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Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2010
Obsah tejto príručky a s ňou súvisiaci program sú vlastníctvom autora Milana Bednára. Toto
vlastníctvo je chránené autorským zákonom číslo 618/ 2003.
Práva a povinnosti medzi autorom a používateľom upravuje licenčná zmluva, ktorá je dodávaná
spolu s internetovým obchodom v elektronickej podobe.
Programové vybavenie môže byť použité iba v prípade súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy.
Niektoré moduly opísané v tejto príručke nemusia byť súčasťou všetkých internetových obchodov.
Program môže byť použitý len v prípade legálneho získania.
© 2010 Milan Bednár.
Všetky práva vyhradené.
Dokumentácia , ani programy obsiahnuté v tomto balíku nesmú byť 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 použiť internetový obchod prostredníctvom dodávanej dokumentácie,
ktorá je dodávaná spolu s programom.
Vždy aktuálne informácie, pomôcky, dokumentáciu môžete nájsť 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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Editácia objednávky
Vytvorenie novej objednávky cez administračné rozhranie
Cenové skupiny s vlastnými nastaveniami marží
Importy doplnené o cenové skupiny
Import CSV doplnený o skupinu
Nový import dodávateľa značky ORAVA
Nový import dodávateľa SWS Distribution
Možnosť vyhľadávania produktov v administračnom rozhraní a práca s nimi
Možnosť vloženia DPH pri odberoch
Možnosť vloženia DPH – oslobodené pri produktoch a odberoch
Tlačová zostava objednávky obsahuje poznámku
Obrázky none sa nezväčšujú pri výpise
Prispôsobenie tlačových zostáv pre neplatiteľov DPH
Doplnený formulár a priestor pre dodacie podmienky
Jednotlivé formuláre (profil firmy, obchodné podmienky, odkazy) obsahujú nový editor
prostredníctvom ktorého je možné formátovať text a vkladať obrázky ako v programe MS
Word
Import CSV – pribudla funkcia aktualizácie len ceny
Pribudla možnosť platby cez kreditné karty – CardPay + logo platieb
Nový panel – Menu (obsahuje odkazy na Profil firmy, obchodné podmienky, dodacie ..)
Nový panel – Dodacie podmienky (obsahuje ikonky dodávateľov DPD, DHL, UPS, EMS)
Výpis produktov ako dvojgaléria a detail produktu obsahujú prepočet zľavy v percentách
Stav objednávky zasielaný zákazníkovi automaticky + zmena sledu stavov
Množstvo ďalších drobných zmien a úprav ...
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Podrobnejší
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Editácia objednávky
V administračnom rozhraní v časti „Objednávky“ pribudla možnosť editácie objednávky (1)
a vytvorenia novej objednávky (2).
Zobrazenie časti:

1

2

Editácia objednávky:
Vo výpise objednávok klikneme na vybranú objednávku. Načíta sa nám detail objednávky.
V stredovom menu sa nám zobrazí nový odkaz – „Zmeniť objednávku“. Kliknutím na „Zmeniť
objednávku“ sa nám načíta v spodnej časti editovateľná objednávka.
Pohľad na editáciu hlavičky:

1
2

3

7

5

5

6
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Zmena jednotlivých častí sa vykonáva samostatne a to nasledovne:
1 – Zmena užívateľa existujúcej objednávky
Mení sa zároveň aj adresa, telefón, fax, email.
2 – Zmena len telefónu a e-mailu zákazníka
3 – Zmena označenia objednávky a objednávajúceho
4 – Zmena typu odberu
Pri zmene sa pôvodný odber odstráni a nahradí novým. Celková cena objednávky sa automaticky
upraví. Pri zmene obchod neberie do úvahy cenu dopravy zadarmo.
5 – Zmeny nastavení – sklad, tovar, manažér, spôsob úhrady.
6 – Zmena dodacej adresy
7 – Zmeny poznámky
Pohľad na editáciu produktov:

1

2

3

4

5

6

Pri editácií položiek administrátor môže zmeniť všetky potrebné údaje produktu. Zmena sa
vykonáva úpravou políčok produktu a kliknutím na tlačítko „Zmeniť“ (4). Pri zmene množstva
produktu, ceny, dph, bude celková cena produktu ako aj objednávky automaticky prepočítaná.
Zmazanie produktu sa vykonáva červeným tlačítkom „x“.
Pridanie nového produktu z databázy obchodu
Vloženie nového produktu sa vykonáva pomocou časti (6). Pokiaľ vkladáte existujúci produkt
v obchode, stačí Vám vložiť celý kód produktu do časti „Kód“ a kliknúť na tlačítko „Vložiť“. Pokiaľ
produkt s týmto kódom v obchode existuje, bude vložený. Ostatné údaje – názov, cena budú
vložené automaticky. Pokiaľ produkt neexistuje, vloženie sa neuskutoční.
Pridanie vlastnej položky
Pridanie vlastnej položky sa vykonáva taktiež pomocou časti (6) s tým rozdielom, že okrem kódu
vložíte aj názov položky. Program následne produkt nebude hľadať v databáze a bude ho brať ako
novú položku objednávky.
Editácia objednávky je rôzna pre platcu a neplatcu DPH, ako aj celkový výstup objednávky.
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Vytvorenie novej objednávky
Nová objednávka sa vytvára tak, že v stredovom menu klikneme na odkaz „ Nová objednávka“ (2).
Následne sa nám v spodnej časti zobrazí formulár pre výber zákazníka, na ktorého sa objednávka
vytvorí:

1

Vyberieme si zákazníka, na ktorého chceme objednávku vytvoriť a potvrdíme to tlačítkom „Vytvor“.
Následne sa nám vloží čistá objednávka do databázy „Objednávky“.
Editáciu a vloženie produktov vykonávame rovnako, ako editáciu existujúcej objednávky.

Cenové skupiny
Internetový obchod obsahuje možnosť vytvorenia cenových skupín A – I. Jednotlivým skupinám je
možné prostredníctvom časti „Ceny, banka, mena – Marža – hladiny cien“ nastaviť jednotlivé
hladiny a marže.

1

Cenové hladiny sa vkladajú rovnakým systémom s tým rozdielom, že pri vložení sa v časti (1)
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vyberie skupina, do ktorej sa hladina vloží.
Hladina 0 predstavuje hladinu pre produkty, ktoré nie sú vložené do žiadnej skupiny.
Cenové hladiny je možné hromadne produktom nastaviť cez časť „Položky a kategórie“
prostredníctvom spodného panela.
Pohľad na časť „Položky a kategórie“:

1

V prípade, že chcete produktom kategórií X nastaviť skupinu, stačí kategóriu označiť a v spodnom
panely vybrať príslušnú skupinu. Nastavenie následne potvrdiť tlačítkom „Vykonaj“.
Pohľad na výpis produktov a popis skupiny:

1

Popis skupiny produktu sa zobrazuje vedľa ceny (1).
Pohľad na nastavenie skupiny pri editácií produktu:
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Jednotlivé importy dodávateľov boli upravené tak, aby bolo možné pri výbere kategórií vybrať aj
cenovú skupinu kategórie.
Pohľad na výber skupín pri importoch:

Jednotlivé skupiny je možné rozšíriť prostredníctvom časti „Číselníky“.

Vyhľadávanie produktov v administračnom rozhraní
V časti „Položky a kategórie“ pribudla nová funkcia – vyhľadávanie produktov:

Po vložení hľadaného textu vpravo hore sa nám načíta zoznam produktov, ktoré obsahujú slovo
v kóde, názve, popise.
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Nové formuláre pre vloženie textov
Jednotlivé časti ako: obchodné podmienky, dodacie podmienky, reklamačný poriadok, pomoc,
odkazy a rss obsahujú nový formulár pre vkladanie, formátovanie a úpravu textu s možnosťou
vloženia obrázkov.
Pohľad na formulár:

Vkladanie DPH pri odberoch
Internetový obchod Vám umožňuje nastaviť DPH pri vkladaní jednotlivých odberov
prostredníctvom časti „Ceny, banka, mena“.
Táto funkcia je užitočná pri dopravách, ktoré sú oslobodené od DPH, prípadne majú iné DPH
a podobne.
Pohľad na nastavenie:
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Panel Menu
Do internetového obchodu pribudol nový panel, panel Menu. Uplatnenie nájde v obchodoch, ktoré
sú inak rozložené a nemajú miesto pre odkazy na obchodné podmienky, dodacie a podobne.
Ukážka panela:

Panel Doprava tovaru
V prípade, že si tento modul aktivujete, bude zákazníka informovať o dopravách, ktoré ponúkate.
Ikonky sú načítavané na základe kódu, ktorý ste vložili k doprave v časti Spôsob odberu.
Kódy by mali byť takéto:
EMS, POSTA, DHL, DPD, UPS
Ukážka panela:

Percentuálne vyjadrenie zľavy v dvojgalérií a detaile produktu
V prípade, že k produktu vložíte starú cenu, obchod vypočíta a zobrazí percentuálnu úsporu pri
kúpe.
Pohľad na detail produktu:
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Informovanie zákazníka o stave objednávky
Po tom, čo zákazník vytvorí objednávku, zákazník už z obchodu nedostáva žiadne e-maily o stave
objednávky. Objednávka v obchode nadobudne hodnotu: Vytvorená.
Terajšia úprava zákazníka bude informovať o stave objednávky po tom, čo v časti „Objednávky“
zmeníte jej stav.
Akceptované stavy pre vytvorenú objednávku:
Potvrdená – Uhradená – Vydaná –Uhradená (už neposiela e-mail o uhradení, slúži len grafy)
Potvrdená – Vydaná – Uhradená
E-mail ktorý príde zákazníkovi po stave Potvrdená:
Predmet:
Vasa objednavka c. 20101003 bola potvrdena
Text:
Vazeny zakaznik !
Vasa objednavka cislo 20101003 bola prave potvrdena obchodnym oddelením.
O dalsom stave Vasej objednavky Vas budeme informovat.
V pripade komunikacie s nasim obchodnym oddelenim nezabudnite, prosim, uvadzat cislo
objednavky.
Dakujeme a prajeme pekny den.
Sprava vygenerovana internetovym obchodom firmy Vyplnte si profíl firmy z adresy
http://www.eshop2010test9.mibe.sk/.
E-mail ktorý príde zákazníkovi po stave Vydaná:
Predmet:
Vasa objednavka c. 20101003 bola vydana
Text:
Vazeny zakaznik !
Vasa objednavka cislo 20101003 bola prave vydana zo skladu.
V pripade, ze ste zvolili zaslanie tovaru, tovar Vam bude doruceny do 2 dni, v pripade, ze ste zvolili
osobný odber, tovar si mozete vyzdvihnut.
V pripade komunikacie s nasim obchodnym oddelenim nezabudnite, prosim, uvadzat cislo
objednavky.

Dakujeme a prajeme pekny den.
Sprava vygenerovana internetovym obchodom firmy Vyplnte si profíl firmy z adresy
http://www.eshop2010test9.mibe.sk/.
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E-mail ktorý príde zákazníkovi po stave Uhradená:
Predmet:
Vasa uhrada za objednavku c. 20101003 bola prijata
Text:
Vazeny zakaznik !
Uhrada Vasej objednavky 20101003 bola prave prijata obchodnym oddelením.
O dalsom stave Vasej objednavky Vas budeme informovat.
V pripade komunikacie s nasim obchodnym oddelenim nezabudnite, prosim, uvadzat cislo
objednavky.
Dakujeme a prajeme pekny den.
Sprava vygenerovana internetovym obchodom firmy Vyplnte si profíl firmy z adresy
http://www.eshop2010test9.mibe.sk/.
Údaje o čísle objednávky, adrese obchodu a prevádzkovateľovi sú vkladané automaticky
z nastavení obchodu.
Texty je možné zatiaľ zmeniť len programovo v časti:
/admin/objednavky/ objednavka_email_zakaznik.php

Nové importy – Orava a SWS
Do internetového obchodu boli doprogramované nové importy.
Import ORAVA:

Adresa dodávateľa: http://www.orava-system.com/sk/
Adresa služby cenníkov: http://www.orava-system.com/sk/I6WS/
Dodávateľ predáva elektroniku značky ORAVA.
Domovská stránka dodávateľa je http://www.orava.eu
Import SWS Distribution:

Adresa dodávateľa: http://www.swsd.sk/
Adresa služby cenníkov: http://www.swsd.sk/i6ws/
Dodávateľ predáva softvér a hardvér, elektroniku.
Upozornenie: jedná sa o beta verziu importu. Dodávateľ má desaťtisíce produktov. Vzhľadom na
množstvo produktov import nemusí korektne bežať na bežných webhostingoch, ktoré sú limitované
jednorazovým zaťažením. Autor nezodpovedá za plnohodnotnú funkciu tohto importu.
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