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Obsah tejto príru ky a s ou súvisiaci program sú vlastníctvom autora Milana Bednára. Toto
vlastníctvo je chránené autorským zákonom íslo 618/ 2003.
Práva a povinnosti medzi autorom a používate om upravuje licen ná zmluva, ktorá je dodávaná
spolu s internetovým obchodom v elektronickej podobe.
Programové vybavenie môže by použité iba v prípade súhlasu s podmienkami licen nej zmluvy.
Niektoré moduly opísané v tejto príru ke nemusia by sú as ou všetkých internetových obchodov.
Program môže by použitý len v prípade legálneho získania.
© 2010 Milan Bednár.
Všetky práva vyhradené.
Dokumentácia , ani programy obsiahnuté v tomto balíku nesmú by kopírované, reprodukované,
prekladané alebo redukované na žiadne médium bez predošlého písomného povolenia autora.
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Informácie, otázky a služby na webovej stránke
Autor vám pomôže správne použi internetový obchod prostredníctvom dodávanej dokumentácie,
ktorá je dodávaná spolu s programom.
Vždy aktuálne informácie, pomôcky, dokumentáciu môžete nájs na internetových stránkach:
Verzia MiBe ESHOP 2010
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk
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ROZSAH NOVINIEK
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Možnos zobrazenia vybraných produktov v asti nákupného košíka
Manipula ný poplatok
Podpora druhého popisu k produktom
Možnos nastavenia vkladania do košíka len tých produktov, ktoré sú na sklade
Zobrazenie podobných produktov v detaile produktu
Nové usporiadanie avých kategórií
Nezobrazovanie 2,3 obrázka v detaile, ak ich produkt neobsahuje
Pribudli nové šablóny (Modrá, Zelená, Ružová)
Upravený XMLfeed e-nakupovanie.sk
Dobierka – dodato ný poplatok
Pri zmene odkazu sa neupravuje dátum vloženia a tým pádom ani poradie odkazov
Zmena autentifikácie verify Google
Pri importe Agem cenníka ak sklad obsahuje dátum vloží sa 0
Automatické zotriedenie obrázkov v detaile produktu pod a abecedy
POST odosielanie údajov do VUB banky
Preprogramovaná as Partneri (grafické zobrazenie stavov, možnos vloženia viacerých
administrátorov, možnos vymazania kontaktov, možnos vymazania dodacích adries
partnerov)
Pribudol pravý horný banner
Pribudol pravý dolný banner
Nový spôsob zobrazenia a výber odberu a platby pri objednávke
Preprogramované importy – možnos výberu kde sa bude kategória importova , možnos
importovania len podkategórií, alebo celej štruktúry
Interná správa pre objednávky
Zaktualizovaný Google Analytics
Zaktualizovaný spôsob vkladania reklamného textu
Možnos vypnutia a nezobrazovania kreditu užívate a
Zjednodušená registrácia užívate a – odstránený hlavný kontakt
Možnos vypnutia registrácie firmy, ob ana
Možnos zakázania nakupovania neprihláseným užívate om
RSS a filtrácia HTML kódov
Nová funkcia pre zobrazenie cien – delenie a dopl ovanie 0 pri desatinných cenách
Nové logo QUATRO
Možnos vypnutia v nákupnom košíku: cenová ponuka, rýchle vkladanie, súbor v košíku
Možnos zobrazovania obrázkov k produktom v nákupnom košíku
Možnos zmeny TOP ikonky pri výpise druhých kategórií v avej ponuke kategórií
Možnos doplnenia a editácia textu v asti Pomoc
Pri mazaní všetkých produktov v asti Položky a kategórie sa na zmazanie pýta
Nový Import Euro Data (Po íta ové komponenty)
Nový Import Grada.cz (Knihy)
Nový Import Agora (Mobilné telefóny a príslušenstvo)
Možnos vypnutia horného vyh adávania / zobrazenie informácie o produktoch
Možnos vypnutia výrobcov a náväznos na zobrazenie v obchode
Prepracované vyh adávanie viacerých výrazov
Možnos samostatného výberu a usporiadania modulov v avom a pravom panely obchodu
Nový pravý / avý panel – Nákupný košík
Nový pravý / avý panel – Prihlásenie sa
Nový pravý / avý panel – Najsledovanejšie produkty
Nový pravý / avý panel – Informácie k aktualizácií
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Možnos zobrazenia stredového panela vyh adávania
Doprogramované zaokrúh ovanie pri fakturácií – tla dokladov
Objednávka v tla ovej podobe obsahuje íslo ú tu + zápis firmy (zrsr, orsr)
Nákupný košík a objednávky obsahujú zvä šené tla ítko
Možnos nastavenia zobrazovania stredových bannerov vo všetkých astiach
Preprogramované zobrazenie výpisu produktov – vypo íta aká je šírka obchodu a dorozšíri
šírku výpisu produktu
Šablóna Style obsahuje tretí riadok výpisu kategórií v hornom menu
Nové XMLfeed Heureka.sk, Topshopping.sk, Superdeal.sk, Srovname.sk, Najdicenu.sk,
Monitor-cien.sk,
Nový CSV generátor pre porovnáva shop-mania.sk
Produkty, ktoré sú ozna ené ako Novinka, Akcia vo výpisoch sú zvýraznené textom –
Akcia, Novinka
Možnos zmeny horného menu (Jednoduchý, Profesionálny, Grafické menu z verzie EASY)
Pribudli 2 nové šablóny EASY obchodu – možnos grafického upravenia vlastnej
Možnos vypnutia ponuky Akcia, Novinky v avej asti výpisu kategórií
Vo výpise produktov v administra nom rozhraní sa zobrazuje odkia je produkt
naimportovaný
Preprogramované asti pre vypnutie duálneho zobrazenia
Množstvo alších drobných zmien a úprav ...
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Podrobnejší
nastavení

popis

niektorých

úprav

a

Možnos zobrazenia vybraných produktov v asti nákupného
košíka
V nákupnom košíku nad výpisom položiek pribudla možnos zobrazenia produktov, ktoré by mohli
by pre zákazníka zaujímavé a mohol by sa potencionálne .rozhodnú pre kúpu.
Zobrazenie asti:

Nastavenie zobrazenia produktov:
Vo výpise v nákupnom košíku sa zobrazujú tie položky, ktoré majú príznak „Košík ponuka“.
Položky do tohto výpisu sa pridajú / odstránia cez as „Položky a kategórie“ v administra nom
rozhraní, kde pribudla as „Košík – ponuka“ Položky, ktoré chcem vloži si ozna íme a v spodnej
asti panela vyberieme „Vlož: Košík ponuka“. Položky odstránime výberom „Odzna i : Košík
ponuka“.
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Manipula ný poplatok
Internetový obchod obsahuje nový poplatok – manipula ný poplatok. Prostredníctvom asti
v administra nom rozhraní „Ceny, banka, mena – Spôsoby odberu“ je možné nastavi používanie
manipula ného poplatku.
V asti je možné nastavi výšku manipula ného poplatku a limit do ktorého sa tento manipula ný
poplatok bude zapo ítava do objednávky užívate a.
Poh ad na modul nastavenia:

:
Poh ad zo strany užívate a:

Podpora druhého popisu k produktom
V internetovom obchode si môžete zapnú používanie druhého popisu k produktom. Druhý popis je
popis, ktorý sa zobrazuje vo výpise produktov – v ich náh ade. Je to krátky popis, ktorým
vystihnete to najdôležitejšie k produktu. Po zobrazení detailu sa zobrazuje k produktu hlavný popis.
Možnos zapnutia druhého popisu je možné v asti:
„Kategórie a produkty – Položky produktov“ as vlastný popis vo výpise.
Po zapnutí sa druhý popis vkladá v asti „Položky a kategórie“.

Možnos nastavenia vkladania do košíka len tých produktov,
ktoré sú na sklade
Táto nová funkcia Vám umož uje predáva len tie produkty, ktoré máte na sklade. Produkty, ktoré
nie sú na sklade, respektíve majú množstva menšie alebo rovné 0 nebudú vložené do nákupného
košíka, alebo budú z košíka odstránené.
Objedna je možné len taký po et produktov, ktorý je na sklade.
7

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Po vytvorení objednávky sa množstvo zmenší o objednané množstvo.
Možnos používania skladov je možné nastavi v asti:
„ íselníky – Sklady“ pod vo bou „Produkty, ktoré nie sú skladom“.

Zobrazenie podobných produktov v detaile produktu
Podobné produkty sú produkty, ktoré sú generované automaticky a sú zobrazované v detaile
produktu. Podobné produkty sa náhodne vyberajú z kategórie v ktorej je vložený prezeraný
produkt. Po et výpisu produktov je totožný s nastavením výpisu akciových produktov v panely
obchodu.
Poh ad zo strany užívate a:

Nové usporiadanie avých kategórií
Nové usporiadanie avých kategórií spo íva v možnosti nastavenia zvýraznenia hlavnej kategórie
a výpisu jej podkategórií bez nutnosti rozkliknutia.
Toto usporiadanie je vhodné, ak chcete hne vo výpise oddeli a zvýrazni jednotlivé sekcie
predávaného tovaru.
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Poh ad zo strany užívate a:

1

2

3
1 – Hlavná kategória
2 – Výpis jej podkategórií
3 – iara
Nastavenie usporiadania cez administra né rozhranie:
Prejdeme do asti „Položky a kategórie“.
V prípade existujúcej prvej kategórie si ju ozna íme a v spodnej asti panela vyberieme vo bu
„Zmeni “ a potvrdíme tla ítkom „Vykonaj“.
Takto postupujeme aj pri vkladaní novej kategórie.
Zobrazí sa nám formulár s novými vo bami:

1

2
3
4
5

Dopl ujúce údaje vkladáme vo bami 2 až 5. Nastavenia platia len pre hlavné kategórie.
Vo bou ( 2) si môžeme nastavi , i podkategórie hlavnej kategórie sa vo výpise budú zobrazova
ihne , alebo až po kliknutí. Vo bou (3) si môžeme nastavi farbu textu kategórie a iary, štýl písma
(4) a hrúbku (5).
Vloženie iary odde ujúcej kategórie
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V prípade, že jednotlivé hlavné kategórie chcete oddeli iarou, postupujete rovnako ako pri
vkladaní novej kategórie. V asti „Položky a kategórie“ kliknutím na tla ítko „Vloži kategóriou“ sa
nám zobrazí formulár.
Ako názov kategórie je potrebné da „----- „ (5 x iara). V asti (3) je možné vloži farbu iary.
Takto uložená kategória sa následne premietne ako iara, ktorú môžete presunú do požadovanej
pozície.
Výsledok nastavenia:

Pribudli nové šablóny (Modrá, Zelená, Ružová)
V asti „Farby a vzh ad – Šablóny obchodov“ pribudli tri nové šablóny obchodov, ktoré môžete
použi pre svoj internetový obchod, alebo sa od nich odrazi pre vlastné nastavenie farieb.
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Dobierka – dodato ný poplatok
Do internetového obchodu bol doprogramovaný dobierkový modul. Jeho úlohou je v závislosti od
nastavených cenových hladín vklada nastavený poplatok za dobierku.
Modul nájdete v administra nom rozhraní v asti „Ceny, banka, mena - Dobierka“.
Poh ad na modul:

1

2

3

4

Dobierkový modul si môžete zapnú / vypnú v asti (1).
Prostredníctvom asti (2) vkladáte hranicu od – do a výšku poplatku dobierky.
Jednotlivé hranice a poplatky vidíte v asti (3) odkia ich môžete tla ítko (4) odstráni .
Poh ad zo strany užívate a:
11

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

V prípade, že užívate vytvára objednávku a vyberie si ako spôsob platby „Dobierku“ na základe
zapnutej dobierky výšky objednaného tovaru sa zistí hladina a výška dobierky. Tá sa následne
vloží ako alšia objednaná položka a navýši sa celková cena objednávky.

Preprogramovaná as Partneri
as „Partneri“ v administra nom rozhraní prešla preprogramovaním.

1

2

3
Hlavnou novinkou je to, že môžete do internetového obchodu prida viacerých administrátorov.
Práva administrátora môžete na nejakú firmu aplikova prostredníctvom ponuky (3) kde pribudla
možnos „Nastav práva adm“ a „nastav práva usr“.
Administrátor obchodu je v asti zvýraznený ervenou farbou (1).
Jednotlivé stavy partnerov sú zvýraznené v asti (2).
alšou novinkou je možnos odstránenia kontaktu firmy a dodacej adresy firmy prostredníctvom
asti (1).

1
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Nový spôsob zobrazenia a výber odberu a platby pri
objednávke
Do internetového obchodu bol naprogramovaný nový modernejší spôsob výberu platby a odberu
pri vytváraní objednávky.
Poh ad zo strany užívate a:

1

2
3

Užívate tak vidí všetky nadefinovaný spôsoby platieb a odberu. Pri odbere sa zobrazuje aj cena
poplatku za odber (3).
Nastavenie nového alebo pôvodného zobrazenia sa vykonáva v asti „Farby a vzh ad –Farby a
vzh ad košíka“ pod ozna ením „Vzh ad výberu platby a odberu“.

Možnos vypnutia v nákupnom košíku: cenová ponuka, rýchle
vkladanie, súbor v košíku
Prostredníctvom administra ného rozhrania v asti „Farby a vzh ad –Farby a vzh ad košíka“ je
možné vypnú moduly zobrazujúce sa v nákupnom košíku – Rýchle vkladanie (1), Cenový ponuka
(2) a vkladanie prílohy (3).
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1

2

3

Možnos zobrazovania obrázkov k produktom v nákupnom
košíku
Pribudla možnos zobrazenia obrázkov vo výpise produktov v nákupnom košíku. Nastavenia sa
vykonáva v asti „Farby a vzh ad –Farby a vzh ad košíka“ pod vo bou „Obrázky produktov“.
Poh ad na zobrazenie s obrázkami:
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Poh ad na zobrazenie bez obrázkov:

Preprogramované importy – možnos výberu kde sa bude
kategória importova , možnos importovania len podkategórií,
alebo celej štruktúry
Vo verzií 15.0 sa objavila možnos výberu hlavnej kategórie cenníka, ktorá sa bude do
internetového obchodu importova .
Importy boli preprogramované a umož ujú Vám aj vybra , kde sa kategória bude importova .

1
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V asti (1) sa na íta zoznam hlavných kategórií, ktoré máte v internetovom obchode. V prípade, že
nevyberiete žiadnu kategóriu, import sa vykoná do kategórií, ktorá je udaná v cenníku.
V prípade, že vyberiete nejakú kategóriu, v alšom kroku budete môc spresni to, i sa budú
importova len podkategórie vybranej kategórie, alebo sa bude importova celá štruktúra aj
s hlavnou kategóriou (1).
alšie okno:

1

Pribudol nový import Agora
Spolo nos Agora plus, a.s. je autorizovaným distribútorom mobilných GSM zariadení a doplnkov
zna iek Nokia, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Jablotron a produktov TomTom.

Adresa internetového obchodu dodávate a: http://merkur.agora.sk/

Pribudol nový import Euro Data
Firma Euro Data SK, a.s. bola založená v roku 2008 za ú elom dovozu a distribúcie kancelárskej
techniky, periférnych zariadení, spotrebného materiálu a po íta ových doplnkov.

Adresa internetového obchodu dodávate a: http://www.eurodata.sk/

Pribudol nový import Grada
Knihy s logem GRADA vycházejí v eské republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své
existence vybudovala pozici nejv tšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu
tržeb, po tu vydávaných nových titul i ší í obor své p sobnosti a to jak v eské tak i ve
Slovenské republice.
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K dnešnímu dni GRADA vydala tém 5.500 titul v celkovém nákladu skoro patnáct milion knih.
Nabídka spole nosti GRADA pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejr zn jších oblastí
lidské innosti. Ro n produkuje více než 380 novinek ve více než 29 oborech asi v 90 edi ních
adách.

Adresa internetového obchodu dodávate a: http://www.grada.sk

Interná správa pre objednávky
Pribudla možnos vkladania interných správ jednotlivým objednávkam.
Po kliknutí na objednávku sa v stredovej asti zobrazí vo ba „Interná správa“ (2).
Po kliknutí sa zobrazí formulár pre ítanie / vloženie internej správy.
Poh ad na objednávku a stredový panel.

1

2

Objednávka, ktorá obsahuje vloženú internú správu je ozna ená ikonkou (1).
Poh ad na internú správu:
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Možnos vypnutia a nezobrazovania kreditu užívate a
Internetový obchod umož uje vypnutie a nepoužívanie kreditu užívate a.
Nastavenie je možne vykona v asti: „Ceny, banka, mena – Nastavenie cien“ položka s názvom
„Kredit užívate a“.

Možnos samostatného výberu a usporiadania modulov
v avom a pravom panely obchodu
Pribudla možnos nastavenia vlastných panelov po avej a pravej strane internetového obchodu.
Nastavenie je možné vykona v ast „Farby a vzh ad – avý panel – moduly, Pravý panel moduly“.
Poh ad na nastavenie:

Nastavenie a používanie modulu je teda plne vo vašich rukách.
Pribudli nové moduly:
Nákupný košík s obrázkom:
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Akcie a novinky s obrázkom bez popisu:

Akcie a novinky len názov produktu:

Najsledovanejšie produkty:

Najsledovanejšie produkty bez popisu:
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Najsledovanejšie produkty len názov:

Prihlásenie sa:

Po et produktov:

Možnos zobrazenia stredového panela vyh adávania
Internetový obchod Vám umož uje vypnú vyh adávanie v avej strane a hornom menu a zapnú
panel vyh adávania v stredovej asti internetového obchodu.
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Poh ad na stredové vyh adávanie:

Nastavenia sa preberajú z nastavenia horného vyh adávania, ktoré je umiestnené v menu v pravej
asti.
Zapnutie / vypnutie a vykonanie nastavení je možné v asti: „Farby a vzh ad –Top a down menu“
as „vyh adávania“.

Doprogramované zaokrúh ovanie pri fakturácií – tla dokladov
Do internetového obchodu do tla ových zostáv bolo doprogramované zaokrúh ovanie celkovej
ceny v prípade, že cena bez dph + dph nesedí s celkovou cenou.

1

Zaokrúh ovanie sa zobrazuje v tla ových zostavách: Objednávky, preddavkové faktúry, faktúry.

Nové XMLfeed Heureka.sk, Topshopping.sk, Superdeal.sk,
Srovname.sk, Najdicenu.sk, Monitor-cien.sk, Shop-mania.sk

http://www.heureka.sk/

http://www.Topshopping.sk/
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http://www.superdeal.sk/

http://www.srovname.sk/

http://www.najdicenu.sk/

http://www.monitor-cien.sk/

http://www.shop-mania.sk/

Produkty, ktoré sú ozna ené ako Novinka, Akcia vo výpisoch
sú zvýraznené textom – Akcia, Novinka
Produkty, ktoré sú ozna ené príznakom Akciový, Novinka sa vo výpisoch zobrazujú s doplnkovým
textom „Akcia“, „Novinka“.
Poh ad zo strany užívate a:
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Možnos zmeny horného menu (Jednoduchý, Profesionálny,
Grafické menu z verzie EASY)
V internetovom obchode pribudla možnos výberu zatia z 3 horných menu:
Profesionál:

Jednoduchý:

Z EASY verzie:

Nastavenie farieb a výber realizujete cez as : „Farby a vzh ad –Top a down menu“.

Možnos vypnutia ponuky Akcia, Novinky v avej asti výpisu
kategórií
V avej asti katalógu produktov pribudla možnos vypnutia Akciových produktov a Noviniek.
Poh ad na modul:

1

Nastavenie sa vykonáva v asti „Kategórie a produkty – avé menu produktov“ vo bou „Zobrazi
odkaz na Akcie a Novinky“.
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Vo výpise produktov v administra nom rozhraní sa zobrazuje
odkia je produkt naimportovaný
Vo výpise produktov v asti „Položky a kategórie“ pribudlo zobrazovanie dodávate ov odkia sa
produkt importoval.

1

Pribudli 2 nové prednastavené šablóny EASY obchodu
V asti „Farby a vzh ad – Šablóny obchodov“ pribudli tri nové šablóny obchodov, ktoré môžete
použi pre svoj internetový obchod, alebo sa od nich odrazi pre vlastné nastavenie farieb.
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Možnos objednávania produktov len pre prihlásených
užívate ov
V asti „Nastavenie Eshopu –Typ predaja“ si môžete nastavi , i nakupova produkty
v internetovom obchode môže len prihlásených užívate .
V prípade že áno, po kliknutí na nákupný košík bude užívate presmerovaný na stránku prihlásenia
sa.

Možnos doplnenia a editácia textu v asti Pomoc
Pribudla možnos doplnenia a editácie textu do asti, ktorá sa zobrazí užívate ovi po kliknutí na
tla itko „Pomoc“.
Nastavenia sa vykonáva v asti „Nastavenia firmy – Pomoc“.

Možnos vypnutia výrobcov a náväznos na zobrazenie
v obchode
Pribudla možnos vypnutia výrobcov v internetovom obchode.
Vypnutie sa vykonáva v asti „Kategórie a produkty – Položky produktov“ nastavením asti
Výrobcovia / Autori na „nie“.
Následne sa z internetového obchodu skryje ponuka výrobcov a výpis sortimentu produktov.
Pri zapnutých výrobcoch:

Pri vypnutých výrobcoch:

Prepracované vyh adávanie viacerých výrazov
Inteligentné vyh adávanie produktov. Do teraz internetový obchod umož oval vyh adávanie len
jedného slova alebo presného výrazu.
Ak ste mali v obchode produkt s názvom : „LCD Monitor 17“ Samsung, DVI, Repro“ a užívate
vložil výraz „LCD Samsung“ výrobok nebol nájdený.
Nové vyh adávanie h adá samostatne slovo „LCD“ a „Samsung“ v názve, popise produktu
a v prípade výskytu oboch slov je produkt zobrazený.
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