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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
 SMS odosielanie – možnosť odosielania SMS správ zákazníkovi priamo
z administračného rozhrania objednávky.
 Možnosť vytvárania
neobmedzeného množstva textových šablón s dynamickými


















hodnotami /suma objednávky, číslo balíka .../.
Možnosť vloženia čísla expedovaného balíka k objednávke.
Možnosť vloženia čísla balíka k e-mailu objednávky pomocou skratky.
Možnosť odosielania e-mailových správ zákazníkovi priamo z administrácie z časti
Objednávok.
Ukladanie histórie odoslaných e-mailov.
Doplnená história stavov a komunikácie týkajúcej sa objednávky zákazníka priamo
v detaile prihláseného zákazníka. Zákazník tak môže sledovať kompletný stav objednávky.
Doplnená možnosť odoslania e-mailu zo strany zákazníka priamo pod detailom
objednávky. Zákazník tak môže s Vami rýchlo komunikovať a sledovať stav komunikácie.
Odoslané e-maily sa ukladajú do histórie.
Nové moduly pre overenie stavu objednávky zo strany zákazníka – stačí ak vloží číslo
objednávky a svoj e-mail. Zákazník sa tak nemusí prihlasovať alebo Vám telefonovať.
Okrem stredového modulu overenia pribudol aj bočný panel rýchleho overenie stavu
objednávky.
Nová elektronická platba TrustPay už aj v našom internetovom obchode.
Nová platba Home Credit už aj v našom internetovom obchode.
Možnosť vloženia pečiatky s podpisom do obchodu a ich zobrazenie v daňových
dokladoch a objednávkach.
Doplnená rekapitulácia DPH v daňových dokladoch.
Dôležité úpravy týkajúce sa aj certifikácie obchodu.
Odosielaný e-mail objednávky obsahuje úplné údaje o dodávateľovi a odberateľovi a ich
kontaktné údaje.
Odoslaný e-mail objednávky obsahuje údaje o dátume a čase objednávky.
Možnosť vloženia povinných údajov z pohľadu smerníc el. obchodov a to: Zodpovedný

vedúci, Orgán dozoru, Pracovná doba.
 Nové vyskakovacie okno na hlavnej stránke obchodu s možnosťou jeho zavretia pre
upozornenie návštevníkov stránky.
 Úprava úvodnej obrazovky prihláseného zákazníka – doplnený výpis posledných
objednávok, upravené texty kde sa nachádza „firma“ na zákazník.
 Upravené zobrazenie objednávok – po kliknutí na objednávky sa zobrazí výpis
objednávok, pred úpravou bolo potrebné kliknúť na tlačítko „Zobraziť všetky“.
 Zväčšený font písma v detaile produktu a detaile objednávky.
 Nezobrazovanie okna platieb v detaile objednávky, pokiaľ nie je žiadna platba definovaná.
 Doplnený nový parameter k produktom – EAN – možnosť vloženia cez administračné
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rozhranie.
 Import EAN kódov od dodávateľov Agem, eDsystem, i6ws dodávatenia (Asbis, SWS...).
MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

 Upravené exporty pre porovnávače heureka.sk, najnakup.sk a pricemania.sk – obsahujú
EAN kód
 Detail produktu v administrácií obsahuje dátum a čas poslednej aktualizácie.
 Množstvo ďalších úprav na užívateľskej a administračnej rovine.
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SMS odosielanie
V internetových obchodoch od verzie 31.0. pribudla možnosť odosielania SMS správ zákazníkom.
Prostredníctvom tejto funkcie môžete lepšie Vašich zákazníkov informovať o stave ich objednávky,
jej expedícií a podobne. Táto funkcia zároveň zvýši kvalitu Vášho internetového obchodu.
Ako to funguje ?
Službu SMS poskytuje spoločnosť EuroSMS s.r.o. – www.eurosms.com.
Stačí, ak prostredníctvom e-mailu robert.zilka@eurosms.com prejavíte záujem o zriadenie služby
a odvoláte sa na internetový obchod MiBe. Výsledkom komunikácie a uzavretej spolupráce budú 2
dáta – integračný kľúč a integračné ID, ktoré vložíte do internetového obchodu.
Nastavenie služby
Nastavenie SMS služby nájdete v jednoduchej administrácií v časti „Nastavenia – SMS
nastavenia“.

Integračné ID a integračný kľúč Vám pridelí vyššie uvedená spoločnosť. Pole „Odosielateľ“ môže
byť číselná alebo textová hodnota. Táto hodnota sa zobrazí ako odosielateľ SMS správy.
Predvolenie textov
V časti „Nastavenia – Texty k zákazníkom – SMS stavy zákazníkov“ si môžete vytvoriť
neobmedzené množstvo predpripravených SMS šablón, ktoré sa budú odosielať zákazníkom cez
časť Objednávok.
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Kategórie vkladáte cez odkaz „Zmeniť kategórie sms“. Následne ich výberom a kliknutím na
tlačítko „Zobraziť“ sa Vám načíta nasledujúci formulár:

Do časti poľa „Text“ môžete vložiť svoj text SMS. Do textu môžete vložiť skratky, ktoré
reprezentujú údaje z konkrétnej objednávky.
Odosielanie SMS
Odosielanie SMS sa vykonáva prostredníctvom modulu „Objednávky“.
V prípade, že máme nadefinované kategórie sms, pri každej objednávke sa nám objaví možnosť
odoslania SMS cez výber:
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Po potvrdení sa mám zobrazí informácia o úspešnom / neúspešnom odoslaní SMS:

Odoslané SMS sa zároveň ukladajú do histórie.
Kontrola odoslaných SMS
Určite dôležitým nástrojom bude pre Vás počet odoslaných SMS dnes/ celkom.
V časti „Štatistika“ bola vytvorená nová štatistika –„Odoslané sms“.
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Vloženie čísla expedovaného balíka
Číslo expedovaného balíka je možné vložiť do objednávky cez „Zmenu objednávky“.

Odosielanie e-mailov zákazníkovi
Prostredníctvom časti „Objednávky“ cez výber „Nová poštová správa“ môžete zákazníkom priamo
z administrácie odoslať e-mailovú správu. Výhodou je, že e-mailová správa sa uloží do histórie
objednávky.
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Po potvrdení sa Vám načíta nasledujúci formulár:

E-mailové správy je možné posielať vo formáte HTML.

Upravená hlavná stránka prihláseného užívateľa

Zmena sa týka zmenou textu „firma“ na „zákazník“ a doplnením výpisu objednávok s odklikom.

Overenie stavu objednávky
Pomocou nových funkcií môžu zákazníci ber potreby prihlásenia sa overiť stav vytvorenej
objednávky. Stačí im k tomu číslo objednávky a ich e-mailová adresa. Overiť objednávku môžu cez
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rýchly bočný panel:

Alebo cez stredový formulár:

Prostredníctvom tejto časti Vám zákazník cez spodný formulár môže rovno odoslať e-mailovú
správu:
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História stavov objednávky s formulárom sa zobrazuje aj v detaile každej objednávky prihláseného
zákazníka.

Nové vyskakovacie okno
Prostredníctvom nového vyskakovacieho okna môžete lepšie informovať Vašich návštevníkov na
prebiehajúce akcie a výhody nákupu. Okno sa zobrazuje po aktivácií na hlavnej stránke ako
nadradené okno. Zatvára sa cez X. Okno sa prispôsobí veľkosti Vášho obrázka. Súčasťou je png
obrázok bieleho podkladu a tieňového rámu.

Nové elektronické platby TrustPAY a Home Credit

Už aj v internetovom obchode MiBe ESHOP nájdete novú platbu TrustPAY. Jej nastavenie sa
vykonáva rovnako, ako nastavenie iných elektronických platieb – cez časť „Spôsoby platieb“.
Platba Home Credit sa nastavuje podobným spôsobom ako QUATRO. Po vytvorení objednávky je
zákazníkovi zobrazený formulár s predvyplnenými údajmi.
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Úpravy potrebné pre certifikáciu obchodu
V prípade, že sa rozhodnete certifikovať Váš obchod cez stránku nakupujbezpecne.sk Váš obchod
neprejde certifikáciou, pretože mu chýbajú úpravy, ktoré boli vykonané v tejto verzií a ktoré sú
vyžadované aj legislatívou.
Úprava kontaktu
Do časti Kontakty je možné vložiť nasledujúce údaje:
- Zodpovedný vedúci
- Pracovná doba obchodu (kontaktu)
- Orgán dozoru
Údaje sa vkladajú cez časť „Nastavenia - Informácia o zápise firmy v OR, pracovnej dobe, orgáne
dozoru“:

Úprava potvrdenia objednávky formou e-mailu
Elektronické potvrdenie objednávky už obsahuje informácie o predávajúcom a kupujúcom v úvode
e-mailu spolu s dátumom a časom vytvorenia objednávky. Táto úprava je povinná pre certifikáciu
obchodu a zároveň zvyšuje kvalitu a dôveryhodnosť Vášho obchodu a skontaktovanie sa s Vami
zo strany zákazníka.
Ukážka:

13

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Rekapitulácia DPH
Daňové doklady – Faktúra a preddavková faktúra obsahujú povinnú rekapituláciu DPH

u platiteľov dane z pridanej hodnoty.
Ukážka:

14

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Možnosť vloženia pečiatky s podpisom do
tlačených dokladov
Vami veľmi požadovaný doplnok sa konečne nachádza v tejto verzií. Prostredníctvom časti
„Obrázky - Logo firmy, prevádzky a pečiatky“ môžete do obchodu vložiť obrázok pečiatky:

Obrázok pečiatky by mal byť vo formáte JPG. Ideálny rozmer 200x116 pixelov.
Pohľad na doklad s pečiatkou:
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EAN kód
K produktom internetového obchodu bol doplnený nový parameter EAN kód. EAN kód tak je
možné vložiť k produktu cez administračné rozhranie.
Zároveň boli upravené importy Agem,. eDsystem a i6ws, ktoré obsahujú EAN kód tak, aby tento
kód vkladali do obchodu.
Taktiež boli upravené exporty heureka, najnakup a pricemania pre export EAN kódu.
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