B2B by CTI
Lista zmian

Wersja 1.8
•

Integracja z Produkcją by CTI

•

Opracowanie chatu w module reklamacji

•

Możliwość definiowania własnych statusów RMA

•

Wyświetlanie potwierdzenia pobrania faktury VAT przez klienta

•

Opracowanie progów rabatowych przy promocjach stworzonych w B2B opartych na
ilościach

•

Przekazywanie na Panel i wyświetlanie na nim płatności z preliminarza

•

Możliwość nadania marży/narzutu przez użytkowników Panelu na karcie produktu i
przeniesienie powiększonej wartości do wydruku .pdf (ofertowanie klientowi
ostatecznemu)

•

Możliwość generowania stałego linku do pobierania plików csv bez konieczności
logowania się do Panelu (integracje z zewnętrznymi systemami)

Wersja 1.7
•

Wydzielenie funkcjonalności wyszukiwania po atrybutach do wersji Standard.

•

Eksport faktur ProForma i ich wyświetlanie/pobieranie z panelu B2B

•

Możliwość wyświetlania dostępnej ilości w koszyku, jeżeli zostanie przekroczona.

•

Wyświetlanie komunikatów w kolejności najnowsze od góry.

•

Ustawienia B2B -> ogólne -> możliwość wyboru atrybutów, które wyświetlane będą na
belce nawigacyjnej i filtrowanie produktów na ich podstawie.

•

Możliwość wyboru koloru tła i menu głównego.

•

Możliwość wyboru statusu niskiego stanu magazynowego: na wyczerpaniu / czasowo
niedostępny / niedostępny.

•

Morfeusz: przesyłanie relacji RO->WZ->FA (wyświetlanie faktury powiązanej z RO przy
przejściu przez WZ).

•

Przesyłanie i wyświetlanie numeru / kodu przewoźnika i URL również na fakturze.

•

Możliwość filtrowania produktów w/g grupy towarowej na zapleczu.

•

Możliwość importu do koszyka za pomocą kodu EAN.

•

Wyświetlanie kodu zamiast nazwy atrybutu na szczegółach produktu w przypadku, gdy
nazwa jest pusta.

Wersja 1.6
•

Możliwość wyświetlania paska ścieżki (BreadCrumbs) na szczegółach produktu (pod
warunkiem, że jest włączony również na widoku ogólnym).

•

Pola "nazwa dostawcy" i "numer kodu" w bazie danych zamówień.

•

Definiowanie / usuwanie / edycja schematów listów przewozowych z poziomu zaplecza.
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•

Obsługa numerów listów przewozowych i URL z poziomu widoku zamówienia.

•

Ładniejszy ekran przerwy technicznej.

•

Wyświetlanie z zaplecza wykorzystanych kodów.

•

Wpisywanie i wyświetlanie rabatu na podstawie kodu z poziomu użytkownika.

•

Tworzenie, edycja i usuwanie kodów rabatowych.

•

Możliwość wysyłania maili dot. nowego zamówienia do operatorów obsługujących
kontrahenta.

•

Możliwość wyboru opcji "transport własny" na zamówieniu.

•

Przesyłanie i wyświetlanie informacji o opiekunie kontrahenta.

•

Wydruk cennika XML: możliwość podania ID i nazw cen które mają być wyświetlane.

•

Możliwość wyłączenia wyświetlania opisów towarów.

•

Możliwość przypisania adresu e-mail na który będą dostarczane kopie wiadomości dot.
reklamacji.

•

Możliwość ustawienia % szerokości banneru grupy towarowej.

•

Poprawka dot. przesyłania powiązań faktura-zamówienie z Optimy.

•

Linki do przejść pomiędzy fakturą a zamówieniem.

•

Filtr na liście faktur.

•

Morfeusz / B2B: Przesyłanie i odbieranie informacji o kodzie / nazwie producenta towaru.

•

Generacja cennika w formacie XML.

•

Weryfikacja wersji PHP z poziomu instalatora.

•

Funkcja zwracająca angielski status zamówienia

•

Obsługa niskich stanów magazynowych po stronie B2B (stan dostępny / na wyczerpaniu /
na zamówienie), inny kolor kropki.

•

Morfeusz: przesyłanie progu niskich stanów magazynowych z atrybutu na towarze.

•

Możliwość wyboru, czy przy promocji na towar uwzględniane są rabaty z systemu ERP
czy nie.

•

Możliwość wyboru, od jakiej ceny naliczana jest promocja (domyślna kontrahenta /
produktu).

•

Możliwość dodawania zdjęć i opisów do grup towarowych z poziomu B2B.

•

Dodano zapisywanie i wyświetlanie daty ostatniego logowania użytkowników z poziomu
administratora.

•

Możliwość tworzenia / usuwania / edycji własnych odnośników URL w menu.

•

Możliwość wyboru sposobu wyświetlania rabatu (kwota / procent ceny).

•

Wyświetlanie slidera na stronie głównej gościa.

•

Możliwość wyboru podpowiadanej ilości towaru: zero lub w/g minimum/wielokrotności.

•

Przesyłanie i wyświetlanie informacji o spodziewanej dostawie w koszyku
(konfiguracyjnie, tylko przy przekroczeniu dostępnej ilości). Informacja pobierana jest z
atrybutu w systemie ERP.

•

Przesyłanie wiadomości e-mail przy stworzeniu oraz zmianie statusu reklamacji
(konfiguracyjnie).

•

Przesyłanie i wyświetlanie informacji o odpowiedzialnym za kontrahenta handlowcu.
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•

Przesyłanie i wyświetlanie informacji o stanie magazynowym w zależności od atrybutu
kontrahenta.

•

Przeliczanie minimalnej ilości podpowiadanej na produkcie w zależności od atrybutu
wielokrotność. Przykład: wielokrotność 3, minimum 5 = podpowie się 6.

•

Obsłużenie sortowania grup i towarów w/g własnego ustawienia z poziomu frontu.

•

Obsłużenie sortowania grup i towarów z poziomu zaplecza.

•

Możliwość wyboru czy przy sortowaniu w/g ceny warianty wykorzystują cenę
reprezentanta czy pierwszego wariantu.

•

Domyślnie pozwolono gościom na podawanie własnego adresu dostawy.

•

Wyświetlanie kodu atrybutu w filtrze w przypadku, gdy nie ma on nazwy.

•

Możliwość sortowania definicji atrybutów.

•

Możliwość wgrania własnego bannera wyświetlanego pod sekcją BreadCrumbs.

•

Możliwość testowania poprawności konfiguracji e-mail z poziomu zaplecza.

•

Możliwość ukrycia sekcji breadcrumbs (zakładka ogólne w ustawieniach).

•

Przeniesiono zarządzanie obiema zgodami z formularza rejestracyjnego do panelu
administratora B2B (zakładka rejestracja).

•

Zmiana dot. chowania produktów/wariantów z zerowym stanem magazynowym
(uwzględniony parametr uwzględniania rezerwacji).

•

Przesyłanie informacji o minimalnej ilości towaru przez Morfeusza (wybrany atrybut).

•

Zapisywanie i wyświetlanie informacji o wpisanej przez użytkownika kwocie zaliczki
(konfiguracyjnie).

•

Pobieranie informacji o wpisanej przez użytkownika kwocie zaliczki na atrybut
zamówienia wybrany w Morfeuszu.

•

Dodano możliwość konfiguracji minimalnej ilości produktów dodawanych do koszyka
(globalnie / indywidualnie dla produktu / wyłączona).

•

Obsłużono parametr grupowego dodawania do koszyka z poziomu listy / siatki
produktów.

•

Możliwość wylogowania na oknie wyrażania zgód (wyświetlanym po zalogowaniu).

•

Zmiana dot. generacji cennika jako pliku PDF. Z powodu spowolnionego działania
komponentu DomPDF przy wielostronicowych plikach, wprowadzona została paginacja a
następnie łączenie wielu plików PDF w jeden.

•

Dodano możliwość importu koszyka z pliku również z poziomu panelu administratora /
operatora.

•

Dodano możliwość sortowania atrybutów wyświetlanych w filtrach

•

Dodano generację i przesyłanie plików PDF faktur w Morfeuszu.

•

Możliwość wyboru pobieranych PDF faktur: generowane dynamicznie w B2B lub
przesłane przez Morfeusza.

•

Changelog w instalatorze aktualizacji.
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