Informacje

Start Dalej

msAdres
Program do obsługi wysyłki przesyłek pocztowych

Wymagania sprzętowe
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Program działa w systemie operacyjnym Windows w wersjach 98/ME/2000/XP/Vista/7.
Komputer musi spełniać wymagania wystarczające do uruchomienia Windows.
msAdres nie stawia żadnych dodatkowych warunków dotyczących sprzętu.
Do uzyskania wydruków konieczna będzie dowolna drukarka. Do drukowania na oryginalnych formularzach
pocztowych, wymagana jest drukarka igłowa, ponieważ umożliwia drukowanie na drukach samokopiujących.
Do pracy w sieci konieczne jest posiadanie karty sieciowej, może być bezprzewodowa i poprawnie
skonfigurowanego połączenia TCP/IP.

Rozpoczęcie pracy
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Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić w ustawieniach dane nadawcy.
Jeżeli posiadasz pulę numerów, wprowadź zakresy posiadanych numerów.
To wszystko, msAdres jest gotowy do pracy. Drukarkę wybierzesz i skonfigurujesz podczas drukowania. Każdy
wydruk w programie może być kierowany na inną drukarkę.
UWAGA !
W wersji demonstracyjnej są wprowadzone numery dla paczek pocztowych i pobraniowych oraz listów
poleconych. Te numery są przeznaczone tylko do testowania programu.

O firmie
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Jesteśmy małą firmą informatyczną zajmującą się produkcją oprogramowania.
Staramy się blisko współpracować z klientami, aby dostarczony program spełniał jak
najlepiej ich wymagania.
Jeżeli w naszych programach czegoś Ci brakuje, skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci
na każdą propozycję i chętnie rozbudujemy program o nowe funkcje.
Zapraszamy na forum na naszej stronie: http://www.m4system.pl/forum
Zapraszamy do współpracy !
m4system.pl
Michał Sobczak
62-800 Kalisz
ul. 3 Maja 17/12
WWW: www.m4system.pl
e-mail: info@m4system.pl
tel: 062 501 53 04
kom: 511 830 428

Okno Przesyłki i Listy
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To główne miejsce pracy w programie, tutaj wprowadza się dane adresatów oraz generuje
wydruki.

Możesz powiększyć okno do pełnego ekranu klikając dwukrotnie na belkę tytułową okna.

W górnej części ekranu znajdują się przyciski do drukowania.
Książka - wydruk wspólnej ksiażki nadawczej dla paczek i pobrań
Paczki - wydruk formularzy dla paczek oraz książki nadawczej tylko dla paczek
Pobranie - wydruk formularzy dla pobrań oraz książki nadawczej tylko dla przesyłek pobraniowych
Drukarka igłowa - drukowanie na oryginalnych formularzach
Inne - drukowanie na arkuszach naklejek
Listy polecone - drukowanie książki nadawczej dla listów oraz kopert , kodów kreskowych (tzw. "R"-ki),
potwierdzeń nadań

Wprowadzanie danych
Środkową część okna wypełnia tabela, w którą wprowadza się dane adresatów.
Jeżeli adresat znajduję się już w bazie klientów, po wprowadzeniu nazwy w polu Kontrahent program wyszuka
pozostałe dane w bazie i automatycznie uzupełni.
Do nowego wiersza przechodź klawiszem strzałka w dół lub skorzystaj z przycisku + u dołu ekranu.
Klawisze:
Insert - dodaj nową pozycję
Delete - usuń zaznaczone pozycje
Esc - zamknij okno
Wprowadzone dane są od razu zapisywane, można zamknąć program bez obawy o utratę danych.
Jeżeli wprowadzanie danych w tabeli uważasz za niewygodne
możesz skorzystać z okna Edycja paczki,

Znaczenie przycisków
zapisanie danych i zamknięcie okna
anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
przejście do poprzedniej pozycji
przejście do następnej pozycji
dodanie nowej przesyłki
usunięcie bieżącej przesyłki

Jeżeli chcesz wprowadzać dane tylko przy pomocy tego okna zaznacz w opcjach
(przycisk

znajduję się na pasku pod tabelą)

Ukrywanie kolumn
Jeżeli nie korzystasz ze wszystkich kolumn, możesz je ukryć.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówkach kolumn, pojawi się menu z ich nazwami. Odznacz te
kolumny, które chcesz ukryć.

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich tabelach, które znajdziesz w msAdres .

Wydrukowany
Po wydrukowaniu przesyłka jest oznaczana jako wydrukowana. Oznacza to, że jeśli ponownie uruchomisz
wydruk, dane nie będą wydrukowane.
Jeżeli chcesz ponownie uzyskać wydruki - odznacz to pole.
Można wyłączyć tę funkcjonalność odznaczając w opcjach

Polecony
Zaznaczenie spowoduje traktowanie paczki jako list polecony.

W dolnej części okna znajdują się następujące przyciski i opcje.

Zapis danych do historii wysłanych paczek

Nadaj przesyłkom numery nadawcze z puli numerów. Numerowane są tylko przesyłki, które nie posiadają
jeszcze numeru, jeżeli przesyłka posiada już numer nie jest on zamieniany.

Wysłanie do adresata informacji z danymi przesyłki. Adresat musi mieć wprowadzony adres e-mail.

Eksport danych z tabeli do pliku tekstowego

Czyści tabelę z wprowadzonych danych.
UWAGA !!! Jeśli dane nie zostały zapisane zostaną utracone.

Opcje okna paczki i wydruków

Opcje listy
Otwórz okno Edycja paczki przy dodawaniu nowej pozycji
Zaznaczenie spowoduje otwieranie okna Edycja paczki przy dodawaniu nowej przesyłki
w przeciwnym przypadku dane trzeba wprowadzać w tabeli
Przesuwaj polecone na początek listy
Podczas edycji listy polecone będą układane na początku listy, niezaznaczenie spowoduje, że przesyłki będą w
kolejności wprowadzania
Lista tylko do odczytu (edycja paczek możliwa tylko w oknie)
Blokuje edycję w tabeli, wprowadzanie zmian, edycja i dodawanie nowych przesyłek będzie możliwe tylko w
oknie Edycja paczki
Używaj kolorów w liście paczek
Wyróżniaj kolorami rodzaje przesyłek w tabeli Paczki, kolory można ustawić klikając na próbkę koloru

Opcje wydruków
Drukuj
a. wszystkie pozycje z listy
Wydruki będą generowane dla wszystkich pozycji na liście
b. tylko zaznaczone
Wydruki będą generowane tylko dla wybranych pozycji. Pozycje zaznacza się klikając z lewej strony
wiersza w tabeli

Pokazuj podgląd wydruków
Przed wydrukiem pojawi się podgląd wydruku
Drukuj tylko niewydrukowane
Zaznaczenie spowoduje, że paczki oznaczone jako wydrukowanie nie będą ponownie drukowane
Ustaw priorytety na końcu wydruku
W książce nadawczej przesyłki priorytetowe będą umieszczone na końcu listy
Sortuj wg. pobrania
Na wydruku książki przesyłki zostaną posortowane wg. wielkości pobrania, na początku listy będą paczki.

Na dole okna znajduje się pasek informacyjny, na którym są następujące informacje:
Paczki - ilość paczek w tabeli
Pobrania - ilość pobrań w tabeli
Listy - ilość listów w tabeli
Wolne numery
Paczki - ilość wolnych numerów w puli dla paczek
Pobrania - ilość wolnych numerów w puli dla pobrań
Listy - ilość wolnych numerów w puli dla listów poleconych

Baza klientów
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Baza klientów przechowuje dane adresatów. Dane są zapisywane w tej bazie automatycznie zarówno podczas
ręcznego wprowadzania danych jak i importu ze źródeł zewnętrznych.
Okno umożliwia dodawanie nowych pozycji, edycję, wyszukiwanie danych, sortowanie oraz dodawanie nowej
przesyłki dla wybranych klientów.
Opcja Dokładne szukanie służy do zawężenia wyników szukania. Jej zaznaczenie powoduje, że program
pokaże tylko pozycje, w których w dowolnym polu znajduje dokładnie wprowadzony tekst.
W przeciwnym wypadku program wyszuka także te pozycje, które zawierają szukaną frazę.
Przykład
Chcemy znaleźć klienta o nazwisku Nowak.
W pole Szukaj w wynikach wprowadno tekst: Nowa
a) dokładne szukanie wyłączone
Program znajdzie wszystkich Nowaków, ale także Nowackich oraz mieszkańców Nowej Huty.
b) dokładne szukanie włączone
Program nie znajdzie Nowaków, trzeba wpisać całe nazwisko aby otrzymać rezultaty.

Historia wysyłek
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Historia wysłanych paczek zawiera informacje o wysłanych przesyłkach z datą nadania, numerem nadawczym
oraz danymi adresata.
Żeby dane były tu dostępne należy skorzystać z funkcji

w oknie Przesyłki i listy.

Można ograniczyć widok tylko do paczek z wybranego okresu wybierając odpowiedni zakres dat w polach
Wysłane od do. Żeby wyłączyć zakres dat należy zaznaczyć opcję Pokaż wszystkie.
UWAGA! Jeżeli w historii jest zapisanych bardzo dużo przesyłek, wczytanie wszystkich pozycji może zająć
dużo czasu.

e-mail
Wysłanie maila do kontrahenta z informacją o przesyłce.

Pula numerów
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Menu Paczki->Pula numerów
W tym oknie należy wprowadzić posiadane zakresy numerów nadawczych.
Należy wprowadzić tylko numer początkowy i końcowy, pozostałe dane zostaną wypełnione automatycznie
przez program.

UWAGA !
W wersji demonstracyjnej są wprowadzone numery dla paczek pocztowych i pobraniowych. Te numery są
przeznaczone tylko do przetestowania programu.

Import danych z pliku tekstowego
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Menu Import->Plik tekstowy
Import danych z pliku tekstowego. Przed wykonaniem importu należy ustawić parametry pliku w ustawieniach.

Import danych z Allegro
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Menu Allegro->Import danych
Pobranie danych z platformy aukcyjnej Allegro.pl

Ustawienia importu
Pobierz dane
Wybierz okres, z którego chcesz pobrać dane

Dolicz koszt pobrania
Automatyczne doliczenie kosztów przesyłki do wylicytowanej kwoty (tylko dla pobrań)

Pobierz dane
Logowanie do Allegro i pobranie danych.
Program pobiera dane korzystając z interfejsu WebAPI, który umożliwia dostęp do danych o aukcjach.
Żeby pobrać dane należy się zalogować korzystając z nicku i hasła z Allegro. Program tych danych nigdzie nie

przesyła. Są one konieczne do zalogowania się w Allegro. Hasło zostaje zapisane w rejestrze w postaci
zaszyfrowanej.

Po pobraniu danych po prawej stronie pojawi się drzewo aukcji wraz osobami, które wylicytowały towar.
Wybierz dane do zaimportowania, zaznaczając je.
Wyszukaj aukcję lub kontrahenta wpisując fragment nazwy,nicku,nr aukcji w oknie Szukaj w wynikach.

Widok
Widok drzewa z aukcjami.
wg. aukcji - w drzewie będą aukcje z podpiętymi użytkownikami
wg. użytkowników - w drzewie będą użytkownicy z podpiętymi aukcjami

Ukryj zaimportowane
Nie pokazuj danych, które były już importowane

Łącz paczki
Sumuj koszt pobrania jeśli jeden klient dokonał więcej zakupów

Importuj paczki
Import danych bez kwoty pobrania

Importuj pobrania
Import danych z kwotą pobrania

Importuj listy
Import danych bez kwoty pobrania i oznacz jako polecony.

Przed rozpoczęciem importu program zapyta czy wyczyścić listę paczek. Jeśli chcesz dołączyć importowane
dane do istniejącej listy, odpowiedz Nie. Jeśli chcesz utworzyć nową listę odpowiedz Tak.
W ustawieniach importu z Allegro można wyłączyć to potwierdzenie.

Import danych z MySQL
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Ta funkcja umożliwia pobranie danych kontrahentów bezpośrednio ze sklepu internetowgo.
W programie zdefiniowane są przykładowe ustawienia dla sklepów osCommerce i Shopper, ale istnieje
możliwość dostosowania importu do dowolnego sklepu internetowego zbudowanego na bazie MySQL.

Pobierz dane
Nawiązanie połączenia z bazą danych sklepu i pobranie danych.
W tabeli pojawią się pobrane z serwera dane. Należy teraz zaznaczyć te pozycje, które chcesz dodać do okna
Paczki klikając mały przycisk z lewej strony wiersza.
Następnie kliknij jeden z przycisków Importuj aby przenieść dane do okna Paczki .
Otwórz okno paczek po imporcie
Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne przejście do okna Przesyłki i listy po wykonaniu importu.

Wydruki - Przesyłka pobraniowa

Przykładowy wydruk dla przesyłki pobraniowej
Pełny wydruk składa się z trzech elementów, przycisk Naklejki + Adresy

W wolnym miejscu można wydrukować formularz dla przelewu:
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Możliwe jest uzyskanie tego druku w dwóch częściach.
1. Część NALEPKA ADRESOWA
- przycisk Naklejki
2. Dwie pozostałe części wzoru
- przycisk Adresy pom.
Taki podział umożliwia drukowanie Nalepek adresowych na arkuszach papieru samoprzylepnego
Etykiety
Etykieta adresowa na przesyłkę

Przelewy
Druk przelewu dla paczek pobraniowych

Możliwe jest drukowanie 2 lub 4-częściowego formularza. Dodatkowe opcje wydruku przelewów można
zmieniać w Ustawieniach
UWAGA! Jeżeli na wydruku przelewu zamiast cyfr w numerze konta pojawiają się znaki #, oznacza to, że
numer konta w Ustawieniachjest źle wprowadzony, prawdopodobnie zawiera spacje. W msAdres numery kont
należy wprowadzić bez odstępów.

Druk x2 2 na A4 - formularz 2 częściowy
Druk x4 1 na A4 - formularz 4 częściowy

Wydruki - Paczka pocztowa
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Przykładowy wydruk dla paczki
Pełny wydruk składa się z trzech elementów, przycisk Naklejki + Adresy

Możliwe jest uzyskanie tego druku w dwóch częściach.
1. Część NALEPKA ADRESOWA
- przycisk Naklejki
2. Dwie pozostałe części wzoru
- przycisk Adresy pom.
Taki podział umożliwia drukowanie Nalepek adresowych na arkuszach papieru samoprzylepnego
Etykiety
Etykieta adresowa na przesyłkę

Wydruki - Listy polecone
Przykładowy wydruk koperty

Dane, które znajdują się na kopercie:
· adres nadawcy
· adres adresata
· dane umowy
· napis PRIORITAIRE dla listów priorytetowych
· "R"-ka, kod kreskowy
· pozycja w Książce nadawczej
Drukowanie Poszczególnych elementów kopert można wyłączyć w Ustawieniach
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Wydruki - Książka nadawcza
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W programie dostępne są 3 wzory książki nadawczej.

Wzór A

Wzór B

Wzór C

Wydruki - Naklejki
Wydruk danych adresowych na arkuszu samoprzylepnym.

Przed wydrukiem należy wprowadzić parametry arkusza w ustawieniach.
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Drukowanie na oryginalnych formularzach
Zobacz ustawienia drukarki igłowej
Temat w opracowaniu

Wstecz Start Dalej

Jak kupić ?
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Licencje do programu można kupić online na naszej stronie www.m4system.pl
W ofercie są dwa rodzaje licencji:
1. Licencja z allegro
2. Licencja bez allegro
Każda z licencji pozwala na instalację programu na dowolnej liczbie stanowisk w jednej
lokalizacji.
W ramach licencji można bezpłatnie pobierać aktualizacje do programu.
Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie.
ZAPRASZAMY !

Licencja z allegro
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Licencja z allegro umożliwia pobieranie danych bezpośrednio z platformy aukcyjnej Allegro.pl.
Ten rodzaj licencji wymaga do działania wykupienia abonamentu na wybrany okres.
Jeden abonament pozwala na pobierania danych z jednego konta w allegro.

Licencja z allegro bez abonamentu
Licencja pozwa na pobieranie danych z allegro bez potrzeby opłacania abonamentu.
Dane z allegro można pobierać z wielu kont.
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Licencja bez allegro
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Licencja bez allegro nie pozwala na pobieranie danych bezpośrednio z platformy aukcyjnej Allegro.pl.
Do działania nie jest potrzebne wykupienie abonamentu.

Nadawca

Wstecz Start Dalej

Dane nadawcy wprowadza się w menu System->Ustawienia, zakładka Nadawca.

Dane nadawcy
Tutaj należy wprowadzić dane nadawcy przesyłek.

Umowa - Opłata zryczałtowana
Jeżeli posiadasz umowę z Pocztą na opłaty zryczałtowane, tutaj wpisz dane tej umowy. Wprowadzenie
danych w tym miejscu spowoduje dodanie na wydrukach takiej informacji

Umowa - Przesyłki niestemplowane
W tym miejscu należy wprowadzić dane umowy na nadawanie przesyłek niestemplowanych.
Wypełnienie danych w tym miejscu spowoduje dodanie na wydrukach takiej informacji:

Placówka, w której nadawane są przesyłki
Jeżeli przesyłki są nadawane w określonej placówce pocztowej, w tym miejscu należy wprowadzić jej
dane. W miejscu na datownik zostanie wydrukowana informacja:

Pozostawienie tego pola pustego spowoduje pozostawienie wolnego miejsca na stempel.

Wartości domyślne - Nowa przesyłka
Tutaj można ustawić domyślne wartości dla wprowadzanych przesyłek. Jeżeli często wysyłasz paczki
priorytetowe zaznacz opcję Priorytet. Od tej pory każda dodana paczka będzie oznaczana jako priorytetowa.
Podobnie można ustalić inne atrybuty przesyłki.

Wydruki
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Ustawienia wydruków, menu System->Ustawienia, zakładka Wydruki.
W tym miejscu możesz ustawić parametry wydruków.

Rozmiar wydruku
Określony w procentach rozmiar wydruku. Jeżeli wydruki nie mieszczą się na kartce lub są obcinane z prawej
strony lub z dołu, należy skorygować rozmiar wydruku.
Zwykle wystarczy zmniejszyć wydruk do 98% oryginału. Minimalna wartość jaką można tutaj wprowadzić to
95%.

Przesunięcie
Jeżeli wydruk jest obcinany z lewej strony lub od góry, należy go przesunąć w prawo lub w dół.
Wprowadzone wartości w mm spowodują przesunięcie wydruku na kartce o wpisaną wielkość.
Korekta tego ustawienia może spowodować, że konieczna będzia także zmiana rozmiaru wydruku.
Przelewy
W tym miejscu można ustalić, które dane mają być wydrukowane na przelewach.
Ustawienia drukarki igłowej
Tutaj wprowadza się parametry wydruków na oryginalnych drukach pocztowych.
Jeżeli dane nie trafiają w odpowiednie miejsca na formularzu, należy odpowiednio skorygować ustawienia
marginesów. Wprowadzane wartości są w mm. Można wprowadzać wartości ujemne, aby przesunąć wydruk w
lewo lub w górę.
Długość strony trzeba skorygować jeżeli pierwszy formularz jest drukowany prawidłowo, natomiast na kolejnych
dane są przesunięte w górę ( wtedy długość strony należy zwiększyć ) lub w dół ( wtedy długość strony
zmniejszamy ).

Książka nadawcza
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Ustawienia -> Książka nadawcza
W tym miejscu można skonfigurować sposób w jaki jest tworzona Książka nadawcza.

UWAGA!
Opcje w tym oknie dotyczą numerów pozycji w Książce nadawczej (kolumna Lp.). Nie mają
wpływu na numery nadawcze.

Kolejność paczek, numery pozycji
Ta opcja pozwala ustalić kolejność przesyłek w Książce.
ustal podczas wydruku - wybierz tę opcję, jeśli kolejność paczek nie ma znaczenia, przesyłki zostaną
wydrukowane w kolejności wprowadzenia, z uwględnieniem opcji sortowania w oknie Paczki
ustal podczas wprowadzania paczek - paczki zostaną wydrukowanie wg. numerów pozycji wprowadzonych
podczas dodawania przesyłek, program będzie automatycznie nadawał kolejne numery dla wprowadzanych lub
importowanych paczek. Przed wydrukiem Książki program sprawdzi czy wszystkie przesyłki posiadają kolejne
numery.

Książka tylko dla bieżącego stanowiska
Ta opcja ma wpływ na sposób nadawania numerów pozycji jeżeli program pracuje w sieci na kilku
stanowiskach. Jeżeli Książka będzie drukowana oddzielnie dla każdego stanowiska w sieci należy tę opcję
zaznaczyć, wtedy paczki będą otrzymywały kolejne numery w ramach jednego stanowiska.
W przypadku tworzenia jednej Książki na kilku stanowiskach proszę pozostawić tę opcję niezaznaczoną.

Drukuj paczki wprowadzone na innych stanowiskach
Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie w Książce przesyłek wprowadzonych na wszystkich
stanowiskach sieciowych.

Nr stanowiska
Numer stanowiska sieciowego. Przy pracy w sieci na kilku stanowiskach, każde stanowisko powinno mieć
unikalny numer.

Drukuj nr telefonu w Książce nadawczej
Włączenie drukowania nru telefonu adresata w Książce nadawczej

Drukuj Tytułem w Książce nadawczej
Włączenie drukowania pozycji Tytułem w kolumnie Uwagi w Książce nadawczej

Oddzielna numeracja dla Paczek i pobrań
Należy zaznaczyć tę opcję jeżeli Książka nadawcza jest drukowana oddzielnie dla Paczek i Pobrań

Drukuj polecone razem z paczkami
Pozwala na umieszczenie wszystkich rodzajów przesyłek w jednej Książce nadawczej

Koperty
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Format koperty
Określenie rozmiaru koperty, można wybrać jeden ze zdefiniowanych formatów lub wprowadzić własny format.
Rozmiar koperty należy podawać w milimetrach.
Zaznacz jeśli wydruk jest obcinany z lewej lub prawej strony
To ustawienie pozwala na rozwiązanie problemów z wydrukiem, który "nie trafia" w papier, problem często
pojawia się podczas drukowania na drukarkach laserowych.

Naklejki

Tutaj należy wprowadzić dane arkusza, na którym będą drukowane naklejki.
Ilość etykiet na arkuszu oraz jeśli to konieczne marginesy arkusza w mm.
Program na podstawie tych danych określi rozmiar etykiety.
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Ustawienia importu
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Parametry importu z pliku tekstowego, menu System->Ustawienia, zakładka Ustawienia importu.
W tym miejscu możesz ustawić parametry importu danych z plików tekstowych.

msAdres może importować dane z plików tekstowych rozdzielanych dowolnym znakiem.
Można w ten sposób zaimportować dane z Excela. Arkusz należy zapisać jako CSV (rozdzielany przecinkami)
(*.csv). Otrzymany plik można zaimportować do programu.

Kolumny
Tutaj należy wprowadzić kolumny, które będą importowane z pliku. Kolumny są numerowane od 1.
Wprowadzenie 0 oznacza, że dana pozycja nie występuje w pliku, lub nie chcemy jej importować.

Separator pól
Znak, który rozdziela kolumny w pliku.

Separator dziesiętny
Znak, który oddziela część dziesiętną w liczbach.

Pomiń wiersze
Jeśli wczytywany plik ma nagłówek lub stopkę, której nie chcesz importować, tutaj określ ile wierszy pominąć
przy imporcie.

Pokaż potwierdzenie
Zaznacz, jeśli chcesz żeby program wyświetlił informację ile wierszy z pliku zostało wczytanych.

Wpisz wartości domyślne dla nadawcy
Zaznacz, jeśli chcesz żeby program dla każdego wczytanego wiersza wpistywał wartości domyślne z ustawień
nadawcy.

Importuj jako listy polecone
Zaznaczenie spowoduje oznaczanie importowanych danych jako listy polecone.

Przykład
Oto przykładowy plik, który chcę zaimportować

Nazwisko;Ulica;Miasto;Opis;e-mail
Jan Kowalski;ul. Czereśniowa 1;62-800 Kalisz;Sąsiad;jankowalski@poczta.com
Z pliku będę wczytywał tylko kolumny 1,2,3.
W ustawieniach kolumn wprowadzam takie wartości:

Ponieważ plik zawiera nagłówek, którego nie chcę wczytywać pomijam przy imporcie pierwszy wiersz.

Teraz program poprawnie zaimportuje plik.

Allegro
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Parametry importu z Allegro, menu System->Ustawienia, zakładka Allegro.
W tym miejscu możesz ustawić parametry importu danych z Allegro.pl.

Nick z Allegro.pl
Jeżeli posiadasz Licencję z Allegro wprowadź w tym miejscu nick, do którego jest opłacany abonament.

Nie zaznaczaj danych podczas importu
Zaznacz, jeśli nie chcesz aby program po pobraniu danych z Allegro automatycznie zaznaczył wszystkie dane
do zaimportowania.

MySQL
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Opcje importu danych z serwera MySQL.
W tym miejscu można określić parametry importu danch z serwera MySQL.
Można skorzystać z predefiniowanych ustawień dla sklepów opartych na skryptach Shopper lub osCommerce.
W większości przypadków konieczne będzie zdefiniowanie indywidualnych ustawień dopasowanych do systemu,
na którym oparty jest sklep.
Przede wszystkim trzeba zdefiniować zapytanie SQL, które wybierze odpowiednie dane z systemu. W zakładce
Kolumny określa się, które kolumny w zapytaniu zawierają dane, które mają być wczytane do msAdres.

