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Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2011
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.
© 2011 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 2011
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk
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Rozsah noviniek
 Možnosť nadefinovania vlastného neobmedzeného množstva stavov (Email: potvrdená,
vydaná, rozpracovaná...) pre odosielanie e-mailov k zákazníkovi o stave objednávky cez
administráciu
 Možnosť vloženia a vytvorenia vlastných textov k stavom objednávok a ich odosielanie k
zákazníkovi
 História práce s objednávkami od vytvorenia až po zmenu stavov – zobrazuje sa v
administrácií samostatne pre každú objednávku vo výpise alebo v histórií
 Možnosť hromadného označenia všetkých produktov v administrácií jedným kliknutím
 Možnosť exportu objednávok a faktúr do súboru CSV - MS Excelu (možnosť výberu,
ktoré)
 Zaokrúhľovanie cien v databáze zmenené z 3 na 4 desatinne miesta
 Optimalizácia kódov
 Optimalizácia My SQL
 Úprava obchodu pre Google Chrome – objednávkový formulár a ďalšie časti
 Odstránenie výberu „nezvolené“ v objednávkovom formulári pri výbere dopravy a platby
 Možnosť vloženia dlhého popisu k platbám a doprave – zobrazuje sa vo výbere platby a
dopravy pri objednávaní
 Nová elektronická platba ČSOB
 Možnosť zmeny fontu a farby textov, ktoré neboli zaradene
 Možnosť spätnej editácia spôsobu odberu – administračné rozhranie
 Možnosť vloženia jedinečného popisu k produktu, ktorý sa nikdy pri importe nezmení
(pevný popis – oddelenie vlastného popisu a popisu z importov)
 Možnosť výberu, či pri exporte CSV exportovať ceny s DPH alebo bez DPH
 Možnosť výberu, či pri importe CSV importovať ceny s DPH alebo bez DPH
 Import / export CSV upravený na 4 kategórie (pred len 3)
 Sumárna cena vypísaných objednávok v databáze objednávok
 Nový panel výrobcov – výpis výrobcov v SELECT a ich výber
 Zmena produkt v administrácií cez ikonku – jedným kliknutím
 Hromadné pridelenie skupiny marže produktov podľa výrobcov
 Manažérska funkcia - 50 najvyhľadávanejších slov
 Manažérska funkcia - 50 posledne vyhľadávaných slov
 Upravený import At computers – po zmene nesedela diakritika
 Pri vytváraní objednavky - samostatne vloženie mena a priezviska
 Nová funkcia - úprava zobrazovania textu vo výpise produktov – odstránenie
rozsekania krátkeho textu
 Nová elektronická platba VOLKSBANK Slovensko

 Nový spôsob informovania o vykonaní elektronickej úhrady - načítanie objednávky
a zobrazenie správy nad objednávku (teraz len biele okno)
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Možnosť nadefinovania vlastného
neobmedzeného množstva stavov pri
objednávkach
Prostredníctvom novej funkcie si môžete v internetovom obchode nadefinovať vlastné stavy emailov, pripraviť texty a tie zasielam zákazníkom k jednotlivým objednávkam.
Doteraz Vám internetový obchod ponúkal len 5 základných možnosti (Email: potvrdená, uhradená,
vydaná...) bez možnosti zmeny textu e-mailu.
Teraz, prostredníctvom modulu v časti Texty k zákazníkom – Stav objednávky si môžete stavy
a texty vytvoriť podľa predstáv.

Nové kategórie stavov si môžete pridávať cez úvodnú stránku modulu, prostredníctvom odkazu
Zmeniť kategórie e-mailov.
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História práce s objednávkami od vytvorenia až po
zmenu stavov
V administračnej časti Objednávky pribudla nová funkcia – sledovanie stavov objednávky od jej
vytvorenia zákazníkom.
Prostredníctvom tejto funkcie môžete sledovať celú históriu kolobehu objednávky, kto ju potvrdil
a kedy, kto odoslal e-mail, kedy bola vystavená faktúra a podobne.
Pohľad na výpis objednávok s históriou:

Výpis histórie je možné vypnúť v hornom menu prostredníctvom časti História.
Po kliknutí na objednávku je možné históriu zobraziť aj v spodnom menu.

Na jednotlivé histórie je možné kliknúť a získať podrobnejšie informácie.
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Možnosť exportu objednávok a faktúr do súboru
CSV - MS Excelu
Od teraz môžete vybrané objednávky a faktúry exportovať do CSV súboru, ktorý viete spracovať
v programe MS Excel. Môžete tak lepšie spracovať výstupy o Vašich objednávkach a faktúrach.
Export sa vykonáva označením objednávok a kliknutím na tlačítko Export do CSV.

Možnosť hromadného označenia produktov
Do internetového obchodu bola zapracovaná funkcia na hromadné označenie produktov pre rýchlu
prácu s nimi.
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Možnosť vloženia dlhého popisu k platbám
a doprave
V časti Spôsoby platieb a Spôsoby dopravy pribudla možnosť vloženia dlhého popisu platby,
ktorá sa následne zobrazuje v objednávkovom formulári. Prostredníctvom tohto textu môžete
zákazníka informovať, kedy si má vybrať akú platbu, dopravu.
Pohľad na formulá:

Z tejto ponuky bola zároveň odstránená voľba „nezvolené“.

Nový panel výrobcov – výpis výrobcov
Panel výrobcov si môžete umiestniť podobne, ako ďalšie panely. Po výbere výrobcu je užívateľ
presmerovaný na produkty, ktoré sú od tohto výrobcu.

Zmena produkt v administrácií cez ikonku
Dlho dopytovaná ikonka pre zmenu produktu v administrácií jedným kliknutím.
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Hromadné pridelenie skupiny marže produktov
podľa výrobcov
Prostredníctvom tohto modulu, ktorý sa nachádza v časti Ceny, banka, mena – Priradenie
skupín podľa výrobcov môžete hromadne prideliť skupinu marže produktom daného výrobcu.

Prostredníctvom tejto časti môžete aj aktualizovať všetkých výrobcov, vymazať všetky pridelené
marže.

Manažérska funkcia - 50 najvyhľadávanejších slov
Pomocou dvoch nových manažérskych modulov môžete sledovať, aké produkty návštevníci na
stránke vyhľadávajú a ktoré slová sú najvyhľadávanejšie.
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Nový spôsob informovania o vykonaní
elektronickej úhrady
Momentálne, po vykonaní platby je zákazník presmerovaný na bielu stránku, kde je informovaný
o vykonaní platby.
V novej verzií došlo k zmene informovania o vykonaní platby.
Po návrate zo stránky banky, je zákazník presmerovaný späť na vytvorenú objednávku, kde je nad
objednávkou informovaný o vykonanej platbe.

... a ďalších viac ako 30 nových funkcií podľa úvodného rozsahu noviniek.
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