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Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2012
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.
© 2012 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 2012
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk
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Rozsah noviniek
 Nové intuitívne administračné rozhranie s novými modulmi a funkciami. (Pri prihlasovaní
sa do administrácie je možnosť výberu rozhrania).
 Nový modul Stránky Vám umožní vytvoriť si vlastné horné menu internetového obchodu.
Môžete vytvárať textové stránky, články, galérie, odkazy a stromovú štruktúru ďalších
sekcií.
 Úprava na strane kupujúcich – úprava spôsobu nákupu u prihlásených zákazníkov
s intuitívnym označením krokov, vypustením zbytočných ponúk a doplnením obchodných
podmienok. Podobná úprava prebehla aj na strane neprihlásených kupujúcich.
 Grafická úprava nového výpisu produktov.
 Vypustené zložité vkladanie produktov do nákupného košíka – nahradené ikonkami kúpiť
a detail.
 Po vložení produktu do košíka pribudla možnosť kliknutia na a presmerovania kupujúceho
do nákupného košíka
 Úprava informačných hlášok – tenký rámček a text informácie
 Upravený nákupný košík tak, aby užívateľ vedel intuitívne zmeniť množstvo produktov
v košíku cez ikonku.
 Upravený nákupný košík tak, aby užívateľ vedel intuitívne odstrániť produkty z košíka.
 Doplnený výrazný veľký text vo vrchnej časti nákupného košíka informujúci zákazníka
o doprave zadarmo.
 Pri nákupe prihláseného užívateľa bola doplnená funkcia, aby sa dodacia adresa vkladala
aj do poznámky a objavovala sa v e-maily.
 Import eDsystem bol doplnený o PARTNO.
 Pribudla možnosť skrytia horného menu.
 Pribudla možnosť skrytia ľavého alebo pravého panela.
 Pribudla možnosť zapnutia jednoduchého horného menu – panel produktov s jednoduchou
scroll ponukou len zotriedenia produktov a ponuky výrobcov.
 Nové stránkovanie produktov s ponukou nasledujúca / predchádzajúca a informáciami
o počte zobrazených produktov na stránke.
 V novom výpise produktov pribudlo farebné podfarbenie výpisu, ak je produkt Novinka,
Akciový, Výpredaj...
 Upravený lightbox modul pre zobrazovanie obrázkov.
 Pribudli nové administračné moduly pre grafický výpis obrázkov, template.
 Pribudol nový modul – Galéria horných obrázkov obchodu (logo) s možnosťou zmeny loga
kliknutím.
 Pribudla možnosť vkladania Hlavného nadpisu a podnadpisu do horného loga obchodu.
Nemusíte si tak vytvárať logá, stačí si vybrať vhodné logo z galérie a doplniť text.
 Doplnený test SMTP servera.
 Nový modul pre jednoduchú úpravu grafického vzhľadu obchodu – pomocou tohto modulu
Vám stačí vybrať si základné farby, ktoré sa aplikujú na celý obchod. Môžete tak rýchlo
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a pohodlne zmeniť farebné rozhranie Vášho obchodu a nemusíte ich meniť modul po
MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

module.
 Modul pre jednoduchú zmenu hesla administrátora.
 Nové šablóny
 Množstvo ďalších úprav na užívateľskej a administračnej rovine.
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Nové intuitívne administračné rozhranie
V internetových obchodoch od verzie 30.0. pribudla možnosť výberu administračného rozhrania.

Pohľad na prihlasovaciu obrazovku.

Pod prihlasovacími údajmi máte na výber administračné rozhranie. Predvolené administračné
rozhranie je nové jednoduché rozhranie.
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Pohľad na rozloženie administračného rozhrania.
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1. Horný panel 2. Ľavé menu 3. Hlavná časť 4. Časovač
-

tvorí kompletnú ponuku jednotlivých nastavení
obsahuje rozšírenú ponuku horných ikoniek (ponúk)
hlavná časť do ktorej sa sústredia všetky nastavenia na základe výberu
informuje užívateľa o stave činnosti, hlavne pri importe a exporte produktov

Viac informácii o tomto module nájdete v príručke k obchodu 30.0.

Nový modul stránky
Jedná sa o nový modul internetového obchodu, ktorý sa nachádza v obchodoch od verzie 30.0.
Prostredníctvom tohto modulu je možné vytvárať stránky, odkazy a galérie, ktoré sa sústredia
v hornom menu internetového obchodu.
Výsledkom môže byť vlastné horné menu internetového obchodu.

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania -Stránky.

Na to, aby ste tento modul mohli používať, je potrebné v časti „Nastavenia – Horné a dolné
menu“ zvoliť ako horné menu voľbu „ponuka stránok“.
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Ukážka vlastného textu na hlavnej stránke a vlastného panela:

Viac informácii o tomto module nájdete v príručke k obchodu 30.0.

Nové grafické moduly
V jednoduchom administračnom rozhraní sú všetky obrázky sústredené v module Obrázky.
Modul obsahuje nasledujúce nastavenia:
- obrázky produktov,
- horné logo a galéria,
- pozadie obchodu,
- ľavé a pravé ponuky,
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-

horné menu,
dolné menu,
ľavý horný banner,
ľavý dolný banner
stredový horný banner,
stredový dolný banner,
pravý horný banner,
pravý dolný banner,
galéria a stránky,
logo firmy a prevádzok.

Pohľad na nový modul - Zobrazovanie obrázkov.

Verzie obchodov od 30.0 obsahujú vylepšenú správu jednotlivých obrázkov.
Novinkou je zobrazenie obrázkov formou galérie:

9

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Druhou novinkou je galéria hlavného horného loga:

Prostredníctvom tohto modulu si môžete vybrať zo základných alebo Vami nahratých obrázkov
a jednoduchým kliknutím si zmeniť horné logo obchodu.
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Nový panel hornej ponuky, stránkovanie a výpis
produktov
Z obrázka môžete registrovať nový vrchný panel produktov, stránkovanie, hlášku s preklikom do
nákupného košíka a výpis produktov s ikonkami pre nákup a zobrazenie detailu.

Nákupný košík a nové funkcie
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V nákupnom košíku pribudla možnosť aktualizácie / prepočtu množstva a odstránenia produktov.

Nákupný košík – Objednávka
Nový spôsob objednávania produktov – prihlásený zákazník.
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