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Wstęp 

Podstawowe informacje: 

Programy z serii PC-POS w połączeniu z programem PC-Market pozwalają na współpracę    
z systemem lojalnościowym M/platform. Aktualnie obsługiwane jest pięć reguł: 

- okresowa obniżka, 

- reguła procentowa, 

- promosztuka za cenę, 

- promosztuka z produktem, 

- zestaw wirtualny; 

Szczegółowy opis reguł dostępny jest na stronie https://mplatform.com.pl 

Reguły są importowane przez dedykowany program do bazy PC-Market i replikowane do 
baz lokalnych programów z serii PC-POS. Reguły są obsługiwane przez program kasowy na 
końcu transakcji sprzedaży – po podsumowaniu. Towary promocyjne weryfikowane są na 
podstawie kodu towaru.  

 Wymagania 

PC-Market od wersji 7.5.123.245 

Program kasowy z serii PC-POS od wersji 7.5.60.148 

Program komunikacyjny PcmPlatform od wersji 7.5.60.148 

Klucze licencyjne zawierające moduł do wymiany danych z M/platform 

 

Instalacja i konfiguracja programu komunikacyjnego PcmPlatform  

PcmPlatform pośredniczy pomiędzy serwisem M/platform, a bazą programu PC-Market. 
Program odpowiada za import reguł z systemu M/platform do bazy programu PC-Market 
Zwrotnie wysyła paragony do serwera M/platform wraz z informacją o wystąpieniu reguł.   

Przed instalacją należy przygotować potrzebne dane od połączenia z serwerem M/platform 
oraz identyfikator/y sklepu/ów wprowadzone w systemie M/platform. Program należy 
zainstalować na stanowisku z bazą programu PC-Market.  
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Podczas instalacji należy wprowadzić dane do połączenia z bazą programu PC-Market: 

 

 

 

Z listy wybrać bazę i zapisać konfigurację: 

 

 

 

Po zapisaniu konfiguracji program automatycznie zostanie zainstalowany i uruchomiony       
w trybie konfiguracji: 
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W menu „Konfiguracja->Konfiguracja M/platform” należy wprowadzić adres serwera 
M/Platform oraz identyfikator/y sklepu/ów przydzielony/e w systemie M/platform (ID 
punktu handlowo-usługowego).  

W zależności od zawartości klucza licencyjnego pojawi się możliwość wprowadzenia 
jednego lub wielu identyfikatorów sklepów. Opcja dla wielu sklepów jest dostępna, gdy         
w kluczu zawarty jest przynajmniej jeden z dodatkowych modułów: PC-Market 7 MM – 
Centrala Sieci Sklepów Mini-Market lub „Moduł zdalnego zarządzania cenami.”: 

              

ID Sklepu/ów 

Klawisz „Test połączenia”  sprawdza, czy po stronie M/platform id sklepu jest poprawnie 
rozpoznawane. 

W menu „Konfiguracja->Baza PC-Market” dostępna jest konfiguracja połączenia z bazą 

programu PC-Market wprowadzona podczas instalacji: 
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Po zapisaniu konfiguracji i zamknięciu okna instalacja zostanie zakończona. Program 
zostanie uruchomiony jako usługa w systemie: 

 

 

Konfiguracja stanowisk kasowych PC-POS do obsługi reguł 
M/platform 

Klucz licencyjny programu musi zawierać moduł  obsługi M/platform. Po uruchomieniu 
programu kasowego należy zalogować się na konto serwisowe. Następnie w menu 
Konfiguracja  Lokalne parametry programu  Systemy lojalnościowe zaznaczyć 
opcję „System Lojalnościowy M/platform”. Zapisać konfigurację i uruchomić ponownie 
program: 

 

Dodatkowo w konfiguracji w menu Wykazy  Wykaz profili operatorów dostępne są 
opcje uprawnień dla operatów do podglądu aktualnych reguł zaimportowanych do systemu, 
oraz przycisk w menu Konfiguracja  Parametry programu  Rozmieszczenie 
przycisków: Zakładka funkcyjna, który można udostępnić w trybie sprzedaży. 
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Domyślne reguły można przeglądać w trybie serwisowym w menu Raporty  Wykaz 
reguł M/platform. 

Uprawnienia:  

 

 

Klawisz dla trybu sprzedaży: 

   

 

Praca programu kasowego z modułem M/platform 

Reguły rabatowe M/platform są realizowane zawsze na koniec transakcji po naciśnięciu 
klawisza podsumowania. Należy pamiętać, aby towary, które mają być rabatowane na 
podstawie reguł M/platform, miały ustawiony w kartotece status „Przy sprzedaży”: cena 
otwarta lub tylko rabat z karty. W przypadku aktywowania reguły po podsumowaniu 

transakcji pojawi się informacyjnie ikona statusu , którą można kliknąć w celu 
podglądu szczegółów realizacji reguły. 
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W przypadku obsługi reguł M/platform na stanowiskach kasowych PC-POS automatycznie 
włączona jest funkcja rozbijania pozycji. Dotyczy to  sytuacji gdy program nie może udzielić 
pełnej wartości obliczonego rabatu na pozycji paragonowej, zawierającej więcej sztuk 
towaru (pozycji sprzedawanych w formie towar x ilość). Po naciśnięciu klawisza 
podsumowania paragonu następuje obliczenie rabatów. W przypadku, gdy wartość 
obliczonego rabatu nie jest równa oczekiwanej wartości na podstawie danej reguły, 
program rozbija pozycję produktu na kilka innych pozycji, następnie jeszcze raz sprawdza                        
i porównuje obliczony rabat. Gdy wartość obliczonego rabatu jest równa oczekiwanej 
system nakłada rabaty. Pozycji rozbitych z jednej reguły lub jednego produktu nie może 
być więcej niż 30. Po przekroczeniu tej ilości system zarejestruje naliczony rabat bez 
kolejnych sprawdzeń.  

Nie ma możliwości wyłączenia w programie funkcji rozbijania pozycji. W przypadku obsługi 
reguł lojalnościowych ze względów praktycznych zalecana jest współpraca z drukarkami 
fiskalnymi w trybie offline jednak nie jest to konieczne (przed instalacją należy 
zweryfikować możliwość udzielania rabatów na towarach już po wydrukowaniu ich pozycji 
przez drukarkę w trybie online, zwłaszcza w przypadku starszych urządzeń). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przykład rozbicia: 

Na podstawie reguły w przykładowej transakcji powinien zostać udzielony rabat w wysokości 5.06 zł ( dotyczy 3 
sztuk towaru Towar prom.).  

Na paragonie znajduję się jedna pozycja w ilości 3 sztuk Towar prom. Standardowa cena detaliczna Towar prom. 
to 4.52 zł. 

Wartość pozycji 3 * 4.52 =13.56 

 

 

Wartość pozycji po naliczeniu rabatu 13.56 – 5.06 = 8.50 zł. 

Obliczona cena sztuki Towar prom. po rabacie będzie miała więcej niż 2 miejsca po przecinku                                  
8.50 /3 = 2.8333333333 co nie jest dopuszczone. Bez rozbicia system mógłby zaokrąglić i ustalić ceną  po rabacie 
na 2.83  wtedy wartość rabatu wyniosłaby 5.07 lub na 2.84 wtedy wartość rabatu wyniosłaby 5.04. Nie byłoby to 
jednak zgodne z oczekiwanym rabatem, dlatego jedna pozycja musi zostać  rozbita na  więcej pozycji.  

System sprawdza jakie ceny będą po rozbiciu pozycji i udzieleniu rabatu. Na paragonie są 3 sztuki Towar prom. 
w cenie 4.52 zł. Zmniejsza ilość Towar prom. w pozycji na 2 sztuki i dodaje osobną pozycję w ilości jednej sztuki. 

Wartość pozycji  2*4.52 =9.04 
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Wartość pozycji pierwszej z dwoma sztukami Towar prom. po obliczeniu rabatu 9.04 – 5.06 = 3.98. Wartość 
pozycji drugiej z jedną sztuką Towar prom. 4.52 

Cena pozycji 3.98 / 2 = 1.99 . Jest prawidłowa do dwóch miejsc po przecinku. Następuje rozbicie na dwie 
pozycje i udzielnie oczekiwanego rabatu. 
 
W przypadku wydruku online pozycje już wydrukowane zostaną wystornowane i ponownie wprowadzone. 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klawisz   służy do przeglądania reguł zapisanych w bazie programu kasowego. 

 

 

 

W celu informowania obsługi stanowisk kasowych o stanie komunikacji z  systemem 
M/platform, program PcmPlatform aktualizuje co określony czas w bazie programu            
PC-Market informację o połączeniach z serwisem. Stanowiska kasowe PC-POS pobierają te 
informacje do własnych baz lokalnych  i co 10 minut sprawdzają wpisy. W przypadku braku 
informacji o poprawnej komunikacji wyświetlana jest ikona statusu informująca                     

o problemie  .  Po naciśnięciu ikony  wyświetli się informacja: 
 

 
 

Po przywróceniu połączenia (zaktualizowaniu informacji w bazie)  po kliknięciu ikony 
zostanie wyświetlona informacja:   
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Inne rabaty i reguły lojalnościowe a M/platform 

 

W programie kasowym system lojalnościowy M/platform może pracować w trzech 
konfiguracjach: 

a) jako oddzielny indywidulany system rabatowy – włączony jest tylko parametr 
„System lojalnościowy M/platform” 
- pierwszeństwo mają rabaty z reguł M/platform, później będą udzielane rabaty 
zwykłe np. kwotowy na paragon, 
- punkty nie będą naliczane, 
- numery kart klientów odczytywane są z bazy lokalnej; 

b) w połączeniu z systemem PC-Loyalty online – włączone są parametry „System 
lojalnościowy M/platform” i „System lojalnościowy PC-Loyalty online”                  
- pierwszeństwo mają rabaty z reguł M/platform, potem będą udzielane rabaty      
z systemu PC-Loyalty, a na końcu zwykłe rabaty – numery kart klientów 
weryfikowane będą z systemie PC-Loyalty 
– punkty mogą być naliczane na podstawie reguł systemu PC-Loyalty, 
– mogą być emitowane i realizowane kupony i bony z systemu PC-Loyalty; 

c) w połączeniu z systemem domyślnym – włączone są parametry  „System 
lojalnościowy M/platform” i „Domyślny–karta stałego klienta”                             
- pierwszeństwo mają rabaty z reguł M/platform, następnie rabaty z   systemu 
PC-Loyalty (reguły offline), na koniec zwykłe rabaty, 
- numery kart klientów weryfikowane są w bazie lokalnej, 
- punkty mogą być naliczane na podstawie reguł punktowych standardowego 
systemu lojalnościowego  
 

Podgląd reguł M/platform w programie PC-Market 

W programie PC-Market w menu Punkty  Reguły M/platform można przeglądać 
reguły zaimportowane do bazy programu z systemu M/platform. 
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Szczegóły przykładowej reguły: 

 

 

 

 


