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WYKONANE - (100%)
MODUŁ NALICZANIA/GRATYFIKACJI PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
MODYFIKACJA BAZY
DODANE

TABELE
(100%) gratyfikacjaPunktowLojalnosciowych
(100%) taryfikatorPunktowLojalonosciowych
procedury
(100%) lista aktywnych rodzai gratyfikacji
(100%) lista rodzajów gratyfikacji
(100%) dodawanie rodzai gratyfikacji
(100%) zmiana rodzai gratyfikacji
(100%) lista wyścigów do wyliczenia punktów
(100%) dopisanie daty naliczenia do wyścigu
(100%) dopisanie punktów do klienta
(100%) lista taryf do naliczenia punktów
(100%) dodawanie taryf do naliczania punktów
(100%) zmiana taryf do naliczania punktów
(100%) wykorzystane punkty przez klienta (suma)
(100%) wykorzystane punkty przez klienta (lista)

ZMIENIONE

(100%) procedura dodajWyscig - dodawać informacje wyścig platny (tak/nie)
(100%) procedura daneKlienta - dodać info o ilości punktów naliczonych, zużytych, dacie
ostatniego naliczenia punktów
(100%) tabela wyścigi - dołożenie kolumny data naliczenia punktow
(100%) tabela klienci - ilość naliczonych punktów, data ostatniego naliczenia punktów
realizacja gratyfikacji
MODYFIKACJA PROGRAMU
DODANE
(100%) do wydruku danych klienta dodana informacja o ilości niewykorzystanych pktow
lojalnościowych
(100%) wysyłanie SMS - slowo klucz - [ilPnktL] - zastępowane ilością Pnktów klienta
(100%) KONFIGURACJA
(100%)taryfikator punktów lojalnościowych
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(100%) wyświetlanie listy taryf
(100%) dodawanie taryfy
(100%) zmiana taryfy
(100%) gratyfikacja
(100%) wyświetlanie listy rodzai gratyfikacji
(100%) dodawanie rodzaju gratyfikacji
(100%) zmiana rodzaju gratyfikacji
(100%) ilość posiadanych pktów - okno danych klienta
(100%) punkty naliczone, sumaryczna ilość zużytych, lista gratyfikacji(data, nazwa, ilość pktów)
- dodać nowe okno
(100%) podczas przypisywania klienta z gratyfikacja weryfikacja czy posiada on odpowiednia
ilość punktów
(100%) ALGORYTM automatycznego naliczania punktów
(100%) sprawdzenie w bazie nierozliczonych wyścigów
(100%) sprawdzenie punktów w taryfikatorze
(100%) naliczenie klientom punktów - update danych klienta
(100%) update danych wyścigu -data-godzina naliczenia punktów

ZMIENIONE

(100%) przy wysyłaniu smsa ukryć info o błednym nrze telefonu...
(100%) dodawanie wyscigu do bazy - dodac informacje czy wyscig jest platny (tak/nie)
(100%) poprawienie wysylania sms`ow - przy przekroczeniu max ilosci znakow obcina koniec,
powinien blokowac wpisywanie
(100%) wyswietlanie na tablicy -> jezeli jest przypisany klient wyswietlac karta pomimo braku
czasow
(100%) przypisywanie klienta -> przypisywac nazwisko + pierwsza litera imienia
(100%) poprawienie skladni SQL przy wysylaniu mail/sms - problem z plcia
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