
	
	

	

Nowe	funkcje	w	katalogczesci.pl	
 

1. Dodano na pasku liczniki, które pokazują czas jaki pozostał do złożenia zamówienia w: 
a. OD – w oddziale – jest to czas jaki pozostał do godziny granicznej najbliższej trasy 

do klienta 
b. CD – w Centrum Dystrybucyjnym (jeżeli oddział do którego jest przypisany klient 

posiada takie centrum) – jest to czas jaki pozostał do godziny granicznej najbliżej 
trasy z CD do OD 

c. CN – w Centrali – jest to czas jaki pozostał do godziny granicznej najbliżej trasy z 
CN do OD 
 

 
 

2. Zmieniono wyświetlanie dostępności towarów. 
 

 
 
Powyżej przykładowy ekran dla klienta który jest przypisany do oddziału posiadającego 
CD.   
a. Na zielono oznaczono pola gdzie dostawa nastąpi w dniu bieżącym. 
b. Na żółto oznaczono pola gdzie dostawa nastąpi w następnym dniu roboczym. 



	
	

	

c. Na czerwono oznaczono brak dostępności 
d. Na biało – kolorujemy tylko okno z „Polska” oznacza to, że towar jest gdziekolwiek 

w Polsce czas realizacji >48h. Po kliknięciu w okno „Polska” klient zostanie 
poinformowany gdzie i ile jest danego towaru – nie oznacza to, że musi prosić 
oddział o domówienie z konkretnego miejsca jest to tylko informacja. Domawianie 
towaru z CD, CN oraz POLSKI następuje automatycznie.  

e. Dla klientów przypisanych do oddziałów nie obsługiwanych przez CD okno CD nie 
jest widoczne.  

f. Dla klientów przypisanych do oddziałów obsługiwanych przez CD okno CD 
wyświetlane jest tylko do godziny granicznej ostatniej trasy z CD do OD. 

g. Na pasku udostępniono legendę do kolorowych okien 
 

 
 

3. Podanie ilości zamawianego towaru następuje w głównym oknie programu 

 
 
po kliknięciu w koszyk pojawia się okno: 
 

 



	
	

	

zamawiana ilość wstawiana jest w rodzaj dokumentu domyślny dla danego klienta 
(zgodnie z ustawieniami w AX. Szczegóły dotyczące odbiorcy / zakładka Ustawienia / 
pole Drukowany dokument). 
Klient ma możliwość podzielenia zamawianej ilości na różne rodzaje dokumentów w 
zależności od ustawień w AX: 
a. Jeżeli klient ma zaznaczone w AX (Szczegóły dotyczące odbiorcy / zakładka 

Ustawienia / pole Blokada Paragonów) – nie widzi okna z możliwością zamówienia 
na paragon. 

b. Jeżeli klient nie ma zaznaczone w AX (Szczegóły dotyczące odbiorcy / zakładka 
Ustawienia / pole dyspozycja) – nie widzi okna z możliwością zamówienia na WZ. 

 
Klienci mogą decydować o ilości zamawianego towaru na poszczególne rodzaje 
dokumentów zgodnie z Ich uprawnieniami w AX. 
 

 
 
KLIENT MUSI PAMIĘTAĆ, ŻE CZASY DOSTAW SĄ OBOWIĄZUJĄCE NA 
MOMENT DODANIA TOWARU DO KOSZYKA. KLIENT MUSI PAMIĘTAĆ 
ABY WYSŁAĆ ZAMÓWIENIE PRZED GODZINAMI GRANICZNYMI 
WYŚWIETLANYMI NA PASKU. !!! 


