Moduł bazarków on-line
Wstępne informacje dotyczące modułu oraz jego funkcjonowania
Moduł ten został utworzony na potrzeby fundacji Cane Corso Rescue Poland poprzez
Autorskie Systemy CMS – Mateusz Ratajczak. Funkcje składające się na całość modułu:
1. Zarządzanie bazą danych (dostępne tylko dla kont administracyjnych)
2. Logowanie / rejestracja nowych kont z potwierdzeniem adresu e-mail
3. Logowanie za pośrednictwem serwisu społecznościowego facebook.com (za pośrednictwem
specjalnie utworzonej aplikacji)
4. Możliwość licytowania jedynie za pośrednictwem zarejestrowanych kont na stronie fundacji
5. Licytacje, używanie konta oraz wszelkie dodatkowe funkcje nie są odpłatne. Może ich używać
każda chętna osoba. Rejestracja konta, nie jest jednoznaczna z chęcią brania udziału w
licytacjach.
6. Podgląd wygranych licytacji dla każdego konta z osobna.
7. Możliwość komunikacji z wygrywającymi licytację przez osoby administrujące bazarkiem.
8. Możliwość ukrycia swoich danych podczas licytacji. W takim przypadku dostęp do nich ma
tylko konto administrujące bazarkiem. W przypadku pozostawienia danych widocznymi, inni
podczas licytacji mają dostęp jedynie do imienia, nazwiska oraz kwoty jaka została
zaoferowana przez daną osobę.
9. Moduł docelowo może zostać rozwinięty o dodatkowe funkcje ułatwiające używanie opcji
bazarków zarówno ze strony administracyjnej jak i tej przeznaczonej dla zwykłych
użytkowników.

Jak założyć konto na stronie fundacji:
1. Możemy wykonać to poprzez formularz znajdujący się w nowej zakładce „Bazarki”. Po
najechaniu na nią ukaże się nam opcja:
- Moje konto
- Bazarek
- Jak to działa
2. System w przypadku braku logowania, wymusi na nas w pierwszych dwóch przypadkach
zalogowanie, zaś w trzecim udostępni nam powyższe informacje dotyczące modułu.

3. Samo logowanie można dokonać w dwojaki sposób:
- Zakładając konto poprzez dostępny tam formularz, lub używając do tego naszego konta w

serwisie facebook.com (w tym przypadku po akceptacji naszej aplikacji, do naszej bazy
danych zostanie pobrane Wasze imię, nazwisko oraz adres e-mail)
- W przypadku zakładania konta poprzez formularz, na podany adres e-mail zostanie
przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie naszego adresu. Dopiero po kliknięciu w
przesłany link nasze konto staje się aktywne.
- W przypadku wybrania opcji facebook, nie ma potrzeby potwierdzania naszego adresu email.
- Przy pierwszym logowaniu, zostaniemy poproszeni o uzupełnienie naszego profilu o
dodatkowe dane niezbędne do korzystania z naszych licytacji. Wszelkie dodatkowe
informacje będą podawane krok po kroku podczas używania modułu.
4. W momencie uzupełnienia danych, zostaniemy przekserowani do naszego konta w którym
otrzymamy możliwość sprawdzenia wygranych przez nas licytacji oraz o aktualnie trwających
lub też zaplanowanych bazarkach.

5. W momencie kiedy bazarek będzie zaplanowany, jednak data jego rozpoczęcia zaplanowana
została na kilka dni „do przodu”, system również poinformuje nas o tym za ile dni rozpoczną
się licytacje.
6. Wszelkie dodatkowe informacje zostaną wyświetlone na stronie bazarku.

Jak licytować fanty
1. Po poprawnym zalogowaniu się do swojego konta, przechodzimy do aktualnie trwającego
bazarku.
2. Wybieramy interesujący nas fant przechodząc na podstronę jego dotyczącą.
3. Za pośrednictwem formularza obok zdjęcia przedmiotu, licytujemy wybierając sugerowaną
kwotę lub większą.

Koniec licytacji, co dalej
1. Gdy licytacje zostaną zakończone, zwykłe konto użytkownika nie ma dostępu do podstron z
fantami. W tym przypadku, jedynie konto administracyjne posiada podgląd do listy osób
które zwyciężyły podając największą cenę.
2. Każda osoba która wylicytowała przedmiot, zostanie poinformowana o tym jakie koszta w
związku z tym ponosi w osobnym mailu który otrzyma z fundacyjnego adresu e-mail.
Dodatkowo w mailu zawarte zostaną także możliwości dokonania płatności oraz szczegółowe
ich instrukcje.
3. Dalszy proces nie różni się niczym od tego jak wyglądał on w serwisie facebook.com.

Uwagi oraz ważne informacje
1. Podczas tworzenia konta należy dokładnie podać swoje dane kontaktowe oraz adres
pocztowy. Dostęp do tych danych posiadać będzie jedynie osoba upoważniona przez
fundację Cane Corso Rescue Poland, która zajmuje się wysyłką fantów po wygranej licytacji.
2. Adres e-mail niezbędny będzie także do kontaktu w sprawie dokonania wpłaty za
wylicytowane przedmioty oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwych
sposobów płatności.
3. Wszelkie dane zbierane na stronie fundacji zostają jedynie do dyspozycji fundacji, bez
możliwości dostępu do nich osób trzecich. Dane te są strzeżone i nikt z zewnątrz nie ma do
nich dostępu.

