

 Buyer  –  kupujący,  posiada  możliwość  kontaktu  z  producentami  poprzez 

wysyłanie zapytań ofertowych. Również ma dostęp do danych kontaktowych 

producentów. Nie posiada możliwości wystawienia własnych produktów. 

 Administrator  –  użytkownik  posiadający  dostęp  do  panelu  zarządzania 

stroną.    Ma  możliwość  na  zmianę  wszystkich  danych  podanych  przez 

użytkowników. 

 

Również  istnieje  możliwość  posiadania  konta  połączonego.  Użytkownik 

zarejestrowany  jako Manufacturer może wykupić  kolejny  abonament dostępu  jako 

Buyer, wtedy ma takie możliwości jak Manufacturer i Buyer razem.  

 

3.2 Budowa szablonów strony EQUIP4SHIP.COM 
W serwisie użyte zostały dwa szablony stron: 

 

Rysunek 3 ‐ szablon główny 

Główny  szablon  strony  służący  głównie  do  reprezentacji  danych  wprowadzonych 

przez użytkowników, składa się z trzech elementów (rysunek 3): 

 Belka – zawiera  logo serwisu, które  jest odnośnikiem do strony głównej. W 

prawym  rogu  znajdują  się  przyciski  ułatwiające  nawigację  po  stronie,  dla 
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użytkowników  zalogowanych  jak  i  dla  niezalogowanych.  Również w  belce 

jest umieszczony  formularz do  szybkiego  logowania.  Jeżeli użytkownik  jest 

już zalogowany to w tym miejscu wyświetlana jest informacja o jego koncie. 

 Część  główna  strony  –  element  strony,  który  służy  do  reprezentacji 

generowanych danych. 

 Stopka  –  zawiera  informacje  o  stronie  i  o  jej  właścicielach,  również 

umieszczone  są  tu  linki  dla  robotów  Google  i  innych  systemów 

wyszukiwawczych. 

 

Rysunek 4 ‐ szablon panelu administracyjnego 

Szablon panelu  administracyjnego  (rysunek 4).  Służy do  zarządzania danymi  jak po 

stronie użytkownika zarejestrowanego  i administratora strony: 

 Belka  –  tak  jak  i w  szablonie  głównym,  zawiera  informacje  o  zalogowanym 

użytkowniku, i kilka przycisków nawigacyjnych pozwalających na: 

o Home ‐ Powrót do strony głównej, 

o Log out ‐ Wylogowanie użytkownika, 

o Register  ‐  Przedłużenie  dostępu,  poprzez  wykupienie  kolejnego 

abonamentu, 

o Help – Skorzystanie z pomocy przygotowanej dla użytkowników. 

 Lewa Kolumna – zawiera menu z odnośnikami do stron zarządzania danymi 

 Część główna – służy do reprezentacji treści zmiennych. 

 



EQUIP4SHIP.COM  Strona 10 

3.3 Rejestracja, logowanie 

       

Rysunek 5 ‐ rejestracja użytkownika jako Trial 

Rejestracji  użytkownika  jako  Trial(rysunek  5),  można  dokonać  przy  podaniu 

minimalnej  ilości  danych  osobowych,  pod  adresem: 

http://www.equip4ship.com/auth,trial.html. 

Dane wymagane to: 

 First name, 

 Last name, 

 E‐mail, 

 Company, 

 City. 

 

Po dokonaniu rejestracji na podany przez użytkownika adres e‐mail zostaje wysłana 

wiadomość  z  danymi  dostępu  do  utworzonego  konta,  a  użytkownik  zostaje 

powiadomiony o pomyślnej  rejestracji. Konto  Trial  jest  aktywne  czterdzieści osiem 

godzin  od momentu  pierwszego  logowania  na  stronie.  Przy  posiadaniu  aktywnego 

konta  Trial,  istnieje  możliwość  wykupienia  pełnego  dostępu  jako  Buyer  lub 

Manufacturer. 

Rejestrację użytkownika  jako Buyer  lub Manufacturer można dokonać pod adresem: 

http://www.equip4ship.com/auth,register.html  Rejestracja  ta  odbywa  się  w  kilku 

krokach i wymaga podania szczegółowych danych firmy i osoby do kontaktu. 

Krok 1: Wymagany jest wybór rodzaju konta, rysunek 6. 
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Rysunek 6 ‐ rejestracja, krok 1 

Krok 2: Wybór rodzaju abonamentu w ramach wybranego konta, rysunek 7. 

 

Rysunek 7 ‐ rejestracja, krok 2 

 

Krok 3: Podanie danych firmy i osoby do kontaktu. Jeżeli użytkownik jest zalogowany, 

to  część  danych  lub  wszystkie  dane,  w  zależności  od  rodzaju  istniejącego  konta, 

zostają uzupełnione automatycznie, rysunek 8.  

Dane wymagane: 

 Company, 

 Address, 

 City, 

 Country, 

 First name, 

 Last name, 

 Position, 

 E‐mail. 
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Rysunek 8 ‐ rejestracja, krok 3 

 

Krok 4: Sprawdzenie poprawności i akceptacja wprowadzonych danych, rysunek 9. 

 

Rysunek 9 ‐ rejestracja, krok 4 

 

Krok 5: Wybór  formy płatności, rysunek 10. Przy wyborze opcji Credit Card Payment 

zostaniemy przeniesieni do strony systemu płatności, gdzie  jest wymagane podanie 

danych niezbędnych przy płaceniu kartą kredytową. Dopiero po dokonaniu płatności 

użytkownik zostanie przeniesiony do strony EQUIP4SHIP.COM  i uzyska  informacje o 

danych dostępu do nowego konta.  

Przy  wybraniu  opcji  Bank  Transfer  Payment,  płatność  zostanie  zakończona  a 

użytkownik  dostanie  maila  o  pomyślnym  zakończeniu  procesu  rejestracji  i  dane 

niezbędne  do  realizacji  płatności  za  wykupioną  usługę.  Dane  te  również  zostaną 

wyświetlone na stronie, rysunek 11. 
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Rysunek 10 ‐ rejestracja, krok 5 

 

 

Rysunek 11 ‐ rejestracja, koniec 

 

Logowanie do serwisu można dokonać za pomocą formularza umieszczonego w belce 

strony.  Jeżeli  logowanie  zostanie  zakończone  niepowodzeniem,  użytkownik  zostaje 

przeniesiony  do  strony  logowania,  rysunek  12,  znajdującej  się  pod  adresem: 

http://www.equip4ship.com/auth,login.html.    

 

Rysunek 12 ‐ logowanie użytkownika 

Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła, to może skorzystać z opcji przypomnienia hasła. 

Odnośnik do strony przypominania hasła znajduje się pod formularzem logowania. 
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Przypominanie  hasła  wymaga  podanie  aktualnego  adresu  e‐mail  użytkownika, 

rysunek 13. Na ten adres zostaje wysłane hasło wygenerowane automatycznie. Adres 

strony przypominania hasła: http://equip4ship.com/auth,forgotpassword.html.  

 

Rysunek 13 ‐ przypominanie hasła 

 

3.4 Wyszukiwanie produktów 
URL: http://www.equip4ship.com/search,equipment.html.  

Wyszukiwarka produktów składa się z  trzech elementów,  rysunek 14. Każdy z  tych 

elementów  umożliwia  inny  typ  wyszukiwania,  w  zależności  od  preferencji 

użytkownika. 

 

Rysunek 14 ‐ wyszukiwarka produktów 

Search  the  product  by  CATEGORY  –  umożliwia  wyszukiwanie  produktów  względem 

kategorii, do których produkt  jest przypisany. Lista wyszukiwania składa się z około 

1500 kategorii.  Po wyszukiwaniu odnaleziony wyraz zostaje zaznaczony na czerwony 

kolor,  rysunek  15.  Dla  zawężenia  lub  poszerzenia  wyników  wyszukiwania  w 

momencie  użycia  kilku  wyrazów  do  wyszukiwania,  tak  jak  w  przypadku  wyrazu 

„davits boats”, służy przełącznik and/or.  

 Za  pomocą  operatora  and  zwężamy  wyniki  wyszukiwania,    poprzez 

wyświetlanie  tylko  produków  znajdujących  się w  kategoriach  zawierających 

wszystkie wpisane wyrazy. 
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 Za  pomocą  operatora  or  poszerzamy  wyniki  wyszukiwania,    poprzez 

wyświetlanie prodóktów znajdujących się w kategoriach zawierających  jeden 

lub więcej ze wpisanych wyrazów. 

 

Rysunek 15 ‐ search the product by CATEGORY 

 

Search the product by KEYWORD – umożliwia wyszukiwanie produktów względem słów 

kluczowych.  Do  słów  kluczowych  zalicza  się  szczegółowe  dane  produktu,  podane 

przez producenta przy dodawaniu produktu, takie jak nazwa, marka, opis produktu i 

Inn...  Takie wyszukiwanie  pozwala  na  odnalezienie  produktów w momencie,  kiedy 

szukana  fraza  nie  jest  ujęta  w  nazwie  kategorii.  Przy  użyciu  operatorów  and/or 

pozwala  to  na  uzyskanie  precyzyjnych wyników wyszukiwania. Na  przykład można 

wyszukać  produkty według  nazwy  lub  typu w  określonym  kraju  lub miejscowości, 

rysunek 16.    

 

Rysunek 16 ‐ search the product by KEYWORD 
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Browse  CATEGORIES  –  opcja  ta  służy  do  manualnego  przeglądania  listy  kategorii, 

rysunek 17. 

 

Rysunek 17 ‐ browse CATEGORY 

 Opcja 1 – po kliknięciu rozwija/zwija podkategorii znajdujące się w wybranej 

kategorii.  

 Opcja 2 – po kliknięciu wyświetla listę produktów w wybranej kategorii.  

 

Lista produktów ‐ zawiera takie informacje o produktach i o producentach jak(rysunek 

18):  

 Nazwa produktu, 

 Opis produktu, 

 Marka/Symbol/Typ produktu, 

 Kategorii(po kliknięciu przenosi do produktów tylko z wybranej kategorii), 

 Nazwa firmy(po kliknięciu przenosi do katalogu produktów producenta), 

 Kraj, 

 Miasto, 

 Logo firmy(po kliknięciu przenosi do katalogu produktów producenta). 

 

Każdy produkt posiada odnośnik do pozostałych danych producenta. Również istnieje 

możliwość  wysłania  zapytań  odnośnie  wybranego  produktu  do  producenta(patrz 

punkt  5.6).  Na  początku  i  na  końcu  listy  umieszczony  jest  pager  służący  do 

stronicowania wyników. Po  kliknięciu na  zdjęcie,  jeżeli użytkownik dodał  zdjęcie w 

dużej rozdzielczości, zdjęcie zostanie powiększone. 
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Rysunek 18 ‐ lista produktów 

Dostęp do wyników wyszukiwania posiadają tylko użytkownicy zalogowani. 

 

3.5 Wyszukiwanie producentów 
URL: http://www.equip4ship.com/search,manufacturer.html.  

Wyszukiwarka  producentów(rysunek  19)  umożliwia  przegląd  lub  wyszukanie 

producentów  i  przegląd  jego  produktów.  Również  istnieje  możliwość  wysłania 

zapytania bezpośrednio do producenta(patrz punkt 5.6). 

Wyszukiwarka składa się z formularza wyszukiwania i z listy alfabetycznej odnośników 

pozwalająca na przegląd producentów względem pierwszej litery w ich nazwach. 

Lista wyników zawiera następujące dane: 

 Nazwa producenta, 

 Logo, 

 Kategorii produktów producenta, 

 Symbole lub marki wystawionych produktów, 

 Przycisk zwiń/rozwiń dla danych kontaktowych producenta(Contact Details), 

 Przycisk  Catalogue,  który  przenosi  do  danych  producenta  i  katalogu 

produktów(patrz punkt 6.6). 

 

Po  rozwinięciu  danych  kontaktowych  wybranego  producenta,  możemy  podejrzeć 

takie dane jak: 

 Adres, 

 Miasto, 



EQUIP4SHIP.COM  Strona 18 

 Kraj, 

 Dane osoby kontaktowej, 

 Dane managementu, 

 Mapa dojazdowa, 

 Adres strony WWW. 

 

Dostęp  do  adresu  strony WWW  i  adresów  e‐mail mają  tylko  użytkownicy,  którzy 

posiadają pełny dostęp do serwisu. Niezarejestrowani użytkownicy nie mają dostępu 

do danych producentów. 

 

Rysunek 19 ‐ Search for seller 

3.5.1 Dane producenta i katalog produktów 
URL: http://www.equip4ship.com/manufacturers,catalogue.html&id=242 

Po wybraniu producenta możemy zobaczyć całą listę produktów przez niego 

umieszczonych i pozostałe jego dane(rysunek 20): 

 Nazwa producenta, 

 Opis producenta, 

 Identyfikatory produktów, 

 Kategorii do których dodał swoje produkty, 

 Logo producenta, 

 Adres. 

 Dane osoby do kontaktu 

 Dane managementu 

 Adres strony WWW 

 Mapa dojazdowa 
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 Katalog produktów 

W katalogu produktów możemy wybrać produkty, do których chcemy wysłać 

zapytanie.   

 

 

 

Rysunek 20 ‐ strona ze wszystkimi danymi producenta 

3.6 Wysyłanie zapytań do producentów 
Wysłać  zapytanie  do  producenta może  tylko  osoba,  która  posiada  aktywne  konto, 

jako Buyer  i większą niż  zero  liczbę  zapytań do wykorzystania. W  innym przypadku 

funkcja ta jest zablokowana i poprzedzona komunikatem o niemożliwości dokonania 

wybranej czynności. 

Istnieje trzy możliwości wysłania zapytań do producenta. 

 

3.7 Wysyłanie zapytań o wybranych produktach 
URL: http://www.equip4ship.com/search,equipment.html. 

Po wyszukaniu produktów, które  interesują użytkownika, można wysłać zapytanie o 

tych produktach do ich producentów. Aby tego dokonać musimy: 

1. Zaznaczyć  produkty,  które  nas  interesują,  a  następnie  kliknąć  przycisk  Send 

enquiry(rysunek  21).  Zaznaczenie  produktów można  przeprowadzić  na  dwa 

sposoby: 

 Zaznaczenie produktów pojedynczo, jeden po drugim, 

 Skorzystać  z  opcji  sellect  all,  zoznaczona  zostanie  cała  lista 

wyświetlonych produktów. 
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Zaznaczone produkty  są  zapamiętywane w pamięci przeglądarki, co pozwala 

na dalsze wyszukiwanie produktów,  i dokonanie wysłania  zapytań po  jakimś 

czasie.  

2. Przygotować zapytanie do wysłania(rysunek 22). Pola obowiązkowe: 

 Title, 

 Text. 

 

Istnieje możliwość ponownego wysłania  już  istniejących  zapytań.    Żeby  tego 

dokonać,  z  listy  rozwijanej  na  górze  strony,  trzeba  wybrać  wcześniejsze 

zapytanie.  Na  tym  etapie  również możemy wybrać,  do  kogo  zapytanie ma 

zostać wysłane. 

3. Podgląd, akceptacja i wysłanie zapytania(rysunek 23). 

 

Rysunek 21 ‐ wysyłanie zapytań o wybranych produktach 
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Rysunek 22 ‐ przygotowanie zapytania 

 

Rysunek 23 ‐ podgląd i akceptacja zapytania 

3.8 Wysyłanie zapytań do wybranych producentów 
URL: http://www.equip4ship.com/search,manufacturer.html. 

Jedyna  różnica  przy  wysyłaniu  zapytań  o  produktach  i  wysyłaniu  zapytań  do 

producentów bezpośrednio,  jest w tym,  że przy wysyłaniu zapytań do producentów 

nie  ukazuje  się  lista  produktów,  która  interesuje  użytkownika. Najczęściej  będą  to 

zapytanie ogólne do producenta o produktach, które mogły nie znaleźć się w serwisie 

EQUIP4SHIP.COM. 

 

3.9 Wysyłanie zapytania pojedynczego do wybranego producenta 
URL: http://www.equip4ship.com/search,manufacturer.html. 

Po kliknięciu na odnośnik e‐mail w danych kontaktowych producenta przechodzimy 

do  strony  wysyłania  pojedynczego  zapytania(rysunek  24).  Formularz  wysyłania 

zapytania różni się tym,  że po  lewej stronie nie ma  listy osób, do których zapytanie 

zostanie wysłane. 
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Rysunek 24 ‐ wysyłanie zapytania pojedynczego 

 

 

 

3.10 Panel Administracyjny dla konta Buyer 
 

Do panelu administracyjnego można przejść jedynie po zalogowaniu do serwisu. 

Po zalogowaniu w górnym menu pojawia się przycisk My Accout, po kliknięciu 

na który przechodzimy do panelu administracyjnego konta Buyer. 

W Belce strony wyświetla się informacje o koncie: 

 Login zalogowanej osoby, 

 Typ konta, 

 Data ważności konta, 

 Pozostała ilość zapytań do wysłania. 

 

Po  lewej  stronie  widoczna  jest  nawigacja  w  panelu  administracyjnym. 

Użytkownik zarejestrowany jako BUYER ma możliwość(rysunek 25): 

 Edycja danych firmy i osoby do kontaktu, 

 Tworzenie nowych zapytań i edycja już utworzonych, 

 Przegląd listy zapytań wysłanych i niewysłanych, 

 Usuwanie zapytań. 
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Rysunek 25 ‐ panel administracyjny dla konta BUYER 

 

3.10.1 Edycja danych firmy i osoby kontaktowej 
Po  kliknięciu  na  odnośnik  Edit  Company  Data w  panelu  administracyjnym, 

przechodzimy  do  strony  edycji  danych  osobowych,  rysunek  26.  Dane 

wymagane: 

 Company, 

 Address, 

 City, 

 Postcode, 

 Country, 

 First name, 

 Last name, 

 Position, 

 E‐mail. 

 

Jeżeli dane wymagane nie są podane zmiany nie zostaną zapisane. 

Dla  osób mających  problem  z  poruszaniem  się w  panelu  administracyjnym, 

pod  tytułem  strony  został  umieszczony  czerwony  napis  z  danymi  osoby 

technicznej, do której można zgłaszać się w podobnych sytuacjach. 

 

Rysunek 26 ‐ edycja danych firmy 
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3.10.2 Tworzenie nowego zapytania 
Po kliknięciu na odnośnik Create new email/enquiry przechodzimy do strony 

tworzenia nowych zapytań, rysunek 27.  Ilość utworzonych zapytań nie wiąże 

się z ilością dostępnych zapytań. Utworzenie nowego zapytanie nie powoduje 

zmiany  ilości dostępnych  zapytań. Dodać  zapytanie można wypełniając pola 

obowiązkowe: 

 Tytuł, 

 Treść. 

 

Utworzone zapytanie zostanie wyświetlone na liście zapytań niewysłanych. 

 

 

Rysunek 27 ‐ tworzenie nowego zapytania 

 

3.10.3 Przegląd listy utworzonych zapytań 
Po  kliknięciu  na  odnośnik  List  of  emails/enquires  przechodzimy  do  listy 

zapytań wysłanych i niewysłanych, rysunek 28. 

Na  liście  zapytań  wyświetlone  są  dwie  tabeli.  Pierwsza  tabela  wyświetla 

zapytania  utworzone,  lecz  jeszcze  niewysłane.  Druga  tabela  wyświetla 

zapytania wysłane. Dane reprezentowane w tabelach: 

 Tytuł zapytania, 

 Treść zapytania, 

 Data utworzenia, 

 Ostatnia data wysyłania, 

 Ilość producentów, do których zapytanie zostało wysłane, 

 Opcje(podgląd  zapytania,  edycja  zapytania,  usuwanie  zapytania(nie 

jest zalecane)). 
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W przypadku tabeli z zapytaniami niewysłanymi część danych nie istnieje. 

 

 

Rysunek 28 ‐ lista zapytań użytkownika 

Dodatkowo  lista zapytań została wyposażona w wyszukiwarkę. W przypadku 

dużej  ilości  wpisów  może  być  problematyczne  odnalezienie  potrzebnego 

zapytania.  

Wyszukiwanie odbywa się po polach: 

 Tytuł, 

 Treść. 

 

Listę osób, do których zapytanie zostało wysłane możemy znaleźć na stronie 

podglądu poszczególnych zapytań. 

 

3.11 Panel administracyjny konta Manufacturer 
 

Do panelu administracyjnego można przejść jedynie po zalogowaniu do serwisu, 

jako Manufacturer.  Po  zalogowaniu w  górnym menu  pojawia  się  przycisk My 

Accout, po kliknięciu na który przechodzimy do panelu administracyjnego konta. 

Dla  ułatwienia  odnalezienia  panelu  administracyjnego,  po  zalogowaniu,  na 

stronie głównej wyświetlane są trzy przyciski, rysunek 29: 

 Complite Your Data – edycja danych firmy, 

 Add Products – dodanie nowego produktu, 

 Help – pomoc. 

 

Przyciski te służą do szybkiego przejścia do najczęściej wykorzystywanych przez 

nowego użytkownika funkcji serwisu.  
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Rysunek 29 ‐ przyciski nawigacyjne 

Informacje  o  koncie  użytkownika  można  znaleźć  w  belce  strony  panelu 

administracyjnego. Umieszczone tam są następujące dane: 

 Login zalogowanej osoby, 

 Typ konta, 

 Data ważności konta, 

 Pozostała ilość produktów do wystawienia. 

 

Po  lewej  stronie  widoczna  jest  nawigacja.  Użytkownik  zarejestrowany  jako 

Manufacturer  ma możliwość(rysunek 30): 

 Edycji danych firmy i osoby do kontaktu, 

 Podgląd opublikowanych danych, 

 Zarządzanie Managementem firmy, 

 Przegląd listy dodanych produktów, 

 Dodanie nowego produktu. 

 

 

Rysunek 30 ‐ panel administracyjny dla konta SELLER/MANUFACTURER 
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3.11.1 Informacje ogólne 
Po  kliknięciu  na  odnośnik  Edit  Company  Data  w  panelu  administracyjnym, 

przechodzimy do strony edycji danych firmy, rysunek 31. Dane wymagane są 

takie same  jak przy koncie BUYER(punkt 5.7.2). Jeżeli dane wymagane nie są 

podane  zmiany nie  zostaną  zapisane. Dodatkowo producent może  zamieścić 

na stronie swoje  logo  i podać opis  firmy. Maksymalna  ilość znaków w opisie 

została  ograniczona  do  800  znaków.  Wszystkie  dane  wprowadzone  przez 

producenta, oprócz adresu e‐mail,  są publikowane na  stronie  i  są widocznie 

dla innych użytkowników po zalogowaniu się.  

 

Rysunek 31 ‐ edycja danych producenta 

 

3.12 Podgląd danych producenta 
Po  kliknięciu  na  odnośnik  Preview  Company  Data,  przechodzimy  do 

opublikowanych  danych,  gdzie  znajduje  się  cała  informacja  o  producencie  i 

lista jego produktów.  Szczegóły w punkcie 1.1.1. 

 

3.13 Zarządzanie Managementem 
Po kliknięciu na odnośnik Management przechodzimy do strony zarządzania 

managementem(rysunek 32), gdzie mamy możliwość. 

 Dodanie nowej osoby, 

 Edycja już istniejącej osoby, 

 Usunięcie osoby. 

 

Przy dodaniu i edycji managementu, pola wymagane to są: 
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 Imię,  

 Nazwisko.  

Management jest opublikowany wraz z danymi firmy. Przy podaniu adresu e‐

mail w managemencie, użytkownik serwisu a dokładniej BUYER, ma możliwość 

wysłanie do takiej osoby zapytania ofertowego.  

 

Rysunek 32 ‐ zarządzanie managementem 

 

 

3.13.1 Lista produktów 
Po kliknięciu na odnośnik Products przechodzimy do strony zawierającą  listę 

dodanych produktów, rysunek 33. 

 

Rysunek 33 ‐ lista produktów producenta 

U  góry  strony  znajduje  się  wyszukiwarka,  która  pozwala  przy  dużej  ilości 

produktów wyszukać produkty nam potrzebne. Wyszukiwanie odbywa się po 

wszystkich danych produktu, czyli:  

 Symbol/Type/Brand, 

 Name, 

 Description, 

 Categories. 

 

Dodatkowo  istnieje  możliwość  zmiany  ilości  wyświetlanych  produktów  na 

jednej  stronie.  Dokonać  tego  można  za  pomocą  pola  wyboru  ilości 
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wyświetlanych  rekordów,  znajdującego  się  po  prawej  stronie,  pod  nazwą 

Limit. 

 

Tabela zawierająca produkty wyświetla następujące dane: 

 Photo – zdjęcie produktu, 

 Symbol – identyfikator, marka, typ produktu, 

 Name – nazwa produktu, 

 Description/Categories  –  opis  i  kategorii,  do  których  produkt  został 

dodany, 

 Date add – data dodania produktu, 

 Date mod – data ostatniej modyfikacji danych produktu, 

 Status – aktualny status produktu. Availible – oznacza że produkt  jest 

widoczny  dla  innych  użytkowników.    Unavailable  –  produkt  jest 

niewidoczny  dla  innych  użytkowników  serwisu.  Dodatkowo,  jeżeli 

produkt ma status Unavailable – cały rekord w  tabeli produktów  jest 

podświetlony na  czerwony  kolor,  aby  łatwiej było odróżnić produkty 

dostępne i niedostępne, 

 Opcje  –  dozwolone  operacje  na  produktach:  podgląd,  edycja, 

usunięcie. 

 

Dodatkowo  tabela  produktów  została  wyposażona  w  opcje  sortowania. 

Sortowanie  odbywa  się  po  kliknięciu  na  podkreślone  pola  nazw  kolumn. 

Początkowo produkty są posortowane względem daty dodania. 

 

3.13.2 Dodanie nowego produktu 
Po kliknięciu na odnośnik w panelu administracyjnym  lub na stronie głównej 

Add Product przechodzimy do  strony dodania produktu. Produkt dodawany 

jest w dwóch krokach.  
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Rysunek 34 ‐ dodanie produktu, krok 1 

Krok 1: Uzupełnienie takich danych produktu jak(rysunek 34): 

 Product name – nazwa produktu(jest wymagana), 

 Symbol/Type/Brand – identyfikator produkty lub typ lub marka, 

 Description – opis produktu, 

 Product Image – zdjęcie produktu. 

 

Wszystkie te pola, oprócz zdjęcia produktu, mają ograniczoną  liczbę znaków. 

W  momencie,  kiedy  użytkownik  wprowadzi  zbyt  długi  tekst,  zostanie  on 

poinformowany  o  tym,  i  jeżeli  tego  nie  poprawi,  nadmierna  część  zostanie 

usunięta automatycznie. Po kliknięciu na przycisk Save/Next przechodzimy do 

drugiego  kroku  dodawania  produktu.  W  razie  powstania  problemów  z 

dodaniem produktu, użytkownik może  skorzystać  z pomocy. Aby przejść do 

strony opisu procesu dodania produktu, wystarczy kliknąć  ikonkę ze znakiem 

zapytania, znajdującą się nad formularzem dodawania produktu. 

Krok 2: Dodanie produktu do kategorii, rysunek 35. Aby produkt został dodany 

do  listy produktów, obowiązkowe  jest wybranie kategorii, w których ma  ten 

produkt  znajdować  się, w  innym  przypadku  produkt  nie  zostanie  zapisany. 

Odnaleźć odpowiadające kategorii można za pomocą wyszukiwarki lub wybrać 

manualnie  z  listy  rozwijanej.  Działanie  wyszukiwarki  jest  identyczne  do 

działania wyszukiwarki opisanej w punkcie 6.4.  

Każda  kategoria  posiada  pole  do  zaznaczenie.  Po  zaznaczeniu  tego  pola 

myszką,  kategoria  zostaje  dodana  do  listy  wybranych,  znajdujących  się  po 
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prawej  części  ekranu.  Maksymalna  ilość  kategorii  dostępnych  do  wyboru 

wynosi pięć.  

Po  zakończeniu  wyboru  kategorii,  proces  dodawania  produktu  można 

zakończyć naciśnięciem przycisku  Save, po  czym produkt  zostaje dodany do 

listy produktów, a użytkownik przeniesiony do podglądu dodanego produktu. 

 

 

Rysunek 35 ‐ dodanie produktu, krok 2 

 

3.13.3 Podgląd produktu 
Pozwala  na  sprawdzenie  poprawności  wprowadzonych  danych  bez 

opuszczenia  panelu  administracyjnego,  rysunek  36.  Istnieje  również 

możliwość  dokonania modyfikacji  i  usunięcia  produktu  znajdując  się  na  tej 

stronie.  

 

Rysunek 36 ‐ podgląd produktu 

3.13.4 Edycja dodanych produktów 
Edycja produktów przebiega  tak samo  jak dodawanie produktów, ułatwia  to 

użytkownikowi dokonanie tej operacji. 

 



EQUIP4SHIP.COM  Strona 32 

3.14 Strony dodatkowe 

3.15 Kontakt 
URL: http://www.equip4ship.com/contact.html.  

Strona  Contact(rysunek  37),  posiada  formularz  kontaktowy,  po wypełnieniu 

którego  informacja  podana  przez  użytkownika  zostaje  wysłana  do 

administratora serwisu EQUIP4SHIP.COM. Pole wymagane formularza: 

 Name – Imię i Nazwisko, 

 Company – Nazwa firmy, 

 Address – Adres firmy lub osoby, 

 E‐mail – adres e‐mail osoby zgłaszającej się, 

 Message – treść wysyłanej wiadomości, 

 Security code ‐ Kod bezpieczeństwa. 

 

Rysunek 37 ‐ formularz kontaktowy 
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3.16 Advertising 
URL: http://www.equip4ship.com/advertisement,new_advert.html.  

Umożliwia wykupienie abonamentu na reklamę w EQUIP4SHIP.COM. Miejsca 

reklamowe znajdują się na głównej stronie serwisu(rysunek 38). 

Zakupu  reklamy  można  dokonać  wypełniając  formularz  zamówienia 

reklamy(rysunek 39). Pola formularza: 

 Company (wymagane), 

 Address (wymagane), 

 City (wymagane), 

 Code zip, 

 Country (wymagane), 

 First name (wymagane), 

 Last name (wymagane), 

 Position, 

 E‐mail (wymagane), 

 WWW, 

 Phone (wymagane), 

 Fax, 

 Mobile, 

 Period  (wymagane) – w zależności od okresu  rozmieszczenia  reklamy 

zależy cena zamówienia. Cennik  jest umieszczony przed  formularzem 

zamówienia i pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z ofertą, 

 Remarks, 

 Security code (wymagane). 

 

Po wypełnieniu formularza zamówienia, realizacja zamówienie przebiega 

dokładnie tak samo jak przy rejestracji użytkownika (patrz punkt 6.3) 
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Rysunek 38 ‐ miejsca reklamowe 

 

 

Rysunek 39 ‐ formularz zamówienia reklamy 
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3.17 Help 
URL: http://www.equip4ship.com/help.html.  

We wszystkich miejscach  serwisu  gdzie  użytkownik mógłby mieć  problem  z 

poruszaniem,  zostały  umieszczone  odnośniki  do  pomocy,  która  jest 

umieszczona na stronie Help. 

Znajduje się tam niezbędna informacja ułatwiająca użytkownikowi poruszanie 

się po serwisie i tłumacząca jak działa EQUIP4SHIP.COM. 

 

3.18 Strony informacyjne 
URL: http://www.equip4ship.com/terms_and_conditions.html. 

URL: http://www.equip4ship.com/privatepolicy.html. 

URL: http://www.equip4ship.com/media_partners.html.    

 

3.19 Panel administratora strony 

3.20 Informacje Ogólne 
Panel  Administratora  pozwala  na  zarządzanie  całą  treścią  zmienną  serwisu 

EQUIP4SHIP.COM. 

Logowanie do panelu administracyjnego odbywa się za pomocą tego samego 

formularza,  jak  i w przypadku  logowania pozostałych użytkowników serwisu. 

Po zalogowaniu Administrator automatycznie zostaje przeniesiony do panelu 

administracyjnego. W panelu wszystkie  funkcje zostały zgrupowane do grup, 

których nazwy są umieszczone w menu nawigacyjnym po  lewej stronie,  jako 

odnośniki(rysunek 40): 

 Search All – wyszukiwarka ogólna, 

 Trial – zarządzanie kontami darmowymi, 

 Buyer – zarządzanie kontami kupujących, 

 Manufacturers/Supplier – zarządzanie kontami producentów, 

 Products – zarządzanie produktami użytkowników, 

 Categories – zarządzanie kategoriami, 

 Information  Pages  –  zarządzanie  informacjami  statycznymi, 

znajdującymi się na stronie, 

 Setting – inne ustawienia.  

 

Listy  danych  w  panelu  administracyjnym  są  wyświetlane  w  postaci  tabel. 

Każda  z  tabel ma  opcję  zmiany  ilości wyświetlanych  rekordów  na  stronie  i 

sortowanie  po  wszystkich  możliwych  polach.  Sortowanie  odbywa  się  przy 
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kliknięciu na podkreśloną nazwę kolumny. Pager do stronicowania jest zawsze 

umieszczony pod tabelą. 

 

Rysunek 40 ‐ menu nawigacyjne w panelu administratora 

 

3.21 Search All – wyszukiwarka ogólna 
URL: http://equip4ship.com/?tpl=panel&module=user&action=search_all  

Pozwala na wyszukiwanie użytkowników po wszystkich możliwych danych bez 

względu  na  rodzaj  konta(rysunek  41).  Istnieje  możliwość  sprecyzowania 

wyszukiwania poprzez wybór kraju, w którym  firma  lub użytkownik znajduje 

się. 

 

Rysunek 41 ‐ wyszukiwarka ogólna 

Przycisk Clear Form, służy do czyszczenia wyników wyszukiwania.  

Pole  Limit  po  prawej  stronie,  służy  do  ograniczenia  ilości wyświetlanych  na 

jednej stronie wyników. 
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Tabela wyników wyświetla następujące dane o kontach użytkowników: 

 Id – identyfikator rekordu w bazie danych, 

 CRM – identyfikator w systemie wewnętrznym firmy, 

 Name – nazwa firmy lub Imię i Nazwisko użytkownika, 

 Country – kraj, w którym znajduje się firma, lub użytkownik, 

 City – miasto, w którym znajduje się firma lub użytkownik, 

 Email – adres e‐mail, 

 Add – data założenia, lub dodania przez administratora konta 

użytkownika, 

 Type – typ konta. Dla ułatwienia rozróżnienia typu rekordów, każdy typ 

konta posiada swój kolor 

o Trial– szary, 

o Buyer – jasno zielony, 

o Manufacturer – jasno niebieski. 

 Access – długość ważności konta / aktualny status. Jeżeli konto jest 

nieaktywne, cały rekord jest podświetlony na jasno czerwony kolor, 

 Options – przycisk przejście do podglądu danych wybranego 

użytkownika lub firmy. 

 

3.22 Trial – zarządzanie kontami darmowymi 
URL: http://www.equip4ship.com/?tpl=panel&module=user&action=trial.  

Strona  zawiera  listę  użytkowników  z  darmowym  dostępem(TRIAL),  rysunek 

42.  Lista  jest  wyposażona  w  prostą  wyszukiwarkę.  Wyszukiwanie  jest 

przeprowadzane  po  wszystkich  możliwych  polach.  Istnieje  możliwość 

bezpośredniego przejścia do wyszukiwarki ogólnej(Search All), po naciśnięciu 

zamiast  Search,  przycisku  Search  All.  Wyszukiwanie  można  przeprowadzić 

również po jednym polu, wpisując szukany wyraz w polu znajdującym się pod 

nazwą kolumny. Możliwe pola do wyszukiwania: 

 Id – identyfikator rekordu w EQUIP4SHIP.COM, 

 Crm – identyfikator rekordu w systemie wewnętrznym firmy, 

 Company – nazwa firmy, 

 Name – imię i nazwisko użytkownika, 

 Country – kraj, 

 City – miasto, 

 Email – e‐mail użytkownika. 
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Rysunek 42 ‐ lista użytkowników z dostępem darmowym 

  Na liście użytkowników są reprezentowane następujące dane: 

 Add – data dodania konta, 

 Id – identyfikator rekordu, 

 Crm – identyfikator rekordu w wewnętrznym systemie firmy 

 Company – nazwa firmy, 

 Name – imię i nazwisko użytkownika, 

 Country – kraj, 

 City – miasto, 

 Email – Przycisk pozwalający przejść do strony użytkownika  i adres e‐

mail użytkownika, 

 B  –  pole  służące  do  blokowania  przycisku  przejścia  do  strony 

użytkownika, na podstawie zbioru zablokowanych domen znajdujących 

się w bazie danych, 

 Log  –  ilość  logowań  do  serwisu/pozostały  czas  aktywności  konta 

darmowego, 

 PR – prognoza dla pracowników, 

 Agent – krótka nazwa pracownika podejmującego czynności związane z 

kontem użytkownika, 

 CT – typ klienta nadany przez pracownika, 

 CTF – typ klienta wybrany przez użytkownika podczas rejestracji, 

 Action  –  akcje  podjęte  na  użytkowniku.  Akcje  są  definiowane  przez 

administratora w zakładce Setting‐>Email. Po nadaniu akcji, w ciągu 10 

minut do użytkownika zostanie wysłana przypisana do wybranej akcji 

wiadomość. 

 Options – inne opcje, takie jak  

o przejście do panelu edycji danych użytkownika, 

o usunięcie konta. 
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Na  liście  użytkowników  z  darmowym  dostępem,  są  również  wyświetlane 

użytkownicy,  którzy  byli  zarejestrowani,  jako  TRIAL,  którzy  po  jakimś  czasie 

wykupili  pełny  dostęp.  Te  użytkownicy  znajdują  się  na  innej  liście,  dlatego 

zamiast opcji edycji danych  i usunięcia konta w opcjach widoczny  jest buton 

przejścia  do  konta  prawdziwego.  Rekordy  użytkowników,  którzy  dokonali 

powyżej opisane przejście, są wyświetlane w innym kolorze. 

 

Edycja danych konta darmowego(TRIAL) 

 

Rysunek 43 ‐ edycja danych użytkownika TRIAL 

URL: http://www.equip4ship.com/?tpl=panel&module=user&action=edit_trial  

Formularz  edycji  danych  użytkownika  z  dostępem  darmowym(rysunek  43) 

pozwala na zmianę danych następujących:  

 Id CRM, 

 Company, 

 First Name, 

 Last Name, 

 Position, 

 Email, 

 Phone, 

 Country, 

 City, 

 Date valid, 

 Login, 

 Password, 

 Remarks, 

 Prognosis, 
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 Agent, 

 Client Type, 

 Action. 

 

Przedłużenie okresu aktywności konta odbywa się przy pomocą przycisku Add Access. 

Przy wpisaniu w polu Access wartości większej niż jeden, dostęp zostanie przedłużony 

na (wartość podana w polu*48 godzin). 

 

Rysunek 44 ‐ TRIAL ‐ historia logowań 

 

Rysunek 45 ‐ TRIAL ‐ przeprowadzone akcje 

Podczas  zarządzania  danymi  użytkownika  TRIAL,  u  góry  strony  rozmieszczony  jest 

dodatkowy panel nawigacyjny umożliwiający dodatkowo: 

 Log in ‐ podgląd historii logowań użytkownika(rysunek 44), 

 Email  –  podgląd  przeprowadzonych  akcji  i  szczegółów  z  nimi  związanymi 

(rusynek 45), 

 Edit Trial – edycja danych użytkownika(rysunek 43), 

 List of Trial – powrót do listy użytkowników z dostępem TRIAL(rysunek 42). 
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3.23 Buyer – zarządzanie kontami kupujących 

 

Rysunek 46 ‐ Lista użytkowników z dostępem BUYER 

URL: http://www.equip4ship.com/?tpl=panel&module=owners&action=show.  

Reprezentuje  listę  użytkowników,  którzy  wykupili  dostęp  jako  BUYER 

(kupujący),  rysunek  46.  Na  tej  liście  również  są  widoczni  użytkownicy 

posiadające konta łączone, rekordy te podświetlone są na inny kolor. 

U samej góry strony znajduje się menu nawigacyjne umożliwiające: 

 Add Buyer – przejście do strony dodawania nowego użytkownika, 

 List of Bayers – podgląd listy użytkowników z dostępem BUYER, 

 Billing of Buyers – lista transakcji użytkowników, 

 Buyers Logs – historii logowań użytkowników.  

 

Poniżej menu nawigacyjnego znajduje się wyszukiwarka, działająca w obrębie 

kont BUYER. Jej działanie  jest  identyczne  jak w przypadku wyszukiwarki kont 

dostępu darmowego(punkt 6.11.3).  

Wyszukiwanie względem pojedynczych danych jest możliwe po polach: 

 Id – identyfikator rekordu, 

 CRM – identyfikator rekordu w systemie wewnętrznym firmy, 

 Company name – nazwa firmy, 

 Country – kraj, w którym znajduje się firma, 

 City – miasto, w którym znajduje się firma, 

 Status – aktualny status konta. 

 

Dane reprezentowane w tabeli kont BUYER: 

 Id – identyfikator rekordu, 

 CRM – identyfikator rekordu w systemie wewnętrznym firmy, 

 Company name – nazwa firmy, 

 Country – kraj, w którym znajduje się firma, 
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 City – miasto, w którym znajduje się firma, 

 WWW – odnośnik do strony WWW firmy, 

 Email – adres e‐mail podany przy rejestracji, 

 Add – data rejestracji konta, 

 Mod – data ostatniej modyfikacji danych konta, 

 Log – ilość logowań na dane konta, 

 Last Billing – typ ostatniej transakcji / rodzaj abonamentu, 

 Access – pozostały okres ważności abonamentu w dniach, 

 Status  –  aktualny  status  użytkownika(rekordy  użytkowników 

aktywnych  podświetlane  są  na  kolor  biały,  użytkowników 

nieaktywnych na kolor czerwony). 

 Opcje  –  możliwe  opcje  na  użytkownikach(edycja  danych,  usunięcie 

konta).  W  przypadku  użytkownika  o  koncie  podwójnym(łączonym) 

możliwa opcja na tej liście, to przejście do konta głównego. 

 

Dodanie nowego użytkownika z dostępem BUYER 

 

Rysunek 47 ‐ dodanie nowego konta BUYER 

URL: http://www.equip4ship.com/?tpl=panel&module=owners&action=add.  

Możliwe pola do wypełnienia: 

Dane firmy 

 Id CRM, 

 Company(wymagane), 
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 Address(wymagene), 

 City(wymagane), 

 Postcode, 

 Country(wymagane), 

 VAT EU, 

 WWW, 

 Description. 

 

Dane osoby do kontaktu: 

 First name, 

 Last name, 

 Position, 

 Phone, 

 Fax, 

 Mobile, 

 Email(wymagane), 

 Add with free access, 

 Remarks. 

 

Jeżeli  pole  Add whith  free  access  nie  jest  zaznaczone,  użytkownik  zostanie 

dodany  do  listy  użytkowników  BUYER,  ale  jego  konto  nie  zostanie 

aktywowane,  nie  będzie  on  miał  możliwości  logowania  do  serwisu.  W 

przypadku,  kiedy  pole  Add  with  free  access,  jest  zaznaczone,  użytkownik 

dostaje darmowy dostęp do serwisu. W ramach darmowego konta użytkownik 

może  logować  się  do  serwisu  i  wysłać  5  zapytań  do  producentów.  Okres 

ważności konta darmowego to 30 dni od momentu aktywacji. 

Po  naciśnięciu  przycisku  Save,  wprowadzone  dane  zostają  zapisane,  a 

administrator przeniesiony do listy użytkowników BUYER. 
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Lista transakcji użytkowników BUYER 

 

Rysunek 48 ‐ lista transakcji 

URL: equip4ship.com/?tpl=panel&module=owners&action=billing_of_buyers.  

Lista  transakcji  reprezentuje wszystkie  próby(udane  i  nieudane) wykupienia 

dostępu dla konta BUYER. W liście zawarte są następujące informacje: 

 Id – id transakcji, 

 Date Start – data i godzina rozpoczęcia transakcji, 

 Period – okres wybranego abonamentu, 

 Query Pack – ilość dostępnym zapytań w ramach abonamentu, 

 Company name – nazwa firmy, 

 Access – typ dostępu, 

 Payment – wybrany przez użytkownika typ płatności, 

 Status – aktualny status transakcji, 

 Opcje  –  przejście  do  konta  firmy,  w  której  transakcja  została 

zrealizowana. 
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3.24 Edycja danych kupującego 

 

Rysunek 49 ‐ edycja danych konta BUYER 

URL: equip4ship.com/?tpl=panel&module=owners&action=edit_owner.  

Edycja danych  kupującego,  różni  się  tym,  że nie ma  tu wyboru,  czy ma być 

dodany dostęp darmowy, czy nie. Opcja ta jest dostępna w zakładce, Account 

Setting. 

Przy zarządzaniu danymi wybranego konta u góry strony widoczne jest menu 

nawigacyjne umożliwiające przejście do stron: 

 Add Buyer – dodaj nowego użytkownika do kupujących, 

 List of Buyer – przejdź do listy użytkowników, 

 Identities – edycja danych kupującego, 

 Account Setting – zarządzanie transakcjami i danymi dostępu do konta, 

 Enquires  –  podgląd  i  zarządzanie  zapytaniami  utworzonymi  przez 

użytkowników(opisany w punkcie 6.8.4), 

 New Enquires – tworzenie nowych zapytań(punkt 6.8.3), 

 Delete – usuwanie wybranego konta. 
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Zarządzanie transakcjami i danymi dostępu do konta BUYER 

 

Rysunek 50 ‐ Zarządzanie transakcjami i danymi dostępu do konta BUYER 

URL: equip4ship.com/?tpl=panel&module=owners&action=account_setting.   

Strona składa się z trzech bloków. 

W  pierwszym  bloku  znajdują  się wszystkie  dane  dostępu  do  konta.  Istnieje 

możliwość  ich  zmiany  i  dodanie  nowych  danych  za  pomocą  formularza 

umieszczonego po prawej stronie bloku. 

W  drugim  bloku  wyświetlane  są  informacje  odnośnie  historii  logowań 

użytkownika do konta, jeżeli takowe były dokonane. 

W bloku trzecim widoczna jest informacja o aktualnych danych konta: 

 Query Pack – ilość wykupionych zapytań, 

 Query Stats – ilość pozostałych do wykorzystania zapytań, 

 Period  for  buyer  –  data  ważności  konta  /  pozostała  ilość  dni  do 

zakończenia abonamentu, 

 Aktualny status konta. 

 

Poniżej aktualnych danych konta, znajduje się lista transakcji zrealizowanych 

przez użytkownika. Możliwa jest zmiana statusu transakcji i dodanie nowej 

transakcji przez administratora. Możliwość edycji danych transakcji istnieje 

tylko w przypadku, kiedy transakcja była dodana przez administratora. 

Dane wyświetlane w liście transakcji: 

 LP. – numer transakcji, 

 Date add – data dodania transakcji, 

 Subscription – abonament, 

 Query Pack – ilość zapytań w wykupionym abonamencie, 

 Period – okres ważności abonamentu, 
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 Price – cena w euro przeliczona na złotówki, po średnim kursie 

zanotowanym w czasie realizacji transakcji. 

 Payment – typ płatności, 

o Bank Transfer – przelew bankowy, 

o Credit Card – płatność kartą kredytową, 

o Free – brak płatności, konto darmowe. 

 Status – aktualny status transakcji, 

o Active, 

o Awaiting, 

o Cancel, 

o Delayed, 

o Error, 

o Expired, 

o Inactive, 

o New. 

 Options – opcje(edycja lub usunięcie transakcji z listy). 

 

Dodanie  nowej  transakcji można  dokonać  z  panelu  administracyjnego.    Po 

kliknięciu na przycisk Add transaction, pojawia się formularz umożliwiający tą 

funkcję, rysunek 51. 

 

Rysunek 51 ‐ dodawanie nowej transakcji 

  Pole wymagane w formularzu dodawania transakcji: 

 Date Start – data rozpoczęcia abonamentu. Istnieje możliwość podania 

daty  przeszłej  teraźniejszej  i  przyszłej.  Od  tej  daty  będzie  odliczany 

abonament, 

 Query Pack – liczba dozwolonych zapytań do producentów, 

 Period  –  czas,  przez  jaki  abonament ma  być  aktywny,  podawany w 

dniach. 

 Subscription – abonament do wyboru. Po wybraniu z lisy abonamentu, 

wartości pól query pack i period są ustawiane automatycznie. 

 Payment – typ płatności, 

 Status – status transakcji, 
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 Option – przycisk dodania transakcji do listy transakcji użytkownika. 

  

Pod  formularzem  służącym  do  dodania  transakcji,  znajduje  się  tabela 

informacyjna, która przedstawia wszystkie możliwe rodzaje abonamentów dla 

konta BUYER. 

 

3.25 Manufacturers/Supplier – zarządzanie kontami producentów 

 

URL: http://equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=manufacturers& a 

ction=show  

Zarządzanie  kontami  producentów  jest  podobne  do  zarządzanie  kontami 

kupujących, tylko jest bardziej rozszerzone. 

Dane wyświetlane na  liście kont producentów są  identyczne do danych kont 

kupujących  (punkt  6.11.5).  Dodatkową  opcją  w  kolumnie  Options  jest 

możliwość przejścia do listy produktów, lub dodanie nowego produktu. 

W menu nawigacyjnym  istnieje dodatkowa opcja Update of Manufacturers, 

umożliwiająca przyjęcie danych zgłoszonych przez użytkowników. 

 

3.25.1 Dodanie nowego producenta 
URL: http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=manufactu 

rers&action=add. 

Dodanie nowego producenta odbywa się na takiej samej zasadzie jak i 

dodanie nowego kupującego(patrz punkt 6.11.6). Różnicą jest możliwość 

załączenia loga producenta.  

Przy wybraniu opcji Add with free access, producent zostanie aktywowany. 

Jego konto będzie aktywne przez 30 dni i będzie on posiadał możliwość 

wystawienia 5 produktów na stronie. 
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3.25.2 Edycja danych producenta 
URL: http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=manufactu 

rers&action=edit_manufacturer.  

Formularz edycji danych producenta posiada takie same pola jak formularz 

edycji danych kupującego(patrz punkt 6.11.8). Dodatkowo producent może 

dołączyć swoje logo. Natomiast górne menu nawigacyjne jest bardziej 

rozszerzone i zawiera więcej funkcji. Umieszczone tu są następujące 

odnośniki do stron służących do zarządzania danymi producenta: 

 Add manufacturer/Supplier – dodanie nowego producenta, 

 List of manufacturers – lista producentów, 

 Identities – zmiana danych producenta, 

 Map – generowanie mapy lokalizacyjnej Google, 

 Account Setting ‐ zarządzanie transakcjami i dostępem do konta, 

 Management – zarządzanie personelem(punkt 6.9.4), 

 Products – lista produktów producenta(punkt 6.9.5), 

 Add Product – dodanie nowego produktu(punkt 6.9.6), 

 Modification – historia zmian danych w ramach konta, 

 Logs – historia logowań użytkowników konta, 

 Update – informacje odnośnie wprowadzenia zmian danych poprzez 

użytkowników, 

 Delete – usuwanie konta i wszystkich powiązanych informacji. 
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Rysunek 52 ‐ edycja danych producenta 

3.25.3 Generowanie mapy lokalizacyjnej Google 

 

Rysunek 53 ‐ generowanie mapy lokalizacyjnej 
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URL: http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=maps& 

action=generate.   

Mapa jest generowana na podstawie adresu firmy. Również istnieje 

możliwość wygenerowania mapy na podstawie współrzędnych 

geograficznych. Pod czas generacji mapy na podstawie adresu firmy, 

współrzędne są pobierane z bazy współrzędnych Google. 

Dane wprowadzane podczas generowania mapy: 

 Address – adres producenta, 

 Coordinates – współrzędne geograficzne lokalizacji firmy, 

 Title – tytuł, jaki ma się wyświetlić w chmurce nad wybraną lokalizacją, 

 Description – opis firmy wyświetlany w chmurce pod jej nazwą. 

 

Wygenerowana mapa zostaje umieszczona w danych kontaktowych firmy, po 

stronie użytkowników serwisu. 

 

3.25.4 Zarządzanie transakcjami i dostępem do konta producenta 
URL: http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=manufact 

urers  &action=account_setting. 

Zarządzanie dostępem do konta MANUFACTURER, nie różni od zarządzania 

dostępem do konta BUYER, opisanym w punkcie 6.11.9. 

Co do transakcji, to w przypadku konta MANUFACTURER, mamy możliwość 

dodania nowej transakcji typu MANUFACTURER i BUYER(rysunek 54).   

 

 

 

 

 

 

Rysunek 54 ‐ zarządzanie transakcjami konta MANUFACTURER 

Opis danych konta MANUFACTURER i konta wspólnego 

MANUFACTURER/BUYER: 
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 Porducts Pack – wykupiona ilość produktów do dodania,  

 Products Stats – pozostała ilość produktów do dodania, 

 Query Pack – wykupiona ilość zapytań do wysłania, 

 Query Stats – pozostała ilość zapytań do wysłania, 

 Period for manufacturer – data ważności konta MANUFACTURER/ 

pozostała liczba dni, 

 Period for buyer – data ważności konta BUYER / pozostała liczba dni, 

 Status manufacturer – aktualny status konta MANUFACTURER, 

 Status buyer – aktualny status konta BUYER. 

 

3.25.5 Historia zmian konta producenta 

 

URL: http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=manufac 

turers&action=logs.  

Historia zmian przedstawia listę zmian, które były dokonane w ramach 

wybranego konta(rysunek 55). 

Opis przedstawionych danych: 

 Agent – osoba, która dokonała modyfikacji, 

 Ip – adres IP, z którego zmiany zostały wprowadzone, 

 Host – nazwa hosta, 

 Browser – przeglądarka używana przez użytkownika przy 

wprowadzeniu zmian, 

 Date Modification – dokładna data wprowadzenia zmian. 
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3.26 Categories – zarządzanie kategoriami  

 

Rysunek 55 ‐ zarządzanie kategoriami 

URL:  http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=categories 

&action=show.  

W serwisie EQUIP4SHIP.COM została opracowano i ułożono w drzewo około 

1500 kategorii.  

Strona zarządzania kategoriami podzielona jest na trzy części. 

Pierwsza cześć jest to lewe drzewo kategorii, służące do przeglądu kategorii. 

Druga część – to jest wyszukiwarka, która umożliwia odnalezienie potrzebnej 

kategorii. Wyszukiwarka wyposażona jest w kilka dodatkowych funkcji: 

 Show All – funkcja ta pozwala na rozwinięcia całego drzewa kategorii 

 Przełącznik  and/or,  pozwala  na  rozszerzenie  i  zawężenie  wyników 

wyszukiwania.   

 Opcja  show  as  a  list  –  wyświetla  znalezione  kategorii  w  postaci 

jednolitej listy, 

 Opcja show as a direktory – wyświetla znalezione kategorii w postaci 

drzewa kategorii. 

Trzecią częścią jest prawe drzewo kategorii. 

Każdy rekord w drzewie kategorii posiada kilka funkcji: 

 Add  New  –  przycisk  dodawania  nowej  kategorii.  Po  kliknięciu  na 

niego pojawia się formularz dodania nowej kategorii (rysunek 56), 

 Edit – przycisk umożliwiający zmianę nawy kategorii, 

 Delete – przycisk usuwania kategorii, 

 Move Category – opcja przeniesienia kategorii do innej.  

Dwa  drzewa  kategorii  zostały  umieszczone  na  jednej  stronie  w  celu  ułatwienia 

porównywania i tworzenia aktualne drzewo kategorii. 

U góry strony znajduje się przycisk Update DB, jest on używany do aktualizacji bazy 

danych w przypadku zajścia błędów związanych z powiązaniami w kategoriach. 
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Rysunek 56 ‐ dodanie nowej kategorii 

3.27 Information Pages – zarządzanie informacjami statycznymi 

 

Rysunek 57 ‐ zarządzanie Terms & Conditions 

Znajdują się tu strony zarządzania stałą treścią serwisu: 

 Terms  &  Conditions  –  strona  umożliwia  zmianę  treści  publicznej 

strony Terms & Conditions(Rysunek 57).  

 Private Policy – strona umożliwia zmianę treści strony Private Policy 

 Media  Partners  –  strona  umożliwia  zarządzanie  partnerami 

umieszczonymi na stronie Media Partners(Rysunek 58). 
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Rysunek 58 ‐ zarządzanie Media Partners 

3.27.1 Setting/Email – inne ustawienia(tworzenie akcji używanych na kontach 
darmowych) 

URL:  http://www.equip4ship.com/index.php?tpl=panel&module=settings& 

action=trial_emails.  

Strona  List  of  Emails  zawiera  tabelę  z  utworzonymi  akcjami(rysunek 

59).Tabela składa się z pól: 

 Id – identyfikator utworzonej akcji, 

 Short Name – krótka nazwa wyświetlana w polu wyboru akcji na liście 

użytkowników TRIAL, 

 Title – tytuł wiadomości przypisanej do akcji, 

 Content – treść wiadomości wysyłanej do użytkowników, 

 Options – opcje na akcjach (podgląd wiadomości, edycja wiadomości, 

usunięcie wiadomości) 

 

Rysunek 59 ‐ tabela z listą akcji 

Strona  Add  New  Email  zawiera  formularz  dodania  nowej  wiadomości/akcji 

(rysunek 60.) 
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Rysunek 60 ‐ dodanie nowej akcji 

  Formularz dodawanie wiadomości/akcji składa się z następujących pól: 

 Add – pozwala na wstawienie tagów specjalnych, które przy wysyłaniu 

wiadomości  zostaną  zamienione  na  odpowiadające  im  dane 

użytkownika, 

 Short Name – krótka nazwa akcji(wymagane), 

 Description  ‐ opis akcji wyświetlany na liście użytkowników, 

 Title – tytuł wiadomości wysyłanej(wymagane), 

 Content – treść wysyłanej wiadomości(wymagane). 

 

 


