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INSTALACJA DODATKU
[INSTALACJA SDD]
Czynno ci do wykonania na ka dej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakowa do dowolnego folderu na dysku.
2. B
c zalogowanym jako administrator systemu Windows nale y uruchomi plik SDD.bat . W przypadku komunikatów b dów nale y uruchomi skrypt opcj z menu podr cznego
'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego nale y zamkn program Symfonia i uruchomi ponownie.
Czynno

nale y powtórzy na ka dym komputerze pracuj cym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (równie z podkatalogu Ustawienia) wgra do podkatalogu programu:
... CIE KA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Je eli podkatalog nie istnieje to nale y go r cznie za

.

2. Zalogowa si do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybra `Wczytaj`. Dodatek powinien zosta wczytany.
3. Uruchomi mened er bazy MSSQL (zalecany Management Studio) i na bazie z zainstalowan Symfoni uruchomi plik skrypt.sql z archiwum dodatku.

KONFIGURACJA DODATKU
Konfiguracj dodatku nale y przeprowadzi przez edycj modu u/raportu konfiguracyjnego `Integracja Prestashop [U](BLOT)`.
Modu znajduje si w menu `Kartoteki -> Raporty`, wybieramy w lewym panelu ga `Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazw modu u.
Wszystkie parametry s opisane w nim stosownym komentarzem.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Uwagi wdro eniowe - WA NE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji mo e spowodowa "znikni cie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji nale y wgra ponownie raporty (*.sc), nie wgrywa plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!
Nie nale y równie wgrywa ponownie skryptów (php, sql) oraz komponentu technicznego SDD.
Ponadto aktualizacja programu HMF mo e wymaga aktualizacji dodatku (aktualizacja mo e by p atna, prosz zapozna si z umow licencyjn ).
Aktualizacja mo e by równie wymagana po aktualizacji wersji sklepu.

AKTUALIZACJA DODATKU
Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modu ów.
Przed instalacj nale y zwróci uwag na kilka rzeczy:
wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),
nale y sprawdzi czy dodatki s zintegrowane z innymi rozwi zaniami.
Je eli s to po aktualizacji nale y je ponownie zintegrowa ,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpiecze stwa nale y
wykona kopi bezpiecze stwa katalogu programu.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modu u z
licencj . Nazwa tego modu u znajduje si w pliku licencja.txt.
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Wst p
Dodatek umo liwia obs ug towarów i zamówie na sklepie internetowym opartym na Presta Shop.
Podstawowe za enia funkcjonalne
1. Import zamówie ze e-sklepu do Handel ( z zak adaniem klientów, identyfikacj odbiorców detalicznych itp.)
- pozwala na wczytanie nowych (od ostatniego importu) zamówienia, które s aktywne;
- nowy klient jest dodawany automatycznie;
- rozpoznanie klienta nast puje:
* po NIP,
* po pierwszej pasuj cej nazwie,
* po z eniu nazwa+adres.
2. Mo liwo

opisania towaru w Handel i wystawienia go (utworzenia) w e-sklepie z poziomu Handel.

Ustawienia internetowe towarów
Wszystkie parametry towaru mo emy ustawi na jednym oknie.
Dost pne zak adki:
- ogólne - podstawowe informacje;
- opis - opis internetowy danego towaru;
- kategorie;
- powi zanie;
- cechy - dodatkowe cechy towaru.
Eksport tych danych odbywa si r cznie.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Okno ustawie internetowych
Automatyczny skrócony eksport
Dodatek umo liwia wykonanie automatycznego eksportu stanów i cen towarów. Aktualizacja pozwala na szybkie wyrównanie stanów w e-sklepie na bazie stanów z Handel i aktualizacj
cenników.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Konfiguracja WebAPI
Aby dodatek poprawnie pracowa nale y poprawnie skonfigurowa API sklepu.
W tym celu nale y zalogowa si na panelu administracyjnym i w menu po lewej stronie wybra
Zaawansowane -> API. Na pocz tek nale y przestawi pole wyboru W cz API Prestashop na TAK i
zapisa .
Kolejny krokiem jest dodanie klucza API (przycisk + w oknie API). Na wy wietlonej stronie nale y
klikn na Generuj! w celu wygenerowania klucza. Wygenerowany klucz nale y wklei do modu u
konfiguracyjnego (patrz: dzia Konfiguracja) w parametrze "ipr_kluczapi".
Ostatnim krokiem jest ustawienie odpowiednich uprawnie . Parametr Zobacz (GET) nale y nada
wszystkim wierszom. Reszt kolumn (Modyfikuj (PUT), Dodaj (POST) oraz Skasuj (DELETE) nale y
zaznaczy przy nast puj cych kolumnach:
categories
images
products
product_feature_values
product_features
stock_availables

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Ustawienia internetowe produktów
Aby ustawi wszystkie parametry towaru, nale y w Kartotece towarów zaznaczy wybrany towar i w
menu spod prawego przycisku myszy wybra pozycj 'Ustawienia internetowe. Okno TW (BLOT)' lub
wybra Alt +1.
Uruchomi si wtedy okno, gdzie mo na uzupe ni wszystkie brakuj ce dane. Poni ej opis kolejnych
zak adek:
Ogólne - podstawowe informacje o produkcie.
Aby zmieni producenta/dostawc nale y klikn na "..." znajduj ce si przy polach tekstowych i
wybra z listy (w przypadku, gdy lista jest pusta nale y od wie
j ).
Dodatkowo na zak adce mo na zmieni obraz g ówny (pojedy czy obraz, który jest wy wietlany m.in.
w miniaturce produktu na sklepie; przycisk 'Zmie zdj. g ówne') oraz zdj cia dodatkowe (przycisk +).
Opis - opis wybranego produktu.
Dodatek zapewnia podstawowy edytor HTML u atwiaj cy tworzenie opisów.
Kategorie - kategorie wybranego produktu.
Za pierwszym razem lista b dzie pusta, dlatego nale y klikn na 'Od wie '. Dodatek odzwierciedli
dok adnie struktur drzewiast kategorii na sklepie.
Dodatkowo jest mo liwo dodania nowej kategorii poprzez zaznaczenie kategorii wy ej
i klikni cie na +
Powi zanie - powi zanie z produktem na sklepie.
Domy lnie lista produktów na sklepie jest pusta, dlatego nale y klikn na przycisk 'Od wie '
znajduj cy si zaraz pod list .
Gdy produkt jest nowy nale y zaznaczy pierwsz pozycj - "(nowy)". Dzi ki temu podczas eksportu
towaru dodatek utworzy towar i zapisze jego identyfikator, tworz c powi zanie z produktem na
sklepie.
Je eli dany produkt ju istnieje, jednak z jakiego powodu nie ma powi zania nale y odszuka go na
li cie i zaznaczy .
Cechy - dodatkowe cechy produktów.
Na tej zak adce ustawia si dodatkowe cechy produktu (odzwierciedlenie zak adki 'Funkcje' w widoku
towaru na sklepie).
Pozwala na okre lenie dodatkowych informacji o przedmiocie - np. styl, krój itp. Po klikni ciu na
'Od wie ' mamy ich list oraz ewentualne warto ci predefiniowane (nale y klikn na strza
w
komórce warto ci, aby je podejrze ).
Dodatkowo jest tam tak e tabela Tagi. Po od wie eniu mamy list tagów ze sklepu. Po zaznaczeniu
pola wyboru produkt b dzie powi zany z nim.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Eksport towaru, import zamówie
Po poprawnym skonfigurowaniu ustawie internetowych produktów mo na korzysta z funkcji eksportu
towaru oraz importu zamówie .
W tym celu nale y na kartotece towarów wybra Operacje -> 'Eksport towarów do Prestashop (BLOT)'.
Zostaniemy zapytani, czy eksportowa wszystkie czy zaznaczone.
Po wybraniu pierwszej opcji dodatek wy le wszystkie towary, które maj skonfigurowane ustawienia
internetowe.
Aby pobra zamówienia, nale y przej do Kartoteki zamówie obcych i w menu spod prawego
przycisku myszy wybra 'Import zamówie (BLOT)'. Dodatek pobierze nowe zamówienia i wy wietli ich
list .

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Automatyczny eksport stanów i cen
Dodatek posiada zewn trzn us ug , która umo liwia eksport cen i stanów produktów, którym te cechy
si zmieni y.
Aby zainstalowa to rozszerzenie dodatku nale y:
1. Wgra plik blot_sdd.php do katalogu g ównego sklepu.
2. Uruchomi program setup.exe na serwerze, gdzie jest zainstalowana baza MSSQL Symfonii.
3. Pod aj c za wskazówkami zainstalowa us ug (wymagane jest konto administracyjne).
4. Zrestartowa komputer.
Automatyczny eksport stanów i cen b dzie dzia z towarami posiadaj cymi ustawienia internetowe
oraz b
ce skojarzone (zak adka Powi zane) z towarami ze sklepu internetowego.
W/w kroki najlepiej, aby wykonywa a wyspecjalizowana osoba.

Sprawdzanie stanu us ugi
Je eli u ytkownik chce sprawdzi , czy us uga si poprawnie zainstalowa a oraz czy dzia a. W tym celu
nale y otworzy Panel sterowania -> Narz dzia administracyjne -> Podgl d zdarze .
W oknie podgl du zdarze nale y w drzewie po lewej stronie wybra pozycj Dzienniki aplikacji i us ug
-> IPR Logs.
1. Je eli nie ma IPR Logs oznacza, e us uga nie zosta a zainstalowana lub uruchomiona.
2. Je eli w li cie zdarze w kolumnie Poziom wyst puje b d nale y go otworzy i po zapoznaniu si
ze szczegó owymi informacjami naprawi problem i zrestartowa us ug .
W/w kroki najlepiej, aby wykonywa a wyspecjalizowana osoba.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Import towarów ze sklepu
Dodatek umo liwia równie import towarów ze sklepu. W kartotece towarów wybieramy Operacje -> 'Import towarów z Prestashop (BLOT)'.

Dodatkowa funkcja - Zainicjuj towary: w kartotece towarów wybieramy Operacje -> 'Zainicjuj towary PrestaShop (BLOT)'.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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FAQ - NAJCZ
1

CIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

Komunikat: Brak towarów do eksportu.
Aby towar zosta wyeksportowany nale y przynajmniej raz otworzy okno ustawie internetowych (ALT+1) i je zapisa .
Nale y w tym momencie równie koniecznie przypisa towar przynajmniej do jednej z kategorii.

2

Komunikat: B d wykonania Brak tagu prestashop...
d komunikacji z Prestashop.
Nale y sprawdzi , czy Api jest poprawnie skonfigurowane (s udost pnione wszystkie wymagane metody).

3

Komunikat: Uwaga: nie posiadasz uprawnie do tej operacji!

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W katalogu Raporty -> Procedury odszuka modu 'Integracja Prestashop [U](BLOT)' i w sekcjach:
//uprawnienia do edycji ustawie internetowych i eksportu
oraz
//uprawnienia do importu zamówie
nale y doda odpowiedni login.
Np.
string ipr_ueksp (3) = "admin", "serwer\\userdomenowy", "aa"
Loginy nale y doda po przecinku, w cudzys owie. Liczba (3) - równa si liczbie dodanych loginów.

4

Komunikat: B d wykonania...
Mo na wgra pliki dodatku do dowolnego katalogu np. c:\temp\ i uruchomi 'Aktualizacja raportów systemowych'.
Wtedy podajemy cie
c:\temp i wszystko powinno si wczyta .

5

Co mam zrobi aby uruchomi us ug automatycznej aktualizacji stanów na ka dym komputerze? Tylko zainstalowa
plik setup.exe i poda dane mssql?
Tak, trzeba wgra setup.exe, ustawi namiary na MS-SQL i uruchomi .

6

Wprowadzanie parametrów do modu u [U], je eli trzeba poda uprawnionych u ytkowników.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W przypadku, gdy mamy parametr zdefiniowany nast puj co:
....
string dod_parametr="TEKST_PARAMETRU"
...
i mamy do wprowadzenia ci g znaków zawieraj cy znak specjalny \ nale y go wpisa podwójnie
przyk adowo:
...
string dod_parametr="DOMENA\UZYTKOWNIK" !!!! LE !!!!
...
string dod_parametr="DOMENA\\UZYTKOWNIK" DOBRZE
...
je eli natomiast parametr jest zdefiniowany bez znaków cudzys owia to znak \ nale y stosowa pojedynczo, np.:
...
dod_parametr=TEKST_PARAMETRU,INNY_TEKST
...
dod_parametr=DOMENA\UZYTKOWNIK,admin,DOMENA\INNY_UZYTKOWNIK
...
7

Jaki mam program?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Nazwa programu znajduje si na pasku okna. Szczegó owe informacje mo na odczyta w zak adce 'Aktywacja'.
Dok adne dane o programie mo na równie wyczyta z numeru licencji:
- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to ju nowy Handel Start.

8

Gdzie znajd numery licencji?
W programie, w zak adce 'Pomoc -> 'O programie' lub wybieraj c F4.

9

Jak si instaluje dodatek?
Ka de nasze rozwi zanie posiada podr cznik u ytkownika, który zawiera instrukcje instalacji.
Poprowadzi ona krok po kroku przez proces instalacji.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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10 Niestety po zalogowaniu do Handlu raport o aktualizacji nie pojawi si . Jak wgra dodatek?
Mo na r cznie wywo aktualizacj raportów.
Nale y zalogowa si jako admin do Handlu ERP, przej do Raporty -> System i wywo
systemowych'.
Na oknie wskaza folder z plikami *.sc (wypakowane z przes anej paczki).

'Aktualizacj raportów

11 Pobra em demo, ale nie dzia a?
Aby przetestowa rozwi zanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) nale y pobra wersj testow . W tym celu nale y, w oknie
pobierania wpisa NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozosta e dane. Nast pnie pobra dodatek.
12 B d wykonania: Nie mo na otworzy pliku.
Brak dost pu zalogowanego u ytkownia windows do katalogu C:\Program...
Aby dodatek zosta poprawnie zainstalowany, nale y zalogowa si na konto z wi kszymi uprawnieniami.
Mo na równie z programu przej do kartoteki raportów -> System -> Aktulizacja raportów systemowych, i wskaza folder
z dodatku z rozpakowanego archiwum.

13 Komunikat RegSvr32

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Komunikat mo e pojawi si w programach z systemem Windows 8 lub wy szym.
Wymagane jest uruchomienie wiersza polece w trybie adminitratora, wskazanie pliku sdd.bat r cznie i jego
uruchomienie.
Przyk ad: https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E

14 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia ERP Pa stwa dodatek nadal b dzie funkcjonowa ?
Tego tak naprawd nikt nie wie :).
Do ka dego dodatku za czamy umow licencyjn jak stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, e je eli dodatek
'przestanie poprawnie dzia ' po wgraniu nowej wersji, to go dostosowujemy/aktualizujemy aby dzia .
Jest to aktualizacja bezp atna lub p atna (ale maksymalnie 20% warto ci zakupowej dodatku).
15 Planujemy aktualizacj Symfonii ERP, czy dodatek nadal b dzie dzia

?

Je eli chc mie Pa stwo pewno , e dodatek b dzie wspó pracowa z najnowsz wersj programu zapraszam do
kontaktu z nami.
Zweryfikujemy, czy dodatek b dzie wymaga aktualizacji.
Sugerujemy zg aszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
Aktualizacj wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywa po wykonaniu raportów lub w
okresach "mniejszego nawa u pracy".
16 Co w

ciwie kupuj ?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W ramach zakupu dodatku nabywaj Pa stwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku ( z wyj tkiem e-us ugi).
Zakup dodatku uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów).
Wszystkie ceny podawane w katalogu dotycz wersji 1- firmowej i s cenami netto.
17 Potrzebuj ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuj importowa dane z kilku firm - czy mam zakupi dodatek dla
ka dej?
Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.
Mo liwe s dodatkowo nast puj ce warianty zakupu innych licencji:
- licencja dla nast pnej firmy w ramach jednego w ciciela - dop ata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego w ciciela - dop ata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dop ata 70%.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwowa system wyposa ony w dodatki?
1

Jak aktualizowa system z dodatkami?
System wyposa ony w dodatki wymaga dodatkowych czynno ci w przypadku aktualizacji programu.
Przede wszystkim przed jak kolwiek aktualizacj nale y wykona PE
programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiaj cy program).

KOPI danych firmy oraz kopi katalogu

Podstawow kwesti jest to, czy dodatek b dzie dzia w nowej wersji. To nale y sprawdzi odpowiednio wcze niej przed
aktualizacj aby nie zablokowa sobie pracy w systemie.
Odpowied na to pytanie uzyskacie Pa stwo w naszym Biurze obs ugi klienta po mailowym zapytaniu.
Drug spraw jest sposób aktualizacji.
Z tego punktu widzenia s dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasuj ca' rozwi zania dodatkowe i aktualizacja, która nie
wp ywa na nie.
Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwi za dodatkowych. Natomiast przej cie z
2015 na 2016 ju tak.
W takim przypadku nale y po aktualizacji zainstalowa dodatek ponownie.
2

Jak wykona kopi bezpiecze stwa systemu z dodatkami?
System wyposa ony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpiecze stwa.
Standardowa kopia bezpiecze stwa archiwizuje dane firmy ale nie bie e pod uwag dodatkowych plików i elementów jakie
wprowadzane przez dodatki.
Dlatego, aby si zabezpieczyc przed konieczno ci ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii
bezpiecze stwa nale y wykona kopi katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiaj cy program).
Czynno ci te mo na automatyzowa na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Pa stwa opiekunem od IT lub z
naszym Biurem Obs ugi Klienta.

3

Jak utrzymywa program zintegrowany z innymi systemami?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W przypadku pracy na programie, który wspó pracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami
bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Oprócz aktualizacji/zgodno ci dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów
po czonych.
Nale y ustali z dostawc takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolowa . Dodatki s sprzedawane z licencj
na dzia anie z okre lonymi wersjami systemu po czonego na dzie sprzeda y.
W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego mo e to doprowadzi do niepoprawnego dzia ania dodatku lub jego
ca kowitego zablokowania.
W tym uk adzie 'zgodno ' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i nale y si w takich przypadkach
kontaktowa z naszym Biurem Obs ugi Klienta.
4

Dodatki wykorzystuj ce 'procedury' programu.

Dodatki wykorzystuj ce procedury automatyczne programu s bardzo podatne na 'dezaktywacje' w przypadku aktualizacji
programu.
Dlatego BEZWZGL DNIE nale y wykonywa kopi katalogu programu przed ka

aktualizacj .

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystaj cych z 'procedur' wa ne jest, aby by y dost pne kopie skryptów
procedur poniewa s to zbiory unikalne i wyst puj tylko w danych klienta.
W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba b dzie przeprowadzi ponownie co mo e by us ug p atn .
5

Jak rozbudowywa ju zmodyfikowany system o nowe dodatki?
Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.
Dodatki mog modyfikowa system na kilka sposobów:
a. tworzenie nowych funkcji,
b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.
tpliwo , czy dodatek poprawnie zadzia a mo e si pojawi w przypadkach b i c.
W uproszczeniu trzeba sprawdzi wykonalno wdro enia kiedy dwa lub wi cej dodatków korzysta z 'procedur' lub
modyfikuje ten sam wydruk.
Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.
W przypadku, gdy dodatki pokrywaj si w tych obszarach nale y przeprowadzi ich 'integracj '.
Takie us ugi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Wi cej rozwi za do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie
symfoniadodatki.pl
Zach camy do pobierania wersji demo naszych produktów
Dodatkowe informacje mo na uzyska telefonicznie pod numerem
693 936 046
lub przez e-mail
handel@symfoniadodatki.pl

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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BLOT SP. Z O.O.
NIP 9471983254 KRS 0000488429
Brukowa 10
91-341 ód
tel. 693 936 046
e-mail: handel@symfoniadodatki.pl

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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