
PHPaukcje.pl – Wersja PRO i SUPER PRO

Użyte technologie:
PHP 5.6

MySQL 5.5
HTML – HTML5 – CSS

JavaScrip
Ajax

jQuery
Java

     Podstawowe funkcje w serwisie:

Rejestracja użytkowników
Logowanie użytkowników

Wystawianie ofert tupu Kup Teraz
Wystawianie ofert tupu licytacje

Wystawianie ofert tupu licytacje z ceną minimalną
Wystawianie ofert tupu Licytacje z opcją Kup Teraz

Listing ofert w kategoriach
Wyszukiwanie ofert

Zakup ofert
Opcja koszyka

Wystawianie komentarzy
Komunikacja pomiędzy użytkownikami

Integracje i importy

Integracja z modułem Web API
Integracja z allegro Web API (Pobieranie ofert z allegro)

Integracja z allegro Web API (Wystawianie ofert na allegro)
Integracja z kurierami (Web API epaka.pl)

Importy ofert z plików CSV
Importy ofert z plików XML

OPŁATY

    Opłata za wystawianie aukcji (licytacji),
     Opłata za wystawianie aukcji typu Kup Teraz,

     Opłata za dodanie opcji typu Kup Teraz do licytacji,
     Dodatkowa opłata za wgrane fotografie,

     Opłata za promowanie aukcji na górnej liście przedmiotów,
     Opłata za promowanie aukcji na stronie działu kategorii,

     Opłata za promowanie aukcji pogrubieniem (wyróżnieniem),
     Opłata za promowanie aukcji na stronie głównej,

     Opłata za prowadzenie sklepu internetowego (kilka możliwych wariantów)



     Opłata za dodatkowy lub określony czas trwania oferty,
     Możliwość włączenia abonamentu (darmowego użytkowania portalu dla danego konta)

     Planowane wystawienie aukcji,
     Prowizje od sprzedaży uzależnione od kategorii lub/i od ceny końcowej,

     Banery reklamowe, ankiety, kampanie reklamowe.
     Programy afiliacyjne, programy partnerskie sklepów,

     Możliwość indywidualnych opłaty dla danych kategorii,
     Programy afiliacyjne banków, produktów bankowych, ubezpieczeń.

Wszystkie opłaty i opcje w skrypcie serwisu aukcji internetowych PHPaukcje są edytowalne
(określone lub procentowe), z możliwością ich włączenia jak również wyłączenia.

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia:

Działanie na Certyfikacie SSL,
Użycie zabezpieczenia Google reChapta przy rejestracji, 
Użycie zabezpieczenia Google reChapta przy logowaniu, 

Blokowanie SPAM IP (wewnętrzna baza blokowanych adresów IP), 
Blokowanie SPAM Email (wewnętrzna baza niechcianych domen i adresów email)

System wykrywania niechcianych, błędnych prób logowań oraz informowania o nich
użytkownika (z podaniem adresu IP próby błędnego zalogowania)

Własny autorski system szyfrowania haseł.

Web API

Oprogramowanie platformy handlowej PHpaukcje posiada również przyjazne Web API
dzięki któremu możliwe są do zastosowania :

     Logowanie (pobieranie identyfikatora (hash) sesji użytkownika)za pomocą adresu Mac
lub numeru IMEI,

     Logowanie (pobieranie identyfikatora (hash) sesji użytkownika)za pomocą wydanych
kluczy Web API (szyfrowane lub zwykłe),

     Integracje wystawiające oferty w serwisie ze sklepów internetowych,
     Integracje modyfikujące oferty w serwisie ze sklepów internetowych,
     Integracje zakańczające oferty w serwisie ze sklepów internetowych,

     Integracje wystawiające oferty w serwisie z systemów sprzedaży,
     Integracje modyfikujące oferty w serwisie z systemów sprzedaży,
     Integracje zakańczające oferty w serwisie z systemów sprzedaży,

     Integracje wystawiające oferty w serwisie z dowolnych środowisk programistycznych i
baz danych,

     Integracje modyfikujące oferty w serwisie z dowolnych środowisk programistycznych i
baz danych,

     Integracje zakańczające oferty w serwisie z dowolnych środowisk programistycznych i
baz danych,

     Integracje wystawiające oferty w serwisie z aplikacji mobilnych,
     Integracje modyfikujące oferty w serwisie z aplikacji mobilnych,
     Integracje zakańczające oferty w serwisie z aplikacji mobilnych,

     Integracje sprawdzające i pobierające drzewo kategorii,
     Integracje dokonujące zakupu i sprzedaży,



     Integracje pobierające dane dziennika zdarzeń i kont użytkowników,
     Integracje pobierające i zarządzające danymi użytkownika,

     Integracje obsługujące zamówienia i obsługę koszyka.

Metody Web API

Dostępne metody Web API (Przykładowa specyfikacja na api.timoto.pl)

doLogin
doLoginEnc

doGetCatsData
doGetCatsDataCount
doGetCatsDataLimit

doGetFavouriteCategories
doGetFavouriteSellers

doGetSellFormFieldsExt
doGetSellFormFieldsForCategory

doNewAuctionExt
doCheckNewAuctionExt

doChangeItemFields
doFinishItem
doFinishItems

doChangePriceItem
doChangeQuantityItem

doAddDescToItems
doGetDeals

doGetBidItem2
doGetMyFutureItems

doGetMyNotSoldItems
doGetMySellItems
doGetMySoldItems
doGetPostBuyData

doMyContact
doGetSiteJournal

doGetSiteJournalDeals

Aplikacje mobilne

Oprogramowanie PHPaukcje po przez Web API współpracuje z aplikacjami mobilnymi.
Istnieje również możliwość zamówienia dedykowanej aplikacji mobilnej w jednej w dwóch

wariantach:

1) Aplikacja klienta – przeglądanie ofert, wyszukiwanie ofert, kupowanie ofert.
2) Aplikacja sprzedawcy i magazynu – wystawianie ofert, kontrola ofert, sprzedaż,

dodawanie ofert do magazynu (szybki system typu: robisz foto, dodajesz dane)



Wysyłka e-mail

Serwis aukcyjny PHP aukcje posiada system wysyłki e-mail (w większości automatyczne):

     Wysyłanie wiadomości z potwierdzeniem rejestracji,
     Wysyłanie wiadomości z wiadomością od kupującego (pytanie o przedmiot),

     Wysyłanie wiadomości z linku do zmiany zapomnianego hasła,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o sprzedaży (dla sprzedającego),

     Wysyłanie wiadomości z informacją o zakupie (dla kupującego),
     Wysyłanie wiadomości z informacją o wystawianiu aukcji,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o wznowieniu aukcji,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o zakończeniu aukcji,

     Wysyłanie wiadomości z informacją o braniu udziału w licytacji,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o przelicytowaniu oferty,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o obserwowanej aukcji,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o przegranej licytacji,

     Wysyłanie wiadomości z informacją o nowej licytacji (ofercie) na aukcji,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o nowej ofercie ulubionych sprzedawców,

     Wysyłanie wiadomości z informacją o zawieszeniu konta,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o aktywacji konta,

     Wysyłanie wiadomości z informacją o wystawieniu rozliczenia do opłaty,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o ponagleniu (wezwaniu do zapłaty),

     Wysyłanie wiadomości z informacją o zawieszeniu konta,
     Wysyłanie wiadomości z informacją o wystawieniu / otrzymaniu komentarza,

     Wysyłanie wiadomości masowych, handlowych i newsletter.
 

Wysyłki SMS

Serwis aukcyjny PHP aukcje posiada również zintegrowany system wysyłki SMS:

     Wysyłanie wiadomości SMS z potwierdzeniem rejestracji,
     Wysyłanie wiadomości SMS z numerem PIN konta dla rozmaitych celów

bezpieczeństwa,
     Wysyłanie wiadomości SMS z odzyskaniem hasła,

     Wysyłanie wiadomości SMS z informacją o sprzedaży (dla sprzedającego),
     Wysyłanie wiadomości SMS z dowolną informacją.

Integracje płatności online (użytkowników)

Systemy płatności i dostawy dostępne w oprogramowaniu aukcyjnym PHP aukcje:

     Integracja płatności online z systemem PayPal,
     Integracja płatności online z systemem PayU,

     Integracja płatności online z systemem DotPay,
     Integracja płatności online z systemem Przelewy24,

     Standardowy przelew bankowy,
     Wpłata na konto w Banku, w Placówce Poczty Polskiej, w Żabce,



     Odbiór osobisty z płatnością przy odbiorze,
     Odbiór z dokonaniem płatności w punkcie.

Integracje płatności online (dla obsługi serwisu)

Oprogramowanie PHPaukcje dla rozliczeń wewnętrznych użytkowników z portalem
współpracuje w pełni automatycznie przez system płatności Przelewy24.pl

Oprogramowanie domyślnie działa w systemie Post Paid (korzystamy z usług a potem
regulujemy swoje saldo ujemne według wystawionej noty debetowej, za co system
wystawia automatycznie Fakturę VAT po wykonaniu płatności przez użytkownika).

Wersje językowe i inne

Oprogramowanie daje możliwość działania w dwóch niezależnych lub zależnych wersjach
językowych na dwóch oddzielnych domenach lub sub domenach, pracując na jednej lub

więcej bazach danych.
Oprogramowanie daje również możliwość tworzenia indywidualnych atrybutów

(wybieranych z listy lub wpisywanych) dla każdej kategorii, w bazie jest obecnie kilkaset
atrybutów typu:

Dla samochodu: Marka, Model, Rodzaj paliwa, Spalanie, Przebieg, Pojemność silnika, Rok
produkcji, itp...

Dla telefonu: Marka, Model, Procesor, Wyświetlacz, Pamięć, Aparat, itp...

Panel administracyjny :

Ustawienia
Ogólne ustawienia

Ustawienia pliku procedury
Miniaturki

Galeria zdjęć
Kup Teraz
Płatności

Wsparcie SSL
Obsługa błędów
Tabela krajów

Metody płatności
Czas trwania aukcji

Podbijanie cen
Poziomy komentarzy

Kategorie
Atrybuty (nowe)

Dopasuje atrybuty (nowe)
Tabela kategorii
Strona O mnie
Włącz/Wyłącz

Szablony



Preferencje
Ustawienia waluty
Ustawienia czasu

Format daty
Domyślny kraj

Sortowanie kategorii
Identyfikacja
Znaki HTML

Kontakt z sprzedającym
Przedmioty poszukiwane

Ustawienia wiadomości forum

Strony statyczne (nowe)
Dodaj stronę
Ustawiania

Edytuj strony

Grafika
Obrazek Strony Głównej

Użytkownicy
Administratorzy

Nowy administrator
Zarządzanie administratorami

Moderatorzy
Nowy moderator

Zarządzanie moderatorami

Użytkownicy
Tekst akceptacji

Typy kont
Unikalny sprzedający

Ustawienia potwierdzenia
Oczekujące potwierdzenia

Prośby kupujących
Zarządzanie użytkownikami

Użytkownicy z opłatami
Biuletyn

Wysyłanie biuletynu
Adresy IP

Zablokowane adresy e-mail
Zaufani użytkownicy

Aukcje
Aukcje dla dorosłych
Pokaż aukcje trwające

Pokaż aukcje zakończone
Pokaż aukcje zawieszone
Ustawienia przedłużania



Promowanie
Strona główna

Strona kategorii
Pogrubienie tytułu

Wyróżnienie

Zgłoszenia
Kategorie zgłoszeń
Historia zgłoszeń

Treści
Menadżer aktualności

Strona O nas
Strona regulaminu

Kontakt
Kategorie kontaktu

Ustawienia kontaktu

Pomoc
Kategorie pomocy

Nowa pomoc
Menadżer pomocy

Sklepy
Włącz/Wyłącz

Rodzaje sklepów
Kolory

Zarządzanie sklepami

Opłaty
Rachunki

Ustawienia rachunków
Nagłówek i stopka rachunku

Oczekujące rachunki
Edycja rachunków
Wysłane rachunki
Wpłaty (edycja)

Faktury VAT (edycja)
Sumuj Faktury VAT

Wystaw Faktury VAT

Opłaty
Darmowe kategorie

Wpłata/Płatne z góry
Opłata za rejestrację

Prowizja dla kupujących
Włącz/Wyłącz
Ustal opłaty

Opłaty za wystawienie dla sprzedających
Włącz/Wyłącz
Ustal opłaty



Prowizja dla sprzedających
Włącz/Wyłącz
Ustal opłaty

Pozostałe opłaty
Galeria zdjęć
Strona główna

Strona kategorii
Pogrubienie tytułu

Wyróżnienie
Cena minimalna

Narzędzia
Strona niedostępności

Filtrowanie słów

Tryb Testowy
Włącz/Wyłącz

Integracje i płatności

Obecnie możliwość integracji z :

OFERTY

Allegro (zaciąganie ofert z allegro na portal) , 

Allegro (wgrywanie ofert z portalu na allegro), 

Pliki CSV, 

Pliki XML.

PŁATNOŚCI

PayPal (płatność dla sprzedającego od kupującego),

 PayU (płatność dla sprzedającego od kupującego),

 Przelewy24 (płatność dla portalu za usługi),

 DotPay (płatność dla sprzedającego od kupującego),

Płatność tpay (w trakcie integracji).

Kurierzy 

(integracja z wysyłkami kurierów przez system Epaka API)

POLSKA

Geis
DPD
UPS

FedEx
Paczkomaty

https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/geis
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/inpost-paczkomaty
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/fedex
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/ups
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/dpd


InPost Kurier
DHL

ORLEN
Kioski Ruchu

Paczka 48
Pocztex 24 

Zagranica

UPS 

GLS 
DPD 

DPD MAX 
Meest 

InPost Kurier 
FedEx lotniczy 

Mam do tego WEB API (opis poniżej).

Który pozwala na uruchomienie aplikacji:

Aplikację mobilną do wystawiania ofert (łącznie z zdjęciami) (opis poniżej)

Aplikację mobilną do zakupowania ofert. (opis poniżej)

Aplikacja mobilna sprzedaż

Zintegrowana aplikacja mobilna pozwalająca na prowadzenie magazynu i sprzedaż w
serwisie.

Współpraca przez:
Web API

Data wydania:
Październik 2017

Logowanie:
TAK

Dane do logowania:
Login, Hasło, Klucz API

Pamietanie sesji:
TAK

Wprowadzanie treści:
Tak

Wybieranie kategorii:
Tak

Robienie fotografii:
Tak

Fotografie z dysku:
Tak

Upload ofert do serwisu:
Tak 

https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/fedexint
https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/inpost-kurier
https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/meest
https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/dpdmax
https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/dpd
https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/gls
https://www.epaka.pl/przesylki-zagraniczne/ups
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/pocztex24
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/paczka48
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/pwr
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/szp
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/dhl
https://www.epaka.pl/cennik-przesylek/inpost-kurier


Aplikacja mobilna zakup

Zintegrowana aplikacja mobilna pozwalająca na dokonywanie zakupów w serwisie.

Współpraca przez:
Web API

Data wydania:
Październik 2017

Logowanie:
TAK

Pamietanie sesji:
TAK

Wyszukiwanie ofert:
Tak

Przeglądanie kategorii:
Tak

Dokonywanie zakupów:
Tak

Wykonywanie płatności:
na zapytanie (Przelewy24, PayU, PayPal). 
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