31.05.2012	Додатковий опис версії		ver 2.0

[+]	Добавлена можливість підключення мобільних телефонів на виділений порт. Дає можливість створювати замовлення клієнтом через програму встановлену на телефон (детальніше див. JAVA СЕРВІС ДЛЯ КЛІЄНТА)

[+]	Добавлена можливість розрахунку відстані через сервіс Yandex.



***********************************


Добавлено розрахунок через Yandex

25.04.2012	Додатковий опис версії		ver 1.1

[+]	Перероблено під можливість працювати з додатковою таблицею ЗАКРИТІ ЗАМОВЛЕННЯ, куди копіюються всі закриті або знищені замовлення під час роботи. Проблема на рахунок додаткової таблиці постала під час створення великої кількості замовлень (більше 2-3 міліонів замовлень), і вітчутному підторможуванні серверного компютера у випадку багатокористувацького режиму (5-6 компютерів підключених до сервера).


***********************************


01.12.2011	Загальний опис працеспроможної версії	ver 1.0

[WebServis.EXE] Модуль підтримки зєднання клієнта з диспетчерською службою в реальному режимі.  
 
Дає можливість самостійного створення замовлення клієнтом і перегляду його стану в реальному часі. Зєднання клієнта через браузерну програму (перевірено IE, Opera, Mozilla Firefox ) з компютером служби в синхронному режимі. Модуль працює як web-серверна програма на компютері (генерує сторінки для браузера на льоту), без потреби купівлі і підтримки хостинга для створення web сторінки для замовлення або влаштувати у готовий сайт як окремий фрейм. 


Сервер :

1. При першому запуску створити базу налаштувань клієнтів web системи
2. Налаштувати порт зєднання, таймери для розєднання неактивних клієнтів, і інші додаткові дані.
3. Можливість автоматичного поздоровлення клієнта з ювілеєм при вході в web систему на сторінку кодованого замовлення.
4. Налаштувати логіку роботи під час створення замовлення.
5. Ведення таблиці скарг/пропозицій. Обмін повідомленнями.
6. Модерування поданих заявок на підключення до системи нових клієнтів.
7. Перегляд логу роботи програми.
8. Ведення умови розкладу реклами, яка буде показуватися на екрані браузера клієнта під час загрузки початкової сторінки.
9. Ведення файла новин.

 

Клієнт :

1. Вхід на початкову сторінку.
2. Перегляд рекламної інформації (при умові заданості) . Можливість переадресації на сайт замовника новин.
3. Перегляд сторінки новин служби.
4. Перегляд сторінки додаткових даних служби (назва, адреса, контакті телефони).
5. Вхід на сторінку реєстрації нового клієнта. Подача заявки на вказані дані.
6. Вхід на сторінку швидкого замовлення. Дає можливість створити замовлення і контроль його стану клієнтом без входу у свій аккаунт (без вводу кода і пароля), у випадку якщо у нього є вже попередні виконані замовлення на службі. Швидке замовлення має свої обмеження : немає можливості прорахувати поїздку (не вказується кінцевий пункт), немає можливості створювати ювілейну поїздку, кількість активних замовлень не перевищує одного.
7. Вхід на сторінку кодованого замовлення. Є можливість : створювати замовлення (включно ювілейні, при умові нявності), переглядати архів попередніх замовлень і список активних замовлень, обмін повідомленнями між службою.

