
 
 

 

 

V1.5.7.0: 

• Dodanie pól formularzy do wzorców importu XLS 

• Obsługa synchronizacji. Dokument liczony od netto/brutto z kartoteki kontrahenta w 
synchronizatorze 

• Dodanie kolumny "Kod odbiorcy" na liście zamówień sprzedaży oraz zamówień 
zakupu 

• Wykluczono usuniętych użytkowników z powiadomień 
 

V1.5.6.0: 

• Dodanie konfiguracji "Synchronizator IMAP" w eMU 

• Dodanie pola formularza typu adres 

• Dodanie pola "Zezwalaj na wiele wydarzeń jednocześnie" w wzorcach 

• Dodanie pól formularzy do produktów 

• Dodanie słownika serii dokumentów 

• Dodanie serii dokumentu do użytkownika 

• Dodanie uprawnień magazynów dla użytkownika 

• Modyfikacja symbolów dokumentów zmiana makra "{numer}" na "{id}", dodanie 
makra "{number} - numer kolejny dla symbolu" 

• Dodanie parametru konfiguracyjnego "Pop-Up" w polu formularza typu Podpis 

• Dodanie do panelu startowego Ofert 

• Dodanie guzika "Zobacz więcej" w rozmowach grupowych 

• Dodanie guzika "Pokaż" obok adresów 

• Dodanie opcji "Stwórz osobę kontaktową" w wiadomościach e-mail 

• Dodanie pobierania .html w wiadomościach e-mail 

• Dodanie pola "Zaokrąglanie godzin pracy" w kontrahencie 

• Dodanie przełącznika magazynu na produktach 

• Dodanie sekcji powiązane dokumenty na ofertach, zamówieniach sprzedaży, 
zamówieniach zakupu 

• Dodanie sekcji wiadomości e-mail do kontrahenta oraz osoby kontaktowej 

• Dodanie zamówień sprzedaży/zakupu do projektów 

• Naprawienie funkcji "Lupa" na częściach gdy kontrola stanów magazynowych jest 
włączona 

• Naprawienie zawężania listy produktów względem stanów magazynowych 
 
 
 
 



 
 

 

 

V1.5.5.0: 

• [WAŻNE] Wymagane rozszerzenie PHP "IMAP" zostanie sprawdzone przed 
wykonaniem aktualizacji 

• Dodanie konfiguratora rodzajów: zadania handlowego, transakcji handlowych, 
protokołów 

• Modyfikacje dla funkcji administracyjnych: Zmiana nazwy roli "Administrator" na 
"Super Administrator", dodanie nowej roli "Administrator" szczegóły konfiguracji w 
zakładce "Uprawnienia > Administracja" 

• Dodanie makr {ID urządzenia}, {Kod urządzenia}, {Nazwa urządzenia}, {Adres 
urządzenia} do szablonów e-mail/wydruków dla Zadanie serwisowe, Zlecenie 
serwisowe, Wydarzenie, Protokół 

• Poprawienie kontroli stanów magazynowych: Dodanie wymogu wybrania magazynu 
przed wybraniem produktu 

• Dodanie guzika wyczyść w polach formularza typu słownik i słownik z ograniczeniami 

• Dodanie możliwości przekształcania elementów zablokowanych do edycji 

• Dodanie gwarancji urządzeń 

• Dodanie sumy w sekcji Analizy > Zestawienie czasu - pracownicy 

• Obsłużenie podglądu plików HTML w załącznikach jako IFRAME 

• Dodano archiwum czatu dla urządzeń mobilnych 
 

V1.5.4.0: 

• Dodanie statusów dla ofert 

• [WAŻNE] Podczas aktualizacji zostanie sprawdzone rozszerzenie "IMAP" jako 
zalecane w (upgrade.php), będzie one wymagane od wersji v1.5.5.0 

• [WAŻNE] Dodano wymóg w formularzu wdrożeniowym dla eMU v1.5.5.0 "Możliwość 
bezpośredniego dostępu do bazy danych" będzie potrzebne do jednej z nowych 
funkcji, nie jest obowiązkowy. (home.pl, cyberfolks.pl bez zastrzeżeń) 

• [WAŻNE] Dodano obsługę PHP 8.2, aktualnie wspierane wersje 8.0, 8.1, 8.2 
(minimum 8.0.2) 

• Dodanie kolumny ID Transakcji i ID Zadania w ofertach na liście (CRM) 

• Dodanie na czacie guzika "Zobacz więcej" 

• Dodanie tooltipa z nazwą emotikony 

• Dodanie Import XLS dla Urządzenia 

• Modyfikacje przeliczania cen w ofertach 

• Rozciągnięcie kalendarza od tej pory będzie zapisywane per urządzenie 

• Dodanie dla Ofert na Transakcjach i Zadaniu handlowym wyboru kilku ofert 

• Zablokowano możliwość podpięcia elementu z brakiem kontrahenta 



 
 

 

 

 

V1.5.3.0: 

• Dodanie adresu na zleceniu serwisowym oraz urządzeniu 

• Dodanie adresu urządzenia: zadania serwisowe, zlecenia serwisowe, wydarzenia, 
protokoły 

• Dodanie atrybutów optima w produktach 

• Dodanie możliwości szukania po wielu kontrahentach w polach "Kod" oraz "Nazwa" 
na listach za pomocą średnika 

• Dodanie możliwości usuwania załączników podczas duplikowania elementu 

• Dodanie pełnej historii w „modalu” dla Zadania serwisowe, Zadania handlowe 

• Dodanie pola Urządzenie w Protokołach oraz Wydarzeniach 

• Dodanie menu kontrahenta w ofertach 

• Dodanie filtru przeszukiwanie treści: Kontrahenci 

• Scalenie guzików na „modalach”: zadania serwisowe, zadania handlowe, zlecenia 
serwisowe, transakcje handlowe 

• Usunięcie guzików "Nowy protokół", "Nowe zadanie" w edycji zlecenia serwisowego 

• Modyfikacje wizualne w moje konto 

• Rozszerzone szukanie w polach: Zadanie serwisowe, Zadanie handlowe, Zlecenie 
serwisowe, Transakcja handlowa, Wydarzenie, Oferta (każde słowo osobno) 
 

V1.5.2.0: 

• Dodanie uprawnień do duplikacji elementów 

• Dodanie nowych makr w szablonach e-mail/wydruków 

• Optymalizacje funkcji kopia zapasowa 

• Usunięcie konfiguracji: "Ogólne > Wysyłaj konfiguracje wraz z błędami" oraz 
usunięcie wysyłania konfiguracji wraz z błędem 

• Dodanie operacji grupowych na polach formularzy dla edycji rodzaju urządzenia 

• Dodanie osobnych szablonów powiadomień dla Wzmianka(@User) 

• Poprawki działania dla funkcji "Zgody" 

• Naprawienie warunków mniejszości i większości w szablonach powiadomień oraz 
szablonach wydruków 

• Usunięcie wymogu NIPu w prośbach o dostęp 

• Dodanie daty utworzenia/zmodyfikowania notatki w środku edycji 

• Dodanie opcji zmiany hasła na notatkach 

• Dodanie opcji archiwizowania notatki 

• Dodanie filtrowania po zleceniu przy użyciu "Zobacz więcej" w menu kontrahenta 

• Dodanie guzika odśwież na kalendarzu 



 
 

 

 

• Dodanie opcji wyczyść w filtrach na organizerach zadań oraz linii sprzedaży 

• Dodanie historii załączników w produktach i gratisach 

• Dodanie kolumn w Ofertach: Stworzył, Zmodyfikował, Data utworzenia, Ostatnia 
zmiana 

• Dodanie kolumny w Transakcjach handlowych: Stworzył 

• Dodanie konfiguracji: "Ilość miejsc po przecinku" oraz "Separator tysięcy" w polach 
formularzy typu Liczba 

• Dodanie modułu: CRM > Linia sprzedaży 

• Dodanie podświetlanie godziny podczas zaznaczania na kalendarzu 

• Dodanie możliwości duplikowania części i czynności w zleceniach serwisowych 

• Dodanie separatora tysięcy w polu wartość na transakcji handlowej 

• Dodanie zmiany kolejności zestawów filtrów 

• Dodanie opcji zmiany rozmiaru czcionki i pogrubienia oraz rozmiaru kafelka na linii 
sprzedaży 

• Dodanie wymagania pola kontrahent na użytkowniku zewnętrznym nie zależnie od 
konfiguracji formularzy 

• Dodanie wyświetlania daty i godziny dla wydarzeń wielodniowych na kalendarzu 

• Dodanie powiadomień do osoby kontaktowej: Zadania serwisowe, Zadania 
handlowe, Zlecenia serwisowe, Transakcje handlowe (domyślnie wyłączone, 
zarządzane przez administratora systemu) 

• Dodanie ograniczenia wartości na polach formularzu typu liczba 

• Dodanie weryfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia przed zapisaniem elementu 

• Dodanie przekształcania: 

• * Zlecenie serwisowe > Zadanie serwisowe 

• * Transakcja handlowa > Zadanie handlowe 

• * Zlecenie serwisowe > Wydarzenie 

• * Transakcja handlowa > Wydarzenie 

• * Zlecenie serwisowe > Transakcja handlowa 

• * Transakcja handlowa > Zlecenie serwisowe 

• * Zadanie serwisowe > Zlecenie serwisowe 

• * Zadanie handlowe > Transakcja handlowa 

• * Wydarzenie > Transakcja handlowa 

• * Wydarzenie > Zlecenie serwisowe 

• * Zlecenie serwisowe > Protokół 

• Zmiana wyglądu ekranu błędów 

• Modyfikacje guzików na liście zleceń: Dodano opcje wyboru wydruku podczas 
pobierania PDF oraz wysyłania PDF, zmieniono kolejność i kolorystykę guzików 

• Modyfikacje wizualne na linii sprzedaży 



 
 

 

 

• Przebudowa sekcji bocznej (Menu kontrahenta): Dodano ładowanie w czasie 
rzeczywistym. Zmodyfikowano wyświetlanie dla "Zawężenie do aktualnego 
elementu". Menu będzie dostępne podczas tworzenia elementów (z ograniczeniami). 

• Naprawiono podgląd plików typu .html i pochodnych w załącznikach 

• Poprawienie podpowiadania czasu wydarzenia 

• Poprawienie trybu ciemnego na ekranie logowania 

• Poprawki kosmetyczne 

• Przeniesienie filtra podpięci użytkownicy do kolumny 

• Przeniesienie filtrów po treści do paska z ikonami 

• Przeniesienie przełącznika trybu ciemnego/jasnego z nagłówka do menu akcji 
użytkownika 

• Scalenie guzika "Reset szerokości kolumn" z "Reset ustawień wyświetlania i 
kolejności" do "Reset ustawień wyświetlania" 

• Usunięcie guzików "Przejdź do protokołów" 

• Usunięcie napisu w ikonach powrót 

• Usunięcie guzika powrót w moje konto 

• Rozdzielenie komunikatu gdy próbujemy otworzyć element który nie istnieje lub nie 
mamy do niego dostępu 

• Wymuszenie wymagania formy płatności na kontrahencie 

• Naprawienie funkcji "lupy" na częściach i czynnościach podczas duplikowania zlecenia 
serwisowego 

• Naprawienie wyświetlania protokołów na użytkowniku zewnętrznym 
 

v1.5.1.0: 

• Dodanie Wzorców eksportu XLS: Protokoły, Załączniki, Oferty, Wydarzenia, Zlecenia 
serwisowe, Transakcje handlowe, Zadania handlowe, Zadania serwisowe, 
Kontrahenci, Osoby kontaktowe, Produkty, Gratisy, Urządzenia 

• Poprawki do funkcji prośby o dostęp 

• Dodanie brakujących check’ów zaznacz/odznacz wszystkie na kalendarzu 

• Dodanie brakujących kolumn Kod kontrahenta, Nazwa kontrahenta w zlecenia 
serwisowe 

• Dodanie check’a: Skopiuj załączniki podczas duplikowania - Zadania serwisowego, 
Zadania handlowego, Wydarzenia, Załącznika, Transakcji Handlowej 

• Dodanie check’ów: Skopiuj załączniki, Skopiuj części serwisowe, Skopiuj czynności 
serwisowe podczas duplikowania zlecenia serwisowego 

• Dodanie dynamicznego dostępu do notatek w nawigacji strony 

• Dodanie funkcji eksportu xls zgodnie z widokiem tabeli 



 
 

 

 

• Dodanie guzika do przywracania komentarzy 

• Dodanie ikony telefonu obok numeru kontaktowego 

• Dodanie ikony email przy polu email osoby kontaktowej 

• Dodanie podpowiadania pól formularzy podczas duplikowania elementu, za 
wyjątkiem pola formularza typu „Podpis” 

• Dodanie skrótu klawiaturowego CTRL + F9: Przełącz widok dynamiczny notatek 

• Dodanie skrótu klawiaturowego CTRL + F10: Przełącz pinezkę w menu 

• Dodanie skrótu klawiszowego na scroll poziomy na tabeli: Strzałka lewo/prawo 

• Dodanie w zestawie filtrów tabeli tryb dopisywania 

• Dodanie wyświetlania kodu na polu urządzenie w zadaniach serwisowych oraz 
zleceniach serwisowych 

• Miniaturyzacja guzików 

• Naprawienie funkcji Pobierz ICAL 

• Naprawienie podpowiadania urządzenia podczas duplikacji zlecenia serwisowego 
oraz zadania serwisowego 

• Tymczasowe wycofanie funkcji "Utwórz konferencje zoom" na wydarzeniach 

• Zmodyfikowanie podpowiadania daty i czasu zakończenia wydarzenia: Przesunięcie 
daty i czasu początkowego zmieni datę i czas zakończenia aby wydarzenie trwało tyle 
samo czasu 

• Modernizacja upgrade.php oraz dodatkowe zabezpieczenia dla zmiany wersji aplikacji 

• Poprawki zgodności dla hostingów: mydevil.net, small.pl, ct8.pl, lh.pl 

 

 

v1.5.0.0: 

• [WAŻNE] Dodano wsparcie dla PHP 8.1 (aktualnie wspierane wersje PHP: 8.0.2+ lub 
8.1) 

• [WAŻNE] Szacowany termin wymuszenia PHP 8.1 to 07.02.2023 

• Aktualizacja sekcji "Zużycie zasobów" 

• Aktualizacja sekcji POMOC 

• Dodanie ikony informującej o nowej wersji eMU 

• Dodanie konfiguracji logo i favicon'a 

• Dodanie sekcji Logi systemowe (Archiwum) 

• Dodanie funkcji archiwizacji logów systemowych 

• Poprawienie funkcji kopia zapasowa automatyczna/manualna dla większych baz 
danych 

• Modyfikacje kosmetyczne na kalendarzu 

• Dodanie anulowania dodawania seryjnego 



 
 

 

 

• Dodanie check’a w wysyłce mailowej protokołu: "Dołącz załączniki z protokołu" 

• Dodanie duplikowania załączników 

• Dodanie kolumny „Grupa pracownika” w protokołach 

• Dodanie opcji przejścia do wybranej daty na kalendarzu 

• Dodanie pola odbiorca w zadaniach serwisowych, zadaniach handlowych 

• Dodanie przekształcania zadania handlowego na zadanie serwisowe i na odwrót 

• Dodanie przywracania niewysłanych komentarzy 

• Dodanie sekcji notatki 

• Dodanie slidera ogłoszeń na panelu startowym 

• Dodanie tabeli relacji zadania serwisowego/handlowego w modalach 

• Obsłużenie czynności w analizach 

• Zmiana nazwy guzika "Duplikuj" na "Dodawanie seryjnie" w sekcji załączniki 

• Zmniejszenie ikon menu użytkownika 

• Dodanie logów podczas kopii zapasowej manualnej 

• Dodanie ostrzeżenia przy wykrytym nadrzędnym .htaccess 

• Dodanie podglądu dla pluginów eMU w załącznikach 

• Dodatkowe logi commander 

• Dodatkowe walidacje w upgrade.php 

• Dostosowania instalatora do PHP 8.0 lub 8.1 

• Poprawki wizualne 

 

 

v1.4.9.0: 

• Aktualizacja sekcji POMOC: Dodanie instrukcji dla administratorów 

• Dodanie funkcji weryfikacja spójności bazy danych 

• Dodanie ustawienia "Usuwaj pliki z kosza po upływie X dni" 

• Dodanie wyszukiwania makra w szablonach e-mail / szablonach wydruków 

• Obsłużono dopisywanie własnych reguł .htaccess w pliku custom.htaccess 

• Usunięcie możliwości pobierania kopii zapasowej bazy danych z poziomu panelu 
www  

• Dodanie funkcji odśwież pamięć podręczną emotikon 

• Aktualizacja menu użytkownika: Dodanie nowych elementów 

• Dodanie daty urodzenia na użytkowniku 

• Dodanie funkcji prześlij zdjęcie we wszystkich edytorach TinyMCE 

• Dodanie guzików pdf podczas tworzenia nowego protokołu 

• Dodanie ikony pracy zdalnej w górnym pasku 



 
 

 

 

• Dodanie informacji o urodzinach na panelu startowym 

• Dodanie licznika elementów wyświetlanych w menu kontrahenta 

• Dodanie menu emotikon na grupach czatu 

• Dodanie sekcji "Zestawienie czasu - wydarzenia" 

• Dodanie sekcji Analizy > Analiza pracy dostępne z modułem Kontrahenci 

• Dodanie sumowania godzin czynności w zleceniu serwisowym 

• Poprawienie funkcji "Zezwalaj na wiele wydarzeń jednocześnie" dla użytkownika 

• Poprawienie funkcji zwijania grup produktów na liście produktów 

• Poprawki kosmetyczne 

• Wymuszenie unikalności pola "kod" w: Typy urządzeń, Urządzenie, Operator Optima, 
Pracownik Optima, Atrybuty Optima 

• Wymuszenie unikalności pola "nazwa" w: Grupy cenowe, Jednostki miary 

• Wymuszenie unikalności pola "symbol" w: Magazyny, Waluty 

• Zmiana nazw guzika "powrót" na "powrót na listę" 

• Zmiana nazwy zakładki "Konfiguracja > Ustawienia > Licencja" na "Asysta" 

• Obsługa zdjęć w formacie .webp 

• Poprawki zgodności dla hostingów: nazwa.pl 

• Dodanie obsługi ImageMagick 

• Dodanie ostrzeżeń w upgrade.php w przypadku braku zalecanych rozszerzeń, 
nierozpoznanego serwera api lub niezalecanego systemu operacyjnego 

• Dodanie testera zgodności .htaccess 

• Dodanie tooltipa przy typie przypomnienia (Dzwonek, E-Mail, SMS) 

• Dodano blokadę wysyłki mailowej dla domeny @void.api 

• Dodano brakujące parametry TinyMCE względem innych sekcji 

• Dostosowanie modułu Załączników do dużych plików  

• Podpięcie usługi kosza w załącznikach w każdej sekcji 

• Poprawki głównego .htaccess 

• Poprawki komunikatów błędów w modalach 

• Przekonwertowanie zdjęć programu na format WEBP 

• Renowacja sekcji Logowania (Wykres) 

• Zablokowanie konfiguracji "Wysyłaj raporty błędów automatycznie" gdy asysta jest 
nieważna 

 

v1.4.8: 

• [WAŻNE] Wymuszenie PHP 8.0 (Dokładniej 8.0.2 - 8.0.99). 

• [WAŻNE] Dodanie kontroli wymagań hostingowych przed rozpoczęciem 
instalacji/aktualizacji. 



 
 

 

 

• [WAŻNE] Dodanie sprawdzania ważności asysty przed rozpakowaniem plików 
podczas aktualizacji. 

• [WAŻNE] Dodanie instrukcji instalacji/aktualizacji do paczki. 

• [WAŻNE] Dodanie zakładki POMOC. 

• Aktualizacja sekcji Zużycia zasobów dodanie nowych elementów. 

• Dodanie filtra zaawansowanego Podpięci użytkownicy na: Zadania serwisowe, 
Zadania handlowe, Wydarzenia. 

• Dodanie funkcji zapamiętywania wiadomości niewysłanych na czacie. 

• Dodanie ikony aktywności w filtrach na kalendarzu. 

• Dodanie kolumny "Numer Optima" na liście ofert. 

• Dodanie konfiguracji ekranu logowania. 

• Dodanie kontroli czy użytkownik jest zajęty w danym terminie na kalendarzu. 

• Dodanie linków do list w panelu startowym. 

• Dodanie lokalizacji w Zużycie zasobów. 

• Dodanie menu emotikon w czacie. 

• Dodanie odświeżania statystyk godzinowych podczas edycji wydarzenia/protokołu 
lub podczas zmiany na kalendarzu. 

• Dodanie parametru praca zdalna w menu akcji użytkownika. 

• Dodanie powiadomień dla kontrahenta podczas dodawania komentarza (dla funkcji 
@mention). 

• Dodanie skrótu filtrowania do logów systemowych. 

• Dodanie szukania użytkownika/statusu/rezerwacji/kontrahenta w filtrach na 
kalendarzu. 

• Dodanie tooltipa po najechaniu na opis w ustawieniach. 

• Dodanie ustawienia "Używaj uprawnień widoczności użytkowników" w: Wydarzenia, 
Zadaniach serwisowe, Zadania handlowe, Zleceniach serwisowe, Transakcje 
handlowe. 

• Dodanie usługi automatycznego raportowania błędów. 

• Dodanie wpisu w historii o dodaniu/usunięciu części/czynności. 

• Dodanie wykrzyknika przy zamkniętym zleceniu. 

• Dodanie wyszukiwarki na ustawieniach. 

• Dodanie wyświetlania numeru dokumentu Optimy w ofercie. 

• Dodanie zapamiętywania widoku kalendarza. 

• Dodanie zapamiętywania zakładek na panelu startowym. 

• Dodanie świąt na panelu startowym. 

• Dodano kolumnę "Grupa pracownika" w Wydarzenia, Zadania serwisowe, Zadania 
handlowe, Zlecenia serwisowe, Transakcje handlowe. 



 
 

 

 

• Modyfikacje do systemu historii: Dodanie walidacji czy element historii był tworzony 
czy modyfikowany. 

• Naprawienie błędu: Nie można wysłać protokołu z datą poza zakresem. 

• Naprawienie błędu: Podczas użycia @mention kliknięcie w avatar wprowadza 
niepoprawną osobę. 

• Naprawienie funkcji resetowania hasła. 

• Naprawienie powiadomień dla podpiętych użytkowników w Transakcjach/Zadaniach 
handlowych. 

• Poprawienie wyświetlania avatara na panelu startowym dla rozdzielczości > 1080p. 

• Poprawki do czatu. 

• Poprawki do komentarzy: Zablokowanie wpisywania komentarzy z samymi spacjami. 
Dodanie focusa podczas nie wysłania wiadomości po wciśnięciu enter. 

• Poprawki kosmetyczne. 

• Poprawki wyświetlania wydarzeń na kalendarzu dla użytkownika zewnętrznego. 

• Ukrycie guzików usuń/przywróć w protokołach gdy zlecenie jest zamknięte. 

• Usunięcie filtra zaawansowanego "Grupa pracownicza" w Zadaniach s/h. 

• Usunięcie zapisu historii podczas auto kopii zapasowej. 

• Wykluczenie synchronizacji ofert z brakiem waluty. 

• Zablokowanie klikania guzika zapisz podczas wgrywania załącznika. 

• Zablokowanie wgrywania pustych plików jako załącznik. 

 

 

 

do Comarch ERP Optima wersja 2022.5.1. 

• Skrót „@” wspomnienie automatyczne, o innym użytkowniku w sekcji KOMENTARZE. 

• Tworzenie grup roboczych w module CZAT. 

• Walidacja plików w module CZAT. 

• Optymalizacja dla widoku KALENDARZA. 

• Możliwość stworzenia linii sprzedaży dla Transakcji handlowych w module CRM. 

• Przypisywanie Transakcji handlowych do linii sprzedaży w celu analizy danych w 
module CRM. 

• Zakładka Aktywność dla KONTRAHENTA. 

• Dodanie możliwości pobrania pliku XLS w sekcjach: Urządzenia, Historia sprzedaży, 
Oferty, Plan sprzedaży i Załączniki. 

• Usprawniania konfiguracyjne dla nowych użytkowników. 



 
 

 

 

• Nowe makra dla Zleceń Serwisowych. 

• Wymuszanie mocnych haseł. 

• Dodawanie ZAŁACZNIKÓW video. 

 

Comarch ERP Optima wersja 2022.4. 

• Dodanie skrótu klawiszowego F5 jako odświeżania na kalendarzu. 

• Dodanie skrótu klawiszowego F9 (otwieranie/zamykanie czatu). 

• Dodanie skrótu klawiszowego F10 (otwieranie/zamykanie bocznego panelu). 

• Modernizacja szablonów email. 

• Dodanie statusu wysyłki emaila.        

• Dodanie filtru kontrahenta na organizerze zadań. 

• Usprawnienia w komunikatorze czat. 

• Aktualizacja zestawów filtrów. 

• Usprawnienia na liście produktów. 

• Modyfikacja ładowania komentarzy. 

• Dodanie makr w szablonach email. 

• Poprawki do ciemnego widoku. 

• Dodanie funkcji kolejkowania email. 

• Dodanie domyślnej strony startowej per Użytkownik. 

• Dodanie w ustawieniach Ofert "Używaj uprawnień widoczności użytkowników". 

• Dodanie sprawdzania statusu wydarzenia w kontroli rezerwacji. 

• Optymalizacje front-end (skrypty). 

• Dodanie filtra po osobie tworzącej wydarzenie. 

• Możliwość wysłania wiadomości email w module Oferty z podzielonymi załącznikami. 

 

v1.4.7 

• Aktualizacja konfiguracji strony startowej: Dodanie nowych elementów. 

• Aktualizacja menu użytkownika: Dodanie nowych elementów. 

• Dodanie filtra zdalnego "Nieodczytane zadania" w zadaniach serwisowych i 
handlowych po wciśnięciu zielonej ikonki z liczbą nieodczytanych zadań. 

• Dodanie kolumny opis na produktach. 

• Dodanie powiadomień do użytkownika zew. o dodaniu komentarza. 



 
 

 

 

• Dodanie wylogowania użytkownika podczas jego kasowania. 

• Dodanie zwalniania rezerwacji w częściach i czynnościach. 

• Modernizacja filtrów na kalendarzu. 

• Modyfikacja wysyłki protokołu. 

• Modyfikacje do listy produktów: Dodanie filtrowania "Przeszukiwanie treści". 

• Podpięcie makra do szablonów e-mail w tytule. 

• Poprawka do automatycznych kopii zapasowych. 

• Rozbicie migracji z kodami pocztowymi na mniejsze. 

• Poprawki kosmetyczne. 

 

v1.4.6 

• Dodanie historii pobrania załącznika. 

• Dodanie ikony usuniętego wykonawcy na zadaniach s/h, zleceniach s/h, 
wydarzeniach. 

• Dodanie konfiguracji emotikon. 

• Dodanie opcji filtrowania wielu fraz w polu użytkownik. 

• Dodanie podglądu w sekcji Formularze. 

• Dodano auto odświeżania strony przy bezczynności dłuższej niż maksymalny czas 
sesji. 

• Modyfikacja krzyżowa do podpowiadania adresów email na wysyłkach email: 
Podpowiada emaile ostatnio wprowadzone oraz osoby kontaktowe i email 
kontrahenta. 

• Modyfikacje wyświetlania cen na wydrukach. 

• Poprawki do Panelu startowego. 

• Weryfikacja spójności plików, blokada dostępu do strony. 

• Przeniesienie ustawień kopii zapasowej do ustawień globalnych. 

• Zmiany wyglądu w module oferty. 

• Rozbicie konfiguracji formularzy na osobne podstrony. 

• Ustawienie podpowiadania głównej grupy na produktach. 

 

v1.4.5 

• Dodanie pola operator oraz magazyn na częściach. 

• Dodanie konfigurowalnych formularzy w sekcji Załączniki. 

• Dodanie sekcji Ustawienia > Kopie zapasowe. 

• Dodanie sekcji Statystyki > Zużycie zasobów. 

• Dodanie kontroli daty zlecenia serwisowego w protokole. 



 
 

 

 

• Dodanie importu XLS: Zlecenia serwisowe, Produkty, Gratisy, Osoby kontaktowe, 
Transakcje handlowe, Zadania handlowe. 

• Dodanie integracji z zoom.us w wydarzeniach. 

• Dodanie informacji o stworzeniu załącznika: data + użytkownik. 

• Dodanie rozmiaru 66% w widgetach panelu startowego. 

• Dodanie synchronizacji ogłoszeń zewnętrznych. 

• Modyfikacje do czatu. 

• Modyfikacje panelu startowego. 

• Zmiana domyślnych ustawień widgetów (50%). 

• Poprawki do importera XLS. 

• Poprawki graficzne: uprawnienia na polach formularzy. 

1.4.4 

• Wgranie szablonów e-mail do wysyłki protokołów. 

• Dodanie makra „Ilość stanowisk” w szablonie email generatora licencji. 

• Dodanie resetowania osoby kontaktowej przy zmianie kontrahenta. 

• Dodanie edytora wzorców importu XLS. 

• Dodanie importu XLS w kontrahentach. 

• Zmiana ścieżek plików tymczasowych. 

• Dodanie avatara na grupach czatowych. 

• Dodanie czyszczenia folderu storage/app/public/temp raz na dobę. 

• Dodanie import XLS w zadaniach serwisowych. 
 


