Informácie k novej verzií a nastavenia

Beta

MiBe ESHOP
2013, ver. 33

Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2013
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.
© 2013 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 2013
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk
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Predhovor
Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP.
V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Váš záujem a používanie internetového obchodu MiBe
ESHOP. Chcem sa Vám poďakovať tiež za Vašu trpezlivosť pri čakaní na odpoveď na vaše emaily, ktoré ste mi adresovali s požiadavkou o pomoc.
Je v mojej snahe, uspokojiť potreby každého zákazníka, žiaľ, nie vždy sa mi to podarí.
Som rád, že vám môžem predstaviť a ponúknuť novú aktualizáciu internetového obchodu. Pevne
verím a dúfam, že Vás aktualizácia osloví a rozhodnete sa pre aktualizáciu Vášho obchodu.
Rozsah noviniek si môžete pozorne prečítať na stránke www.vlastnyinternetovyobchod.sk
s krátkym ukážkovým manuálom.
Pevne verím, že novú aktualizáciu oceníte a prejavíte o ňu záujem.
Bc. Milan Bednár
Autor
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Rozsah noviniek - viac ako 50 zmien
Od verzie 33 vždy prístupné inštalačky, aktualizácie a úpravy skriptov v technickej podpore.
Ak niekto nahlási chybu, vydá sa opravný skript, ktorý sa ihneď zverejní.
 Možnosť vloženia hmotnosti k produktu
 Úprava spôsobov dopravy – nadefinovanie ceny dopravy u jednotlivých odberov
podľa hmotnosti balíka
 Prepočítavanie hmotnosti produktov pri objednávaní a výberu ceny dopravy podľa
hmotnosti objednaných produktov
 Úprava importov i6ws – doplnená hmotnosť tovaru
 Možnosť nadefinovania súvisiacich produktov ku každému produktu
 Úprava vzhľadu internetového obchodu – pribudli nové možnosti úprav, napríklad väčšie
horné menu, bočné prvky, ikonky bočných panelov
 Pribudla navigačná časť v stredovej časti výpisu kategórií a detaile produktu pre rýchlu













informáciu a preklik medzi kategóriami
Úprava detailu produktu – odstránenie vrchnej lišty zväčšenia, presun a zvýraznenie
názvu produktu do vrchnej časti, zväčšenie hlavného obrázka, výpis ďalších obrázkov
pod sebou (v prípade, že sú, inak sa nezobrazujú), úprava presúvania sa medzi
obrázkami (odstránené duplicitné zobrazovanie hlavného a prvého obrázka), bolo
doplnené zobrazovanie ďalších funkcií produktu a ďalšie zmeny.
Možnosť pridania obrázka hlavnej kategórie a vytvorenie pútavého obrázkového prekliku
kategórií na hlavnej stránke
Možnosť vloženia pútavých bannerov po ľavej a pravej strane obchodu s možnosťou
nadefinovania prekliku
Plná implementácia Lyoness
Export vybraných faktúr do programu Pohoda
Úprava importu eDsystem pre PHP 5
Pridanie PSČ do e-mailu objednávky
Úprava overenia zákazníkmi – Heuréka – filtrácia dopravy a dobierky
Možnosť vloženia 12 funkcií k produktom a ich definovanie (napr.: uhlopriečka, tvar,
sieť...)
Export objednávok pre GLS modul
Upravený export faktúr – exportuje už aj číslo faktúry a predfaktúry

 Úprava algoritmu vyhľadávania produktov
 Odstránenie chyby čiernej obrazovky pri kliknutí na hocičo v prehliadači Internet Explorer
vo verzií 9 a 10.0
 Doplnený bočný panel „Novinky e-mailom“, pomocou ktorého návštevníci môžu vykonať
prihlásenie a odhlásenie sa z odberu
 Doprogramované podporné moduly pre administračnú správu e-mailov vrátane
hromadného presunu e-mailov z databázy zákazníkov, doplnená možnosť vloženia
v emailingu
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 18+

- možnosť označenia produktu a kategórií, ktoré majú byť prístupné len pre

užívateľov starších ako 18 rokov – pred vstupom do kategórií alebo produktu nutnosť
potvrdenia veku a ďalších bodov
 Pribudla ponuka pre odhlásenie sa zákazníka z hlavnej prihlasovacej stránky.
 Pribudlo presunutie produktov v košíku z neprihláseného zákazníka na prihláseného
– ak neprihlásený zákazník vložil do nákupného košíka produkty a následne sa prihlásil,
košík sa stratil. Teraz sa mu tieto produkty zobrazia v košíku.
 Zmena v rozhraní pridávania produktov – okno bolo rozdelené na karty, kde po
kliknutí na kartu sa načíta len daná časť produktu (Základné údaje, Cena a marža,
Obrázky a prílohy, Popis, Funkcie, SEO nastavenia).
 Pribudla možnosť vkladania obrázkov produktu priamo z časti pridávania / zmeny.
 Pribudlo zobrazenie obrázkov pri vkladaní a výbere po pravej časti.
 Pribudli ďalšie zmeny a úpravy od poslednej verzie 31.0
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Hmotnosť produktu a doprava
Do internetového obchodu pribudla možnosť vloženia hmotnosti ku každému produktu. V tejto
súvislosti boli zmenené aj niektoré importy i6ws a možnosť nadefinovania hladín dopravy a ich
cien.
Na strane produktu časť pre vloženie hmotnosti:

Spôsob definovania dopravy:
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Na strane zákazníka:

Na strane objednávania produktu:

Do textu dopravy sa pridá informácia o celkovej hmotnosti a ceny, ktorá zodpovedá hladine
hmotnosti.

Funkcie produktov
V novej verzií obchodu máte možnosť vložiť 12 funkcií v časti „Tovar“ – ľavá ponuka „Vlastné
položky / funkcie“:
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Tie následne môžete vkladať v produkte:

V detaile produktu to vyzerá nasledovne:
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Zmena detailu produktu

Zmenou je podstatne väčší obrázok, presun nadpisu produktu nad obrázok a jeho zvýraznenie.
Ďalšie obrázky sa zobrazujú pod obrázkom a informáciami. Pokiaľ produkt neobsahuje ďalšie
obrázky, ponuka sa nezobrazuje. Pribudlo navigačné menu nad nadpisom produktu a odstránil sa
problém s duplicitným preklikávaním obrázkov.

Chcem dostávať informácie o novinkách
Nový modul, resp. séria modulov, pomocou ktorých sa zákazník môže jednoducho a bez
registrácie prihlásiť na odber noviniek.
Bočný panel:
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V administrácií sa pomocné časti nachádzajú v časti „Zákazníci“:

Prvý modul Vám ponúka sumár všetkých e-mailov. Druhý modul možnosť manuálneho
odstránenia e-mailu a prípadne vloženie e-mailov z databázy zákazníkov.

Zmena pridávania a zmeny produktu
Zmena sa týka rozdelenia okná do kariet.
Pribudla možnosť vkladania funkcií, zobrazovania načítaných obrázkov a možnosť vloženia
obrázkov z počítača cez túto ponuku.
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Pútavá bočné bannery s preklikom
Na strane obchodu:

Nastavenie sa vykonáva v administrácií v časti OBRÁZKY – BANNERY - BOČNÝ PRAVÝ A ĽAVÝ
PANEL:
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Súvisiace produkty
V tejto verzií konečne pribudla dlho dopytovaná funkcia pre vkladanie súvisiacich produktov
k vybraným produktom. V administrácií produktu pribudla karta „Súvisiace produkty“.

V tejto časti je potrebné vložiť existujúci kód produktu, ktorý považujete za súvisiaci. Súvisiace
produkty sa zobrazujú v detaile každého produktu pod popisom nasledovne:

13

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Ukážka nových šablón s novými funkciami
Internetový obchod MiBe ESHOP ponúka bohaté nástroje na úpravu. To, ako vyzerá Váš obchod
závisí predovšetkým od grafiky a od predstavy.
V novej verzií pribudla možnosť nastavenia zväčšeného menu v hornej časti a ľavej časti, ako aj
podkategórií stránky a bočných panelov.
Tieto nové funkcie vrátane ikoniek Vám umožnia lepšie graficky upraviť vzhľad obchodu, napíklad
ako mne za pár minút:
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Do budúcna by som chcel do obchodu doplniť nové šablóny, zatiaľ z časového dôvodu tam
nájdete len tieto tri.
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