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Oprogramowanie AlleX
Dziękujemy za zakup bądź pobranie wersji testowej naszego oprogramowania AlleX i dołączeniu do
grona naszych zadowolonych klientów. Dzięki systemowi AlleX już nie musisz zajmować się wysyłkami
kodów/załączników do swoich klientów kupujących na Twoich aukcjach allegro.
Nasz system przygotowany został dla osób, które chcą zautomatyzować wysyłki wszelkich kodów na
swoich aukcjach takich jak kody doładowujące pre-paid (np. kody operatorów komórek), kody
numerów seryjnych gier, programów; kody dostępowe do serwisów Premium; skany zdjęć z kodami;
załączniki e-booków, programów, szablonów.
Przed przystąpieniem do korzystania z oprogramowania AlleX powinieneś dowiedzieć się jak ono
działa oraz jak skonfigurować je do prawidłowej pracy. Pamiętaj, że dobra znajomość obsługi
programu pozwoli Ci bezbłędnie generować wysyłki do swoich klientów nie narażając Cię na
ewentualne pomyłki w wysyłaniu przesyłek.

Wymagania systemowe
•
•

•
•
•

System Windows (minimum Windows 2000)
Platforma .NET Framework 2.0 (dostępna na stronie www.microsoft.com pod adresem
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8eddaab15c5e04f5&displayLang=pl - w systemach Vista / Win 7 jest już obecna)
Klucz WebApi który otrzymuje się od Allegro (klucz jest bezpłatny)
Opcjonalnie baza danych MSSQL albo MYSQL (baza danych nie jest wymagana do
prawidłowego działania systemu – jest to tylko opcja dla bardziej wymagających osób)
Opcjonalnie Hosting WWW – wymagany system Windows na serwerze hostingowym –
przykładowy hosting na którym AlleX działa sprawnie:
http://www.amm.net.pl/serwer_start_windows.htm

Zawartość oprogramowania
•
•
•
•
•
•
•

Program allex.exe (w wersji konsolowej) do automatycznego importu płatności oraz
wykonywania akcji takich jak wysyłanie maili z kodami, z załącznikami
Program allex_gui.exe (w wersji okienkowej) do konfigurowania programu Allex
Konfigurację config.ini, w której umieszczana jest pełna konfiguracja programu.
Plik allex_all.bat do wykonywania importu (1) i realizacji wysyłek (2)
Opcjonalne skrypty SQL do założenia tabel w bazie danych
Opcjonalne pliki dostarczane na serwer hostingowy
Instrukcja obsługi w formacie .doc i .pdf

Funkcje programu AlleX
Podstawową funkcją „AlleX-a” jest pobieranie informacji o płatnościach z Allegro (kanał Płacę z
Allegro) określane jako „moduł 1” oraz realizacją wysyłek określane jako „moduł 2”
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Moduł 1 pobiera informacje o płatnościach z Allegro. Dane pobierane są z dnia poprzedniego do
chwili obecnej, tak więc program nie powinien być wyłączany na dłużej niż jeden dzień, ponieważ nie
pobierze dokonanych płatności sprzed ponad jednego dnia wstecz.
Moduł2 zajmuje się wykonywaniem wysyłek e-mail po wykryciu akcji powiązanej ze sprzedażą.
Wysyłki mogą zawierać w treści kody lub załączniki (dla każdej wysyłki kolejny kod i/lub kolejny
załącznik)
Moduł1 oraz Moduł2 wykonują się jednocześnie jeden po drugim podczas ich cyklicznego
automatycznego uruchamiania.
Możliwe jest uruchomienie systemu AlleX na serwerze hostingowym WWW, który oparty jest o
system serwerowy Windows

Wdrażanie oprogramowania AlleX
Po zakupieniu lub pobraniu programu w wersji czasowej (trial) należy go rozpakować do wybranego
katalogu, tak więc program spakowany w formacie .zip, należy rozpakować do katalogu np. c:\allex.
Następnie upewnić się czy spełnione są wymagania systemowe co do programu AlleX. Kolejnym
krokiem jest uruchomienie programu allex_gui.exe (wersja okienkowa) i skonfigurowanie jego pracy.

Wdrażanie oprogramowania AlleX na serwerze hostingowym WWW
Na serwer hostingowy należy przenieść część plików obsługujących AlleX-a.
Lista plików z katalogu AlleX-a, które należy przenieść do głównego katalogu serwera WWW:
Global.asax
Allex.aspx
Allex.aspx.cs
Web.config
Następnie należy wprowadzić swoje hasło w pliku Global.asax (otwierając np. notatnikiem) w linijce:
string folder_password = "";
np.:
string folder_password = "12345";

Kolejnym krokiem jest utworzenie katalogu w głównym katalogu WWW o nazwie:
config12345 dla powyższego hasła 12345, dla hasła np. ABC będzie to katalog configABC

Nie należy zostawiać pustego hasła i tworzyć samego katalogu config{bez hasła} w celach ochrony
własnych kodów przygotowanych do wysyłek.
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W powyżej utworzonym katalogu należy skopiować plik config.ini z aktualną konfiguracją programu –
utworzoną programem AlleX_GUI.exe z katalogu AlleX-a z podkatalogu config (plik config.ini)
Wszystkie pliki z dostępnymi kodami należy skopiować do wyżej omówionego katalogu config{hasło}
Kolejny etap to utworzenie katalogu Bin w głównym katalogu WWW oraz skopiowanie do niego
następujących plików:
AllexHosting.dll
MySql.Data.dll
OpenPop.dll
Ostatnim etapem jest sprawdzenie strony WWW Allex-a czy działa prawidłowo, wchodząc na link:
http://{domena}/allex.aspx
za nazwę {domena} należy podać właściwy adres serwera na którym podłożony jest AlleX
Po prawidłowym uruchomieniu w katalogu config{hasło} powinny znaleźć się pliki work.log (log
pracy) oraz inne pliki z historią transakcji. Należy upewnić się czy nie rejestrują one błędów działania
programu AlleX.
Dodatkowo trzeba skonfigurować harmonogram wybudzania strony http://{domena}/allex.aspx w
konfiguracji serwera hostingowego (co np. 30 minut –1 godzina) na wypadek gdyby serwer WWW/IIS
został np. zrestartowany i allex przestał działac to harmonogram go wybudzi.
Domyślnie AlleX na hostingu będzie sprawdzał płatności i realizował wysyłki co tyle minut ile
ustawiono w konfiguracji AlleX-a (AlleX_GUI.exe) (plik konfiguracyjny config.ini należy potem
przenieść na serwer hostingowy).

Opis programu
Po uruchomieniu programu allex_gui.exe pojawi się okno z kilkoma zakładkami pogrupowanymi
tematycznie.

Główna konfiguracja
Pierwsza zakładka to główna konfiguracja programu.
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Na początku należy wypełnić pole ‘Login do Allegro’ w celu odblokowania przycisku ‘pobierz kod
aktywacji’ dla podanej zakupionej licencji lub licencji DEMO a następnie kliknąć na przycisk „Pobierz
kod aktywacji”. Aktywacja programu dotyczy podanego wcześniej loginu Allegro i tylko na tym loginie
program będzie działać po aktywacji.
Następnie trzeba podać hasło oraz wygenerować jego odpowiednik zakodowany algorytmem SHA
klikając na przycisk ‘Zakoduj hasło’. Kolejnym polem jest klucz WebApi allegro wymagany przy
pobieraniu informacji o płatnościach na swoim kocie Allegro (klucz ten uzyskuje się od serwisu
Allegro, wystarczy kliknąć na przycisk „Pobierz klucz” i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami na
stronie Allegro).
Ostatnim etapem na tej zakładce jest skonfigurowanie skrzynki pocztowej wysyłającej (SMTP) oraz
opcjonalnie zapasowej drugiej skrzynki gdyby pojawiły się błędy z wysyłką z podstawowego konta.
Zalecane jest skonfigurowanie obu skrzynek wysyłających dla zwiększenia pewności dostarczenia
wysyłki. Informacje o tym co należy wpisywać w pola kontrolek poczty można otrzymać u swojego
dostawcy usług pocztowych np. Onet.pl, o2.pl, gmail.com itp. Informacji tych należy szukać po
hasłach „SMTP” lub „konfiguracja klientów pocztowych”

6

Definiowanie akcji
Ta zakładka pozwala definiować nieskończoną ilość akcji filtrów wykrywania sprzedaży i realizacji
przesyłki

Na tej zakładce będziesz najczęściej wprowadzał zmiany. Tutaj definiuje się akcje i ich filtry do
wykrywania czy zaszła akcja wysłania przesyłki. Po utworzeniu akcji wprowadzasz jej dowolną nazwę
w pole „Nazwa:”. Następnie musisz wypełnić przynajmniej jedno pole z pól „Szukaj w tylule aukcji:” i
„Numer ID aukcji to:” podając część treści aukcji lub numer id aukcji. Kolejnym obowiązkowym polem
jest pole „Zapłacona kwota to:”, tutaj podajesz kwotę sprzedaży swojej aukcji. Kwota z groszami
powinna być formatowana z przecinkiem np. „54,98”. Całkowite kwoty np. 52 zł powinny być
wpisywane jako „52” (bez przecinka i bez groszy). Po ustawieniu tych warunków można uzupełnić
kolejne opcjonalne pola:
„Plik z kodami:” to nazwa pliku z kodami (i opcjonalnie załącznikami np. obrazki skanów kodów) np.
kody.txt (plik ten musi znajdować się w podkatalogu config w katalogu allex-a. Format przykładowego
pliku kody.txt wygląda następująco:
Dla pliku zawierającego tylko kody będzie to plik tekstowy zawierający po jednym kodzie w jednej lini
np.:
12345abc23mnv
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23456def
axb5dfghds
Dla pliku zawierającego załączniki np. skanów kodów i kody:
{plik1.jpg} kod1
{plik2.jpg} kod2
{plik3.jpg} kod3
Po załączniku występuje jedna spacja a potem kod tekstowy np. „kod1”
W kolejnych polach należy podać temat wiadomości, treść wiadomości w której można podawać
specjalne tagi:
{br} wstawia załamanie tekstu
{name} wstawia imię kupującego
{lastname} wstawia nazwisko kupującego
{email} wstawia email kupującego
{code} wstawia kolejny kod z pliku z kodami

UWAGA: Pliki z kodami należy umieszczać w podkatalogu ‘config’ AlleX-a

W polu „Plik załącznika email:” dodatkowo możemy podać stały plik załącznika (należy podać tylko
nazwę pliku w tym polu – plik musi znajdować się w katalogu config), np. załącznik na sprzedawany ebook, program, grafikę itp. Pliki należy umieszczać w podkatalogu ‘config’ AlleX-a
Znacznik wysyłki html pozwala wysyłać wiadomości w formacie html, należy wtedy w treści
wiadomości używać Tag-ów html
Należy pamiętać aby przy każdych zmianach na tej zakładce zapisywać je przyciskiem „Zapisz”

Wysyłki manualne
Zakładka manualnych wysyłek pozwala na omijanie automatycznych wysyłek dla transakcji manualnie
obsłużonych np. kupujący przesłał skan dowodu wpłaty i zależy mu na czasie a płatność Allegro
zostanie zaksięgowana np. dopiero po kilku godzinach – automat wtedy nie może już wykonać
przesyłki kodu ponieważ wcześniej sprzedający wysłał kod manualnie.
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Symulacja zakupu aukcji
Zakładka testowania zakupu aukcji pomocna będzie przy pierwszych uruchomieniach aby sprawdzić
jak wygląda treść e-mail oraz jakie kody są otrzymywane oraz to czy w ogóle akcje wykrywają dany
zakup.
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Jako „Id aukcji” należy podać numer Id aukcji sztucznie kupowanej. Należy pamiętać że symulacje
zakupu aukcji można wykonywać nawet jeżeli nie mamy jeszcze klucza WebApi. Symulacja zakupu nie
ingeruje w autentyczne aukcje w serwisie Allegro a jedynie wewnętrznie w programie symuluje zakup
aukcji. W kolejnych polach należy podać tytuł aukcji oraz własny adres e-mail aby sprawdzić wysyłkę
na swoje konto pocztowe, kwotę wpłaty należy podawać w formacie takim jak opisany na zakładce
„Realizacja wysyłek”

Automatyzacja uruchomień
Na tej zakładce będziesz mógł zarządzać harmonogramem uruchamiania systemu AlleX oraz
przeglądać logi pracy programu oraz logi transakcji wykonanych.
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Należy ustawić harmonogram uruchomień, optymalnie co 5 minut oraz ustawić datę i czas od kiedy
ma wykonywać przesyłki (bardzo ważny parametr aby przypadkowo nie wysyłać starych poprzednich
aukcji ponownie). Parametr daty i czasu mówi systemowi AlleX o tym, aby wykonywał wysyłki tylko
tym kupującym osobom które zakupiły aukcję po tej dacie i czasie w tym polu.
Możliwe jest podanie swojego adresu e-mail w polu „Wysyłaj alarmy (o wyczerpaniu kodów) na adres
email:” w przypadku gdy któraś zdefiniowana akcja wyczerpie już wszystkie kody. Jeżeli taka sytuacja
będzie miała miejsce, otrzymasz informację tą informację na podany adres email a także osoba
kupująca nie otrzyma wysyłki dopóki nie dodasz nowych kodów do pliku z kodami. Ostrzeżenie o
wyczerpaniu kodów również zobaczysz w logach pracy i logach transakcji.
Przyciski „Uruchom” i „Zatrzymaj” uruchamiają harmonogram lub zatrzymują go. Ważne jest aby
program był ciągle uruchomiony i miał dostęp do Internetu. Program nie powinien nie działać przez
ponad 1 dzień, ponieważ nie pobierze płatności odległych dalej niż jeden dzień wstecz.
Przyciski „Pokaż log pracy” oraz „Pokaż log transakcji” wyświetlają stan działania programu, należy
często z tego korzystać upewniając się że system działa poprawnie.
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Monitoring i utrzymywanie systemu
Raz na jakiś czas należy robić porządki gdyby okazało się że system jest przeciążony plikami. Należy
wykonywać poniższe akcje po kolei:
1) Zatrzymanie systemu AlleX (poprzez naciśnięcie przycisku „Zatrzymaj” na zakładce
automatyzacji)
2) Usunięcie bądź przeniesienie do innego katalogu (np. archiwum) plików transaction.txt,
transaction.txt.used, pliki kodów, pliki kodów z rozszerzeniem .used
3) Ustawienie daty i czasu na wykrywanie kupna aukcji (na zakładce automatyzacji) na aktualny
dzień i obecny czas. Nie wykonanie tego spowoduje ponowne realizowanie wysyłek od
poprzedniego dnia do dziś
4) Utworzenie plików z kodami dla zdefiniowanych akcji
5) Uruchomienie systemu AlleX (poprzez naciśnięcie przycisku „Uruchom” na zakładce
automatyzacji)
Powyższe kroki należy wykonać jeżeli system nieprawidłowo działa lub gdy jest przeciążony
ilością zarejestrowanych już transakcji

Zaawansowane informacje techniczne
Podane tu informacje dotyczą tylko osób zagłębiających się w działanie programu AlleX.
Użytkownicy znający systemy baz danych MSSQL lub MYSQL mogą skonfigurować sobie dodatkowo
rejestrowanie płatności w tych bazach odpowiednio konfigurując plik config.ini (w sekcji storage, 1 –
MSSQL, 2 – MYSQL).
Informacje o formacie i przeznaczeniu plików używanych przez system AlleX:
Plik transaction.txt zawiera wszystkie transakcje dokonane przez „płacę z Allegro”
Plik transaction.txt.used zawiera wszystkie transakcje, które moduł 2 wykonał (wysłał maila/kod) - na
podstawie tego pliku system wie czy ktoś już otrzymał przesyłkę, skasowanie w tym pliku wpisu
transakcji spowoduje ponowne wygenerowanie maila/kodu
kody.txt (lub inny plik z kodami) zawiera listę kodów - do tego pliku należy dopisywać kody. Jeżeli
zabraknie kodów w tym pliku system będzie czekał aż plik zostanie napełniony kolejnymi kodami
plik kody.txt.used (lub inny plik z kodami z rozszerzeniem .used) zawiera listę kodów które już zostały
wysłane – kody, które znajdują się w tym pliku nie będą wysyłane kupującym

Regulamin
•
•
•

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu bądź też za jego błędne
obsługiwanie
W przypadku znalezienia usterki w programie autor zobowiązuje się ją naprawić w ciągu 7 dni
od daty jej wykrycia
W wykonywanych przez program wysyłkach e-mail, autor zastrzega sobie prawo do
dopisywania na dole wiadomości stopki informującej o tym programie
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•

Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tego oprogramowania

Kontakt i wsparcie
•
•
•
•

GG: 9510434
e-mail: support@intralogic.eu
www.automat-allegro.com.pl
www.intralogic.eu
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