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Wersja 1.7.1 

- poprawiono konfigurację metod dostawy i form płatności,   

- poprawiono zapisywanie i odczytywanie konfiguracji, 

Wersja 1.7.0 

- dodano automatyczne odświeżanie tokena dostępowego, 

- poprawiono ustawianie symbolu dokumentu generowanego przez 

integrator, dodano obsługę serii jeśli dany symbol wymaga podania serii 

dokumentu, 

- dodano opcję pozwalającą określić, jakie zamówienia będą importowane z 

Allegro, 

- dodatkowo: 

- jeśli kupujący nie wypełnił jeszcze formularza pozakupowego (np. wygrał 

aukcję, ale jeszcze nie wybrał metody dostawy i formy płatności) to w 

opisie dokumentu w Optimie pojawi się jeden lub oba z poniższych 

komunikatów 

Kupujący nie wybrał jeszcze formy dostawy 

Kupujący nie wybrał jeszcze formy płatności 

 

- Jeśli kupujący rozpoczął płatność, ale jeszcze nie dokończył (np. błąd 

aplikacji do płatności), to w opisie dokumentu w Optimie pojawi się 

poniższy komunikat 

Kupujący nie dokończył jeszcze płatności 
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Wersja 1.6.9 

- dodano opcję dopisywania do dokumentu atrybutu z danymi towaru, jeśli 

towar nie został znaleziony w Optimie po EAN-ie, 

Wersja 1.6.8 

- poprawiono pobieranie zamówień z wybraną opcją faktury i uzupełnionym 

imieniem i nazwiskiem, 

Wersja 1.6.7 

- poprawiono odświeżanie token-a allegro REST, 

- dodano przycisk „Usuń zapisany Token” – jakby ktoś chciał zmienić 

użytkownika allegro na jakim pracuje, 

Wersja 1.6.6 

- dostosowano program do RestAPI  

Wersja 1.6.5 

- dostosowano program do Optimy 2020.0.1, 

Wersja 1.6.4 

- poprawiono sprawdzanie zamówień z wybranego zakresu dat – 

uwzględnienie przesunięcia czasowego z serwera Allegro, 

Wersja 1.6.3 

- poprawienie zapisywania zarejestrowanych i niezarejestrowanych 

kontrahentów z allegro, 

- poprawa mechanizmu wyboru zakresu dat importowanych dokumentów,  

Wersja 1.6.2 

- poprawiono pobieranie loginu użytkownika kupującego z formularza 

pozakupowego, 

- poprawiono pobieranie numeru telefonu z danych do faktury, 
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Wersja 1.6.1 

- dodano zapisywanie dat zdarzeń w bazie danych, aby móc pobierać 

odpowiednie dealId do zapytań na WebAPI Allegro, 

Wersja 1.6.0 

- dodano opcję ręcznego ograniczenia zakresu dat dla importu 

dokumentów, zarówno daty początkowej jak i końcowej, 

Wersja 1.5.9 

- dodano opcje dla zapisywania kontrahenta do Optimy – jaki kod - osobno 

dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Allegro kupujących, 

- dodano opcje generowania różnych typów dokumentów dla firm i osób 

fizycznych, 

Wersja 1.5.8.3 

- poprawiono funkcje pobierającą usługę przypisaną do metody dostawy z 

allegro, 

Wersja 1.5.8 

- zastąpiono usuwaną przez Allegro funkcję doGetItemFields, 

Wersja 1.5.7 

- poprawiono przechwytywanie błędów dodawania pozycji dokumentu, 

Wersja 1.5.6 

- dodano 10-krotne ponawianie pobrania danych z API Allegro w przypadku 

błędu z połączeniem, 

Wersja 1.5.5 

- rozszerzono szukanie towaru po kodzie EAN – teraz będzie znajdować 

także EAN-y wpisane na liście dodatkowych kodów w Optimie, 
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Wersja 1.5.4 

- poprawa kończenia importu przy wyłączonej synchronizacji cyklicznej, 

Wersja 1.5.3 

- poprawiono wyświetlanie usług przypisanych do metod dostawy z Allegro 

w oknie „Ustawienia konfiguracji”, 

Wersja 1.5.2 

- dodano automatyczne dodawanie formy płatności ‘bps’ – ‘Banki 

Spółdzielcze’ do bazy programu, 

- dodano link do listy dostępnych typów metod płatności z Allegro w oknie 

„Konfiguracja połączeń”,  

Wersja 1.5.1 

- dodano informację na temat wykorzystania podanego loginu i hasła do 

Allegro, 

Wersja 1.5.0 

- poprawiono działanie automatycznej synchronizacji – operacje na 

połączeniu API z Optimą, 

Wersja 1.4.9 

- poprawiono działanie automatycznej synchronizacji przy programie 

zminimalizowanym do tray’a. 

Wersja 1.4.8 

- Dodano pobieranie kraju kontrahenta, zapisywanie informacji o kraju na 

dokumencie, jeśli inny niż „Polska” 

Wersja 1.4.7 

- Poprawiono mechanizm dopisywania metod dostawy przy otwieraniu okna 

ustawień konfiguracji, 

- Dodano okno konfiguracji „Ustawienia użytkowe”: 

- Dodano opcję minimalizacji do tray’a zamiast do paska zadań, 


