Porady dla zakładów fotograficznych – użytkowników diPhoto

diPhoto Online – Jak dostosować wygląd aplikacji do własnych
potrzeb?
Aplikacja internetowa diPhoto Online napisana jest z wykorzystaniem html, javascript i php (po stronie
serwera internetowego). Użytkownik, który chce dostosować jej wygląd do własnych potrzeb powinien wejść
na serwer ftp do katalogu zawierającego pliki aplikacji korzystając z adresu serwera, nazwy użytkownika
i hasła podanego przez River. W katalogu zobaczy pliki takie jak pokazane na poniższym obrazku.
Teoretycznie może zmieniać wszystkie te pliki, szczególnie html. W praktyce modyfikacji poddawane są
głównie pliki zaznaczone na niebiesko. Oczywiście zalecamy by modyfikacji takich dokonywała osoba, która
ma przynajmniej podstawową wiedzę na temat html i javascript.

• Head.html to tzw. nagłówek aplikacji, czyli informacje
pokazywane w górnej części okien aplikacji.
• Home.html to cześć środkowa okna startowego aplikacji.
• Footer.html zawiera informacje pokazywane na dole okna
aplikacji w tzw. stopce.

Lokalizację danych z w/w plików na oknie głównym
aplikacji pokazuje poniższy obrazek.
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Plik cennik.html zawiera szablon cennika pokazywanego w aplikacji po wybraniu w menu aplikacji opcji
Usługi/Cennik. Przykład wyglądu cennika pokazuje poniższy obrazek.
Tabelki na oknie cennika tworzone są przez javascript zawarty w pliku na podstawie przesłanych danych.
Sugerujemy więc by modyfikacje wyglądu cennika ograniczyć do modyfikacji elementów poza tabelkami, np.
do zmiany tekstów pokazywanych nad cennikiem itp.
W pliku firma.html należy wpisać dane firmy. W aplikacji dane z tego pliku widoczne są po wybraniu z menu
opcji O firmie.
W pliku informacje.html można wpisać różnego typu informacje jakie chcemy przekazać zamawiającym.
W aplikacji dane z tego pliku widoczne są po wybraniu z menu opcji Usługi/Informacje.
Regulamin.html powinien zawierać tekst regulaminu świadczenia usług. W aplikacji dane z tego pliku
widoczne są po wybraniu z menu opcji Usługi/Regulamin.
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Aplikacja diPhoto Online może wysyłać do klientów różnego typu wiadomości email. Będą to głównie emaile
z prośbą o potwierdzenie zlecenia płatnego przy odbiorze, emaile z podsumowaniem złożonego zlecenia
i podziękowaniem za nie itp. Pliki html będące szablonami tych emaili znajdują się na ftp w katalogu network.
Pliki te można modyfikować by dostosować treść i wygląd wysyłanych emaili do własnych potrzeb. Przykład
takiego katalogu pokazano na poniższym obrazku. Najczęściej modyfikowane pliki zaznaczono na
niebiesko.
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CustomerContact.html – szablom maila z informacją przesyłaną do firmy za pomocą opcji wybieranej
z menu Kontakt/Dane kontaktowe.
CustomerDataConfirmation.html – szablon maila wysyłanego do klienta z prośba by kliknął przesłany
w mailu link i w ten sposób potwierdził swoje dane.
CustomerProblem.html - szablom maila z opisem problemu przesyłanego do firmy lub do River za
pomocą opcji wybieranej z menu Kontakt/Problemy.
OrderConfirmation.html - szablon maila wysyłanego do klienta z prośba by kliknął przesłany w mailu
link i w ten sposób potwierdził złożenie zamówienia płatnego przy odbiorze.
OrderStatusInformation.html - szablon maila wysyłanego do klienta z informacją o statusie realizacji
zlecenia.
PasswordRecovery.html - szablon maila wysyłanego do klienta z przypomnieniem hasła logowania
do aplikacji.
ThanksForOrder.html - szablon maila wysyłanego do klienta z podsumowaniem złożonego zlecenia
i podziękowaniem za niego.
Transfer.html - szablon maila wysyłanego do klienta z wypełnionym poleceniem przelewu.

Niektóre z wysyłanym emaili zawierają logo firmy. Obrazek ten powinien nazywać się firm_logo.gif
i znajdować się w katalogu głównym na ftp tak jak to widać na pierwszym obrazku.
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