PriceWizard
Instrukcja obsługi

! Uwaga!
Program PriceWizard służy do zautomatyzowanego zarządzania cenami sprzedaży w ofertach publikowanych
na platformie Allegro.
Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku bieżącego monitorowania cen, w szczególności ustawień cen
minimalnych.
Brak kontroli lub pomyłki mogą doprowadzić do zaniżenia cen sprzedaży poniżej progu opłacalności.
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Wymagania techniczne
1.
2.

Microsoft Windows 10, Windows Server 2016.
Microsoft .NET Framework 4.8.

Instalacja
Instalacja programu
1.
2.
3.
4.

Uruchom plik instalatora i zapoznaj się z warunkami licencji.
Wybierz miejsce docelowe, w którym ma zostać zainstalowany program
(domyślnie C:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro).
Uruchom program z wybranej lokalizacji lub przez ikonę utworzoną przez
instalator na pulpicie.
Wprowadź klucz licencyjny lub pobierz klucz testowy (klucz testowy pozwala na
uruchamianie programu na okres próbny 15 dni).

5.

Po instalacji, program możesz uruchomić ze skrótu na pulpicie.

6.

Przy pierwszym uruchomieniu program poinformuje Cię o braku bazy danych –
wystarczy kliknąć OK, aby ją założyć.

Konfiguracja programu
Dodanie konta Allegro do programu
1.

W głównym oknie PriceWizard przejdź do sekcji: Konta i oferty (1) oraz wybierz:
Konfiguracja kont (2):

2.

Tutaj widoczne są Twoje konta Allegro. Aby dodać nowe konto, kliknij: Dodaj konto:

3. Po wprowadzeniu loginu oraz hasła (1) kliknij przycisk: Pobierz tokeny (2).
Uwaga: ważne, aby wprowadzić faktyczny login Allegro, adres e-mail nie jest loginem
Allegro.

4.

Po kliknięciu Pobierz tokeny program uruchomi kilka kolejnych okien w domyślnej
przeglądarce www, czego efektem będzie wprowadzenie wartości Token oraz Refresh
Token do programu (3). Jeśli wartości pojawiły się, kliknij: Testuj (4)

5.

Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie,pojawi się komunikat poprawności
wprowadzonych danych:

6. Jeśli wybierzemy OK (1) okno edycji konta zostanie zamknięte, a dodane konto Allegro
pojawi się liście kont (2). Możesz albo dodać więcej kont, albo zamknąć okno:
Konfiguracja kont przyciskiem X.

Dodawanie ofert do programu
1.

Aby zarządzać cenami w ofertach za pomocą programu PriceWizard, dodaj je do
programu. W tym celu w głównym oknie programu wybierz: Dodaj oferty (1)

2.

Dodawanie Ofert - omówienie okna

a.

Przycisk Odśwież (1) służy do odczytania listy aktualnych ofert z konta Allegro

b. Filtruj (2) - ułatwia poruszanie się po liście ofert.
c.

Konto (3) - umożliwia przełączanie się pomiędzy kontami Allegro.

d. Pokaż miniatury (4) - umożliwia włączenie wyświetlania miniatur (zdjęć) ofert.
e.

Checkbox wyboru ofert (5) - zaznacz oferty, które chcesz dodać do programu.
Możesz także posłużyć się menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszki.

3. Dodaj do bazy - pozwala dodać oferty oznaczone checkboxami do bazy PriceWizard.
Jedynym przepisanym parametrem jest parametr cenowy, pozostałe parametry można
ustalić samodzielnie.

4.

Szybkie dodawanie - pozwala przenieść automatycznie tytuły ofert, kategorie oraz kod
GTIN (1) . Po kliknięciu rozwijanego menu (strzałka2).

a.

Przepisz tylko tytuły - przepisuje tytuły z dodawanych ofert do pola “Słowa
kluczowe” w sekcji “Kryteria wyszukiwania”.

b. Przepisz tylko kategorie - przepisuje kategorie z dodawanych ofert do listy
“Kategorie i parametry”.
c.

Przepisz tylko kod GTIN - przepisuje kody GTIN (EAN13) z dodawanych ofert do
pola “Słowa kluczowe” w sekcji “Kryteria wyszukiwania”.

Możemy przepisać tylko wybrane parametry::

Parametry oferty
Wyszukiwanie konkurencji

1.

Słowa kluczowe - Kryteria, na podstawie których, program ma wyszukiwać oferty
konkurencji. Stosując słowa kluczowe znajdujemy oferty mogące rywalizować z naszymi.

Sekcja słowa kluczowe zachowuje się identycznie jak wyszukiwarka Allegro, dlatego
możemy użyć operatorów znanych z wyszukiwarki Allegro, którymi są kolejno:

Wyrażenie

Działanie

gwiazdka *

Zastępuje dowolny fragment wyrazu. Wpisanie np.
„warszaw*” spowoduje wyświetlenie listy ofert zawierających
słowa „warszawa”, „warszawy”, „warszawski” itp.). Gwiazdka
działa na końcu co najmniej 3-literowych wyrażeń (np. „por”,
ale nie „po”)

minus -

wyraz, przed którym użyto znaku -, nie znajdzie się w
wynikach wyszukiwania (np. „kubek -termiczny” pokaże
przedmioty bez słowa „termiczny” w nazwie)

nawias ( )

wyszukiwarka weźmie pod uwagę którekolwiek z wpisanych
słów

cudzysłów “”

Wyszukanie dokładnie takiej frazy, z uwzględnieniem
kolejności i polskich znaków, jaką wpisano w cudzysłów

2.

Ignoruj oferty z “Allegro lokalnie” - powoduje, że oferty z “Allegro lokalnie” nie są
uwzględniane jako konkurencja

3.

Szukaj także w opisach i parametrach - sprawdzane są dodatkowo opisy ofert i
parametry.

4.

Promowane i niepromowane - pozwala uściślić, wśród jakich ofert poszukujemy
konkurencji

5.

Dodaj kategorię - ogranicza wyszukiwanie do wskazanych kategorii. Konieczne jest
wskazanie kategorii najniższego poziomu.Wskaż tylko jedną kategorię.

6. Tylko ci sprzedawcy - pozwala ograniczyć wyszukiwanie konkurencji tylko do
konkretnych sprzedawców. Wpisz nazwę konta(login).

7.

Ignoruj sprzedawców - sprzedawcy z tej listy nie będą brani pod uwagę jako
konkurencja. Wpisz nazwę konta (login).
Uwaga: PriceWizard automatycznie ignoruje oferty pochodzące z kont dodanych do
aplikacji.

8. Ignoruj oferty, gdzie pozostało mniej niż “x” sztuk/kompletów - oferty, które dysponują
stanem magazynowym poniżej określonej wartośc,i nie będa brane pod uwagę przy
wyszukiwaniu konkurencji.
9.

Ignoruj oferty wg numerów - po wpisaniu numeru oferty, nie będzie ona brana pod
uwagę.

10. Ignoruj oferty wg tytułów - tytuły tutaj zawarte nie będą brane pod uwagę przy
wyszukiwaniu konkurencji.

Parametry cen

Włącz automatyczne zarządzanie ceną sprzedaży - pozwala aplikacji PriceWizard
automatycznie obliczać (i ustawiać) cenę sprzedaży wg określonych kryteriów. Wyłączenie tej
opcji powoduje, że możliwa jest jedynie ręczna zmiana ceny lub import cen z pliku.

1.

Cena minimalna - najniższa cena, jaką program może ustawić w określonej ofercie w
trybie automatycznym.
Uwaga: możliwe jest ustawienie ceny poniżej minimalnej w trybie ręcznym lub poprzez
import z pliku.

2.

Próg cenowy - określa wartość, o jaką program obniży cenę sprzedaży w ofercie
względem ceny konkurencji (w trybie automatycznym). Dla przykładu, ustawienie progu
na 1 zł spowoduje ustawienie ceny sprzedaży na 58 zł w przypadku, gdy najlepsza cena
konkurencji to 59 zł.

3. Polityka cen - Wygrywaj ceną sprzedaży z dostawą - Pozwala określić, czy konkurujemy
z cenami biorąc pod uwagę ich cenę razem z dostawą, czy wyłącznie samą ceną
przedmiotu
4.

Tryb zmiany cen - Pozwala ustalić, czy PriceWizard może tylko obniżać lub obniżać i
podnosić cenę sprzedaży (w trybie automatycznym).

5.

Cena maksymalna - Określa pułap powyżej którego ustawienie ceny sprzedaży nie
będzie możliwe w trybie automatycznym.

6. Cena zakupu (do kalkulacji) - związane z kalkulatorem rentowności (7). Wartość ta nie
ma wpływu na ustawienie ceny sprzedaży, służy wyłącznie do obrazowania i ew.
obliczenia rentowności sprzedaży.
7.

Kalkulator rentowności - pomaga określić optymalną cenę sprzedaży z uwzględnieniem
ceny zakupu i prowizji Allegro.

8. Cena domyślna - jeśli program nie znajdzie żadnych ofert konkurencji, ustawi wskazaną
cenę jako cenę sprzedaży (w trybie automatycznym).
9.

Allegro SMART - pozwala określić widełki, w jakich program ma się poruszać, aby
osiągnąć próg Allegro SMART.
Przykładowo: jeśli wyliczona cena sprzedaży wynosi 38 zł, a wartość progu SMART
będzie wyższa lub równa 2 zł, to cena sprzedaży zostanie podniesiona do wartości 40 zł
(tzw. pierwszy próg SMART). Pozwala to ograniczyć sytuacje w których klienci rezygnują
z zakupu ze względu na brak darmowej dostawy SMART.

10. Allegro Ceny - jeśli oferta bierze udzia w programie Allegro Ceny, PriceWizard nie będzie
manipulował ceną sprzedaży w trybie automatycznym.

Dodatkowe:
Grupy ofert i filtry

Grupowanie pozwala zarządzać zbiorczo ofertami. W tym celu proszę wybrać Grupy ofert

Aby dodać pierwszą grupę, kliknijlewym przyciskiem myszy w kolumnie z nazwą i uzupełnij
zawartość wg fraz, które możliwie najdokładniej oddadzą zawartość grupy.
Możesz także wybrać kolor tła dla grupy:

Po dodaniu grup, które spełniają nasze oczekiwania, zamknijokno:

Oraz dodaj grupę z listy:

Wskazówka: do okna zarządzania grupami, możesz dostać się również z głównego okna
PriceWizard:

Korzyścią, jaką odnosimy używając grup jest przede wszystkim większa przejrzystość w
zarządzaniu ofertami:

Wybierając wewnątrz opcji filtrów wcześniej utworzoną grupę (1) lub nakładając filtr obejmujący
więcej warunków w sekcji Dodatkowe filtry (2) spowodujesz, że ilość ofert w głównym oknie
PriceWizard zmniejszy się (3).
Aby pozbyć się filtra, wystarczy wybrać Wyczyść wszystkie filtry (4)

Wskazówka: Przyciski w głównym oknie ekranu związane ze zmianą stanu/ceny (1) w dalszym
ciągu dotyczyć będą wszystkich aukcji dodanych do programu, nawet niewidocznych przy
aktualnym filtrze. Filtrowanie po grupach uszczupli listę ofert do wykonania akcji spod prawego

przycisku myszy (2). Te tryby omówiliśmy precyzyjnie w dalszej części instrukcji w dziale Praca z
programem

Dodatkowe informacje

Sekcja dodatkowych informacji to miejsce, w którym możemy przechowywać informacje o
ofercie, których nie ma w API Allegro, a które mogą ułatwić nam codzienną pracę z programem
np. wewnętrzny kod w systemie, kolor produktu.

Wskazówka: Spod prawego przycisku myszy możesz wyciągnąć na wierzch interfejsu kolumny,
które zostały uzupełnione (1) - spowoduje to pojawienie się (2) (lub ukrycie) ich w programie.
Opcje związane z interfejsem użytkownika szerzej omówiliśmy w dedykowanej sekcji Pozostałe
elementy okna głównego

Testowanie ofert
Po każdorazowej zmianie parametrów cen i wyszukiwania konkurencji, zalecane jest sprawdzenie
wyników za pomocą narzędzia testowania dostępnego wewnątrz parametrów oferty.

Okno testowania prezentuje listę konkurencyjnych ofert dopasowanych wg kryteriów
wyszukiwania oraz wyliczenia cen sprzedaży, jakie zostałyby określone dla trybu
automatycznego:

Możesz tutaj odczytać, jakie parametry ma nasza oferta (1), jaka cena zostałaby wprowadzona
podczas aktualizacji ceny (2) oraz jak plasujemy się na tle konkurencji (3). W tabeli natomiast
mamyoferty spełniające określone przez nas kryteria.

Przebywając w oknie testowania oferty spod prawego przycisku myszy przywołaj specjalne
menu. Dzięki niemu możesz, wykonać takie akcje, kolejno:
a)

Ignoruj tę ofertę - wskazana oferta nie będzie uwzględniona w porównaniu. Informacja
jest zapisywana bezpośrednio w parametrach oferty.

b) Ignoruj oferty o takim tytule - oferty o takim tytule nie będą uwzględnianie w
porównaniu. Informacja jest zapisywana bezpośrednio w parametrach oferty.

c)

Ignoruj tego sprzedawcę - wyklucza wskazanego sprzedawcę z porównania. Informacja
jest zapisywana bezpośrednio w parametrach oferty.

d) Pokaż - uruchamia w domyślnej przeglądarce www wskazaną aukcję na portalu Allegro.

Praca z programem
Odśwież stan
Po ustawieniu parametrów ofert sprawdźich stan - czyli ceny konkurencji oraz pozycję naszych
ofert na listingu.

ℹ Odświeżenie stanu nie powoduje żadnych zmian w cenach sprzedaży.

Na poniższym przykładzie, widzimy sytuację gdy konkurencja daje lepszą cenę z dostawą:

Aktualizuj ceny
Po kliknięciu Aktualizuj ceny (2) PriceWizard najpierw wykona odświeżenie stanu, a następnie
aktualizuje ceny sprzedaży wg określonych wcześniej parametrów.

ℹ Aktualizacja cen zmienia ceny sprzedaży w Allegro. Zawsze zweryfikuj prawidłowość wyliczeń cen
sprzedaży.

Pojawił się komunikat o zmianie ceny oraz o wartości jaka została zastosowana:

Pozostałe elementy okna głównego

1)

Odśwież listę - służy do odświeżenia listy ofert. Funkcja przydatna w przypadku pracy
wielostanowiskowej, gdy operator z innego stanowiska może dokonywać zmian na
wspólnej bazie programu.

2) Sekcja filtrów - pozwala nałożyć filtr, czyli ograniczyć liczbę ofert wyświetlanych w
programie.
3) Aktualizacje - tutaj pojawiać się będą zarówno komunikaty techniczne (np. informacje o
zmianach w API) oraz informacja o dostępności aktualizacji programu.
4) Import/Eksport - pozwala wysłać do pliku XLSX informacje o cenach lub dokonać ich
importu. Funkcje można wykorzystać w scenariuszach, w których chcemy zaplanować
uzyskanie różnych cen na ofert o różnych godzinach.

Poniżej znajdziemy listę informacji o ofertach wprowadzonych do programu. Aby dodać
przejrzystości programowi, można zminimalizować listę widocznych informacji. W tym celu
kliknij na nazwę kolumny prawym przyciskiem myszy. Z rozwijanego menu wybierz
Pokaż/Ukryj kolumny (1) oraz checkboxami zaznacz kolumny (2), które integrator będzie
prezentował w głównym oknie. Po wszystkim wystarczy wyrównać kolumny (3) oraz kliknąć
Zapisz jako domyślny (4). Od tej pory program uruchomiony na starcie przyjmie zadeklarowany
wcześniej kształt. Przykładowo może to prezentować się w następujący sposób:

Jedną z dodatkowych funkcji PriceWizard jest możliwość ograniczenia naszych akcji do
konkretnej puli zamówień. Uprzednio zaznaczając myszką daną pulę zamówień, spod prawego
przycisku myszy wywołujemymenu. Przebywając wciąż w głównym oknie PriceWizard możemy
spod prawego przycisku myszy, wywołać pracę tylko dla konkretnych ofert.

Menu podzielone jest na trzy proste sekcje
1)

Stan/cena
a)

Odśwież stan -odświeża stan tylko dla zaznaczonych ofert (skrót Ctrl + Shift + R)

b) Aktualizuj ceny - uruchamia aktualizacje ceny tylko dla zaznaczonych ofert (skrót
Ctrl + Shift + S)
c) Ręczna zmiana ceny - pozwala narzucić konkretną cenę dla wskazanych ofert
ignorując ustawienia wewnątrz programu.

ℹ API Allegro narzuca następujące warunki:
●

Jeśli cena wynosi do 50 zł - zwiększysz ją maksymalnie o 100 zł.

●

Jeśli wynosi ponad 50 zł - zwiększysz ją maksymalnie o 200%

2) Edycja
a)

Edytuj (F4) - edytuje parametry oferty.

b) Usuń (Del) - kasuje ofertę z programu PriceWizard.

ℹ Usunięcie oferty z programu PriceWizard nie usuwa jej z Allegro.

c) Kopiuj numer (Ctrl + C) - pozwala skopiować numer oferty do schowka
d) Kopiuj wiersz (Ctrl + Shift + C) - pozwala skopiować cały wiersz z programu
PriceWizard

ℹ Elementy listy skopiowane z PriceWizard można wkleić do innego programu np. MS Excel - zostaną
one wklejone z zachowaniem podziału na wiersze i kolumny.

3) Akcje związane z ofertą
a)

Pokaż ofertę - pokazuje wskazaną ofertę na portalu Allegro w domyślnej
przeglądarce internetowej

b) Edytuj ofertę - otwiera ofertę do edycji na portalu Allegro w domyślnej
przeglądarce internetowej
c) Koszty oferty - prezentuje koszty utrzymania oferty
d) Informator - umożliwia analizę, jak nasza oferta prezentowała się na tle
konkurencji, jakie zmiany cen miał miejsce, oraz jakie parametry uległy zmianie.
●

Informator: Historia stanów to miejsce, gdzie widzimy wszystkie odświeżenia stanu
danej oferty. Możemy prześledzić, kiedy cena była najlepsza, jaka była nasza pozycja
względem konkurencji, jakie błędy się pojawiły (po najechaniu myszką na komunikat
błędu, pojawi się pełny komunikat).

●

Historia cen sprzedaży - pozwala podejrzeć zmiany cen wykonane przez aplikację
PriceWizard

●

Historia parametrów - możemy tutaj podejrzeć, jakie parametry uległy zmianie i jaki
user Windows jest za nie odpowiedzialny

Na samym dole PriceWizard informuje o:
1)

Mailu kontaktowym licencji (na niego będą trafiać odpowiedzi wygenerowane z narzędzia
diagnostycznego programu), terminie ważności licencji oraz wielkośi licencji. Obecnym
statusie programu PriceWizard.

2) Ostatnim odnowieniu Tokenów..

Tryb automatyczny
Automat PriceWizard uruchamiany jest w postaci usługi Windows. Aby móc zarządzać usługą,
musimy uruchomić PriceWizard jako administrator. Możesz to zrobić klikając prawym
przyciskiem myszy na skrócie na pulpicie i wybierając: Uruchom jako administrator.

Następnie przejdź do sekcji Program -> Konfiguracja. Opcjonalnie używając skrótu
klawiszowego F9

Przejdź kolejno do sekcji Usługa i harmonogram -> Zaplanuj zadanie

Data i czas: określa parametry czasowe zadania
1)

Uruchom zadanie w interwale minutowym - zadanie uruchomi się co X minut (tutaj: 15
minut)

2) Uruchom jednorazowo o wskazanej porze - zadanie uruchomi się w konkretny dzień o
konkretnej godzinie
3) Pozwala dezaktywować zadanie, jeśli uznamy za stosowne je wyłączyć bez usuwania z
programu.
Wskazówka: jeśli zadanie nie zdąży się wykonać w określonym czasie, kolejne trafi do kolejki
oczekującej. Preferowane są takie interwały, gdzie zadanie zdąży się wykonać.
Zadanie: określa funkcje, jakie wykonywać będzie dane zadanie
4) Dostępne opcje to
a)

Aktualizuj ceny - dokonuje zmiany cen na aukcjach wg parametrów

b) Odśwież stan - odczytuje aktualne wartości konkurencji i wczytuje je do
programu
c) Import cen z pliku - pozwala wczytać konkretne ceny dla konkretnych aukcji,
wyeksportowane wcześniej z PriceWizarda. Dzięki temu narzędziu można np.
przygotować plik z cenami, aby ustawiały się np. o godzinie 9:00 na konkretne
wartości, przykładowo: o godzinie 15:00 został ustawiony inny plik cenowy. Plik
cenowy może zostać wyeksportowany z PriceWizard, a następnie np. obrobiony
w skoroszycie excel.

d) Odnów token - nie ma potrzeby automatyzacji tego parametru - umieszczenie go
w programie dedykowane jest wybranym funkcjom. W normalnej pracy automatu
PriceWizard odnawia tokeny samodzielnie.
Wskazówka: w zwykłych przypadkach, gdzie zależy nam tylko na reagowaniu programu na
zmiany cen wystarczy zadanie aktualizacji cen. Automat przed aktualizacji dokona sprawdzenia
stanu.
5) Konta - możemy zadecydować, na jakich kontach Allegro ma pracować automat
6) Grupy - jeśli wybór kont nie precyzuje wystarczająco naszych preferencji, możemy
oprzeć się o unikalne grupy dostępne w programie.
Uruchomienie harmonogramu:
Przejdź do konfiguracji i kolejno wybierz Instaluj (1), a gdy odblokuje się przycisk Uruchom wybierz go (2).

Dokonywanie zmian w harmonogramie: po edycji zadania, kluczowy jest restart usługi.
Wykonuje się to wybierając Zatrzymaj a następnie Uruchom

Migracja z PriceWizard 1
Informacje podstawowe
Program PriceWizard w wersji 2 posiada wbudowane narzędzie umożliwiające import danych z
poprzednich wersji programu. Minimalna obsługiwana wersja to 1.8.3.0. W przypadku gdy wersja
jest starsza, należy najpierw zaktualizować ją do wersji bieżącej za pomocą narzędzia “Sprawdź
aktualizacje”.
Do wykonania procesu importu wymagane jest także przynajmniej jedno działające konto Allegro
(potrzebne do pobrania filtrów i parametrów z Allegro).
Zakres przenoszonych danych obejmuje:
1.

Informacje o kontach Allegro,

2.

Informacje o grupach ofert,

3. Parametry ofert - w zakresie obsługiwanym przez PriceWizard 2.

! Uwaga!
Funkcja importu danych z PriceWizard w wersji 1 powoduje całkowite i nieodwracalne usunięcie danych z bazy
danych programu PriceWizard 2!
Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu PriceWizard 2.

! Uwaga!
Konfiguracja ofert w programie PriceWizard w wersji 2 różni się od konfiguracji w wersji 1. Po imporcie należy
upewnić się, że parametry ofert są prawidłowe i pozwalają na skuteczną walkę cenową.

Uruchomienie importu
Aby zaimportować dane z PriceWizard 1, wykonaj następujące kroki:
1.

Zatrzymaj usługę PriceWizardService (jeśli jest uruchomiona) - patrz rozdział “Tryb
automatyczny”.

2.

Zakończ pracę programu PriceWizard na wszystkich pozostałych stanowiskach (przy
pracy sieciowej).

3. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych programu PriceWizard 2.

4.

Uruchom narzędzie importu: “Import ofert i cen” > “Import z bazy danych” > “Import
danych z PriceWizard w wersji 1”:

5.

Uzupełnij dane serwera SQL programu PriceWizard 1. Program spróbuje odszukać
istniejącą instalację. Jeśli operacja się powiedzie - dane zostaną automatycznie
podstawione w odpowiednie pola:

Jeśli dane nie zostaną uzupełnione, poszukaj w pliku AllegroPriceWars.exe.Config

(domyślnie w c:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for
Allegro\AllegroPriceWars.exe.Config), który należy otworzyć za pomocą edytora tekstu
(np. Notatnik):

Wartości odpowiadają:
data source - nazwa serwera
initial catalog - nazwa bazy danych
user id - login
password - hasło
6. Sprawdź połączenie za pomocą przycisku “Testuj”.
7.

Wpisz potwierdzenie przeczytania instrukcji: słowo ok.

8. Kliknij przycisk “Importuj”.

ℹ W zależności od wielkości bazy danych, import może zająć do kilkudziesięciu minut.

9. Po zakończonym imporcie program wyświetli podsumowanie oraz zostanie ponownie
uruchomiony. Informacje o ewentualnych błędach zostaną zapisane w logu aplikacji.
10. Przejrzyj parametry ofert i zweryfikuj poprawność importu.

ℹ Może być konieczne ponowne pobranie tokenów dostępowych.

11. Wznów usługę PriceWizardService (jeśli używasz harmonogramu).

Praca wielostanowiskowa
W konfiguracji domyślnej program PriceWizard używa lokalnej bazy typu SQLite zapisanej na
dysku twardym (w katalogu programu). Silnik ten cechuje się wysoką wydajnością przy pracy
jednostanowiskowej, nie nadaje się jednak do pracy sieciowej na wielu stanowiskach.
Warunkiem zachowania zgodności z umową licencyjną jest używanie wyłącznie jednej, centralnej
bazy danych w ramach jednego klucza licencyjnego.

Aby rozpocząć pracę wielostanowiskową należy kolejno:
1.

Wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera. Powinien być to komputer, który
może pracować nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Powinien on spełniać
minimalne wymagania do zainstalowania aplikacji. Zalecane jest połączenie przewodowe
(nie zalecamy pracy przez WiFi).

2.

Sprawdzić istniejące instalacje Microsoft SQL Servera (jest to oprogramowanie szeroko
wykorzystywane np. systemach ERP). Jeśli nie ma istniejącej instalacji, należy
zainstalować i skonfigurować Microsoft SQL Server - do pobrania z adresu:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=101064

3. Przenieść zawartość bazy SQLite do Microsoft SQL Server.
4.

Zainstalować i skonfigurować połączenie z bazą danych na pozostałych stanowiskach.

Wybór stanowiska właściwego do instalacji bazy danych
Stanowisko to powinno spełniać następujące założenia:
1.

Spełniać minimalne wymagania do zainstalowania aplikacji.

2.

Mieć możliwość pracy przez 24 godziny na dobę.

3. Skonfigurowany stały adres IP.
4.

Zalecane jest połączenie przewodowe (zapewnia większą stabilność).

Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server
Przed instalacją Microsoft SQL Servera warto sprawdzić, czy nie jest już zainstalowana i
skonfigurowana instancja, którą można wykorzystać do przechowywania bazy danych programu
PriceWizard. W takim przypadku utwórzna serwerze osobną bazę danych oraz skonfiguruj
serwer do pracy sieciowej przez protokół TCP.

Zalecana jest wersja minimum 2014 (v. 12) w licencji “Express”. Więcej informacji na temat
instalacji serwera dostarcza jego producent na stronie:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?vie
w=sql-server-ver16
Podczas instalacji zalecamy, aby:
1.

Zainstalować usługę SQL Browser.

2.

Skonfigurować autentykację typu SQL (login+hasło).

Konfiguracja SQL Servera - zezwolenie na połączenia z innych
komputerów
ℹ Poniższe przykłady obrazują domyślną instalację SQL Servera. Określone parametry np. numery
portów mogą wymagać dostosowania - w zależności od obecnej na serwerze konfiguracji innej
instancji serwera. Zalecane jest aby poniższe kroki zostały przeprowadzone przez osobę o
wystarczającej wiedzy z zakresu administracji serwerami SQL.

ℹ W skrócie: konfiguracja polega na włączeniu protokołu TCP, ustawieniu portu (domyślnie 1433) oraz
otwarcia portu 1433 TCP w zaporze systemu Windows.

1.

Uruchom „SQL Server Configuration Manager” (otwórz menu start i wpisz w pole
wyszukiwania „sql config”)

Jeśli w menu start brakuje powyższego skrótu, można posłużyć się poleceniem Uruchom:

następnie wpisz polecenie - w zależności od wersji SQL Servera:
SQL Server 2022: SQLServerManager16.msc
SQL Server 2019: SQLServerManager15.msc
SQL Server 2017: SQLServerManager14.msc
SQL Server 2016: SQLServerManager13.msc
SQL Server 2014 (12.x): SQLServerManager12.msc

i zatwierdzić przyciskiem “OK”.
2.

Rozwiń gałąź „SQL Server Network Configuration” > „Protocols for SQLEXPRESS”

3. Kliknij dwukrotnie TCP/IP. W zakładce „Protocol” ustaw wartość „Enabled” na „Yes”

4.

W zakładce „IP Adresses” dla każdego z adresów IP ustaw wartości:
a.

„Active”: Yes

b. „Enabled”: Yes
c.

„TCP Port”: 1433

d. dodatkowo dla „IPAll” ustaw „TCP Port” na 1433.

5.

Kliknij „OK” i potwierdź komunikat o konieczności zrestartowania usługi.

6. Upewnij się, że nie pracuje żadna aplikacja korzystająca z bazy danych. Otwórz gałąź
„SQL Server Services”. Kliknij prawym klawiszem na „SQL Server (SQLEXPRESS)” i
wybierz „Restart”.

7.

Zamknij „SQL Configuration Manager”. Ponownie otwórz menu start i wpisz „zapora” w
okno wyszukiwania. Wybierz pozycję „Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami

zaawansowanymi”.

8. Wybierz „Reguły przychodzące” > „Nowa reguła...”.

9. Wybierz „Port” i kliknij „Dalej”.

10. Wybierz „TCP” i „Określone porty lokalne”. Wpisz wartość 1433 i kliknij „Dalej”.

11. Wybierz „Zezwalaj na połączenie” i kliknij „Dalej”.

12. Zaznacz „Domena” i „Prywatny” i kliknij „Dalej”.

13. Wpisz „sql” w pole „Nazwa” i kliknij „Zakończ”.

14. Upewnij się, że lokalizacja sieci serwera to „Firma”, „Dom” (Windows 7) lub „Prywatny”
(Windows 10).

Konfiguracja PriceWizard
1.

Zainstaluj program PriceWizard na pozostałych stanowiskach. Pamiętaj, aby na
wszystkich stanowiskach użyć tej samej (aktualnej) wersji aplikacji.

2.

Przejdź do konfiguracji:

3. W zakładce “Zaawansowane” przełącz “Silnik bazy danych” na “Microsoft SQL Server”.
4.

Wprowadź parametry połączenia: nazwę serwera, nazwę bazy danych, login i hasło:

o.

5.

Przetestuj połączenie. Może zająć to do 2 minut. Jeśli połączenie jest prawidłowe zatwierdź przyciskiem “OK”. Program zostanie uruchomiony ponownie z zastosowaniem
nowej konfiguracji.

Przeniesienie danych z bazy SQLite do Microsoft SQL Server
Po skonfigurowaniu bazy Microsoft SQL Server, w celu uniknięcia konieczności ponownego
dodawania i konfigurowania ofert PriceWizard oferuje narzędzie umożliwiające migrację danych
ze starej bazy do nowej.

! Uwaga!
Funkcja importu danych z bazy SQLite PriceWizard w wersji 2 powoduje całkowite i nieodwracalne usunięcie
danych z bazy danych Microsoft SQL Express programu PriceWizard!
Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu PriceWizard.

Aby wykonać tą operację, należy wykonać poniższe kroki:
1.

Zatrzymaj usługę PriceWizardService (jeśli jest uruchomiona) - patrz rozdział “Tryb
automatyczny”.

2.

Zakończ pracę programu PriceWizard na wszystkich pozostałych stanowiskach (przy
pracy sieciowej).

3. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych programu PriceWizard 2.
4.

Uruchom narzędzie importu: “Import ofert i cen” > “Import z bazy danych” > “Import
danych z bazy SQLite PriceWizard w wersji 2”:

5.

Potwierdź zapoznanie się z komunikatem, poprzez wpisanie hasła “ok” i kliknij przycisk
“Importuj”:

ℹ W zależności od wielkości bazy danych, import może zająć do kilkunastu minut.

6. Po zakończonym imporcie program wyświetli podsumowanie oraz zostanie ponownie
uruchomiony. Informacje o ewentualnych błędach zostaną zapisane w logu aplikacji.

ℹ Może być konieczne ponowne pobranie tokenów dostępowych.

7.

Wznów usługę PriceWizardService (jeśli używasz harmonogramu).

Kopie zapasowe
Regularne wykonywanie kopii zapasowych gwarantuje bezpieczeństwo danych i możliwość
szybkiego wznowienia pracy z PriceWizard w przypadku np. awarii dysku lub uszkodzenia bazy.
Zalecamy przechowywanie kopii zapasowych na innym urządzeniu lub w chmurze oraz regularne
testowanie prawidłowości wykonania kopii zapasowej.

Baza SQLite (domyślna)
Wykonywanie kopii zapasowej
Wykonanie kopii zapasowej w przypadku silnika SQLite jest bardzo proste i sprowadza się do
zarchiwizowania pliku PriceWizard.db3 znajdującego się w katalogu programu (domyślnie
c:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro\PriceWizard.db3).
1.

Zatrzymaj usługę PriceWizardService jeśli jest zainstalowana - patrz rozdział “Tryb
automatyczny”.

2.

Zamknij aplikację PriceWizard, jeśli jest uruchomiona.

3. Skopiuj plik PriceWizard.db3 do miejsca docelowego, np. na Google Drive, napęd USB
itp.

Przywracanie kopii zapasowej
Przywrócenie kopii zapasowej polega na zastąpieniu pliku PriceWizard.db3 znajdującego się w
katalogu programu (domyślnie c:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for
Allegro\PriceWizard.db3) plikiem z uprzednio wykonanej kopii zapasowej - z zachowaniem
jego nazwy..

1.

Zatrzymaj usługę PriceWizardService jeśli jest zainstalowana - patrz rozdział “Tryb
automatyczny”.

2.

Zamknij aplikację PriceWizard, jeśli jest uruchomiona.

3. Przejdź do katalogu programu (domyślnie c:\Program Files
(x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro\)
4.

Zmień nazwę pliku PriceWizard.db3 na inną, np. dopisz datę: PriceWizard
2022-07-03.db3

5.

Skopiuj plik PriceWizard.db3 z kopii zapasowej do katalogu programu.

Baza Microsoft SQL Server
W przypadku silnika Microsoft SQL Server, wykonanie i przywracanie kopii zapasowych jest
czynnością bardziej złożoną. Należy posłużyć się zewnętrznymi narzędziami, takimi jak
Management Studio, OSQL lub SQL Backup Master.
Szczegóły dotyczące wykonywania i przywracania kopii zapasowych można znaleźć w
dokumentacji producenta na stronie:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-data
base-backup-sql-server?view=sql-server-ver16
Zalecamy zlecenie konfiguracji automatycznego harmonogramu kopii zapasowych osobie
posiadającej wystarczającą wiedzę n/t tego zagadnienia.

Wykonywanie kopii zapasowej
Podczas wykonywania kopii zapasowej zalecane jest zamknięcie programu PriceWizard na
wszystkich stanowiskach oraz zatrzymanie usługi PriceWizardService.

Przywracanie kopii zapasowej
Podczas przywracania kopii zapasowej wymagane jest zamknięcie programu PriceWizard na
wszystkich stanowiskach oraz zatrzymanie usługi PriceWizardService.

Najczęstsze błędy
Błąd 401 - Brak autoryzacji - Access token expired

Błąd oznacza, że wygasł token autoryzacyjny Allegro.

Usunięcie błędu
Aby usunąć błąd, należy wejść w sekcję zarządzania kontem -> w głównym oknie programu
klikając Konta i oferty -> Konfiguracja kont -> tutaj dwukrotnym kliknięciem wybrać konto,
które poddajemy edycji, a następnie wybierz Pobierz tokeny… -> Przetestować połączenie ze
sklepem -> oraz wybierz OK

Przyczyna błędu i prewencja
1)

Przyczyna: Tokeny są ważne 12h i w tym czasie muszą zostać odnowione - jeśli wygasną,
wymagane będzie ponowne ich pobranie.

2) Możliwe wystąpienie: PriceWizard nieaktywny przez 12h e bez skonfigurowanego
harmonogramu
3) Scenariusze, gdy błąd nie będzie występował:
a)

PriceWizard jeśli jest uruchomiony samodzielnie odnawia tokeny w taki sposób,
aby nie dopuścić do ich wygaśnięcia.

b) PriceWizard uruchomiony w automacie (Konfiguracja -> Usługa i harmonogram)
również będzie je systematycznie odnawiał.

PriceWizard w prawym dolny rogu informuje, kiedy ostatnio udało mu się odnowić tokeny.

Nie mogę znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie
PriceWizard wyposażony jest w zaawansowane narzędzie służące diagnostyce. Można z niego
skorzystać z dowolnym momencie. W tym celu uruchom program oraz kolejno: Program ->
Zaawansowane -> Narzędzie diagnostyczne

W sekcji opis problemu, zalecamy umieścić możliwie najbardziej szczegółowy opis błędu (1). Jeśli
jest problem z jakąś konkretną aukcją - niezbędny będzie jej numer. Nieocenioną pomocą mogą
być wszystkie dodatkowe informacje takie jak zrzuty ekranu (2). Opcjonalnie można również
spakować swoją bazę danych i wysłać ją do analizy (3). Jeśli mail widoczny w głównym oknie
programu różni się od maila do którego mamy aktywnie dostęp, w tym miejscu (4) można
umieścić dodatkowy adres e-mail. Wtedy odpowiedź trafi na dwie skrzynki - zarówno tą
widoczną przy licencji, jak i dodatkową, wprowadzoną w tym miejscu. Jeśli wszystkie dane są
prawidłowe wystarczy wybrać Prześlij raport (5).

