Informácie k novej verzií a nastavenia

Beta

MiBe ESHOP
2014, ver. 34

Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2014
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.
© 2014 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 2014
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 a chcem vám popriať všetko dobré do nového roku 2014.
Chcem sa Vám poďakovať tiež za Vašu trpezlivosť pri čakaní na odpoveď na vaše e-maily, 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. Z môjho
pohľadu aktualizácia prináša množstvo nových pozitívnych zmien a funkcií, ktoré by mali pomôcť
pri predaji tovarov cez internet. Dovolím si povedať, že nepoznám na trhu internetový obchod,
ktorý by obsahoval také množstvo funkcií, ako internetový obchod MiBe ESHOP.
Každý internetový obchod má svoje výhody a nevýhody. Koncom roka 2013 som realizoval
dotazníkový prieskum spokojnosti zákazníkov. V dotazníkovom prieskume ste vyjadrili 83.25%
spokojnosť internetovým obchodom a s funkciami internetového obchodu. Najväčšiu nespokojnosť
ste vyjadrili s technickou podporou – s výsledkom nespokojnosť. Podstatná časť zákazníkov
neprejavila záujem o platenú technickú podporu a mesačné platby. 81% zákazníkov plánuje ďalej
používať internetový obchod a 19% nie. Len 25% zákazníkov plánuje vykonávať aktualizácie
svojho internetového obchodu, resp. aktualizovať na najnovšiu verziu.
Nemám dôvod skrývať tieto výsledky. Práve nízky počet zákazníkov, ktorí majú záujem
o aktualizáciu internetového obchodu spôsobujú, že cena aktualizácie je vyššia, ako v prípade
záujmu väčšieho množstva zákazníkov. Znížený počet aktualizácii sa odzrkadľuje aj na kvalite
technickej podpory.
Späť ale k aktualizácii internetového obchodu pre rok 2014:
Nová aktualizácie pre rok 2014 je tvorená z hľadiska:
- legislatívnych zmien (zákon o ochrane osobných údajov, zákon o účtovníctve...)
- požiadaviek zákazníkov na nové funkcie,
- technického pokroku na strane poskytovateľov webových služieb,
- technického pokroku na strane operačného systému a aktualizácii prehliadačov.
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.
Legislatívne zmeny:

 Úprava importov i6ws a ďalších tak, aby ak má produkt nastavenú pevnú cenu,
nedochádzalo pri importe k jej prepísaniu. Ak teda vybraným produktom nastavíte pevnú
cenu, nebude sa ďalej prepočítavať a meniť.
 Úprava textových polí pre vkladanie textov či už na strane stránok, obchodných
podmienok, popisu produktov a kategórii. Doteraz používaná textarea prestáva byť
podporovaná v nových prehliadačoch ako Internet Explorer 10,11, Google Chrome, Mozila.
Prejavuje sa to tým, že sa vám nenačíta do časti žiadny text, prípadne nedokážete do noho
vstupovať. Nová verzia prináša nové textové pole.

 Úprava QUATRO, ktorá bola vyvolaná úpravami na strane splátkovej spoločnosti, ktorá
menila adresu komunikácie a spôsob komunikácie. V tejto súvislosti boli zároveň upravené
bannery QUATRO. V detaile produktu a v nákupnom košíku sa zobrazuje ikonka QUATRO,
po kliknutí sa užívateľ presmeruje na kalkulačku QUATRA.
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 Optimalizácia produktov je nová funkcia v časti TOVAR – Údržba produktov. Pomocou
tejto funkcie sa vykoná optimalizácia My SQL tabuliek produktov. Zároveň sa preverí
a odstráni prebytočné zvyškové texty neexistujúcich produktov, ktoré v databázach mohli
ostať. Pri testoch u jedného zákazníka sme zistili prebytok 300 000 riadkov, ktoré značne
spomalili internetový obchod. Zároveň sa pri údržbe vytvoria nové indexy tabuliek popisov.

 Úprava funkcie pre zobrazenie všetkých objednávok a prácu s nimi
 Úprava funkcie pre načítanie všetkých e-mailových adries – newsletter
 Nová funkcia pre časť Diskusie. V prípade, že užívateľ odošle príspevok, odošle sa aj email s informáciou, že k danému produktu bol daný príspevok.
 Úprava funkcie stredového slidera. Pri prezeraní menu sa slider skryje, aby nedochádzalo
k jeho prekrytiu.
 Zrušenie prihlasovacieho mena a nahradenie e-mailovou adresou. Nová funkcia
v internetovom obchode. Dnes je už trendom, že zákazník pri registrácii alebo nákupe
nedostáva prihlasovacie meno. Jeho prihlasovacím menom je automaticky e-mailová
adresa. Internetový obchod bol upravený tak, aby zákazníci aj existujúci aj noví zákazníci
sa mohli bez problémov prihlásiť cez e-mailovú adresu, ktorú zadali pri nákupe. V tejto
súvislosti boli zmenené všetky moduly, moduly prihlásenia, moduly registrácie, modul
zmeny údajov, nákupu a podobne.
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 Odstránenie viditeľných hesiel užívateľov v databáze a upravená obnova hesla. Do
verzie 33.0 sa pri vytvorení prihlasovacích údajov vložilo heslo užívateľa do My SQL
databázy. V prípade obnovy sa toto heslo načítalo z databázy a zaslalo užívateľovi.
V súvislosti s ochranou a zneužitím došlo v novej verzii k odstráneniu všetkých hesiel.
V databáze ostávajú len zašifrované heslá, ktoré nie je možné dešifrovať. Je to ďalší
bezpečnostný krok v internetovom obchode. Ani administrátor už nevidí prihlasovacie heslo
zákazníka.
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 Nová funkcia obnovy hesla. Zákazník vyplní svoju e-mailovú adresu. V prípade, že takáto
e-mailová adresa existuje, zašle sa na túto adresu odkaz pre obnovenie hesla. Po kliknutí
na uvedený odkaz sa zákazník dostane do časti pre nastavenie nového hesla. Po zmene je
zákazník automaticky prihlásený do internetového obchodu.

 Úpravy na strane formulárov s novými funkciami napr. pomocný text poľa sa nachádza
priamo v inpute (pri písaní zmizne), zmena textov (odstránenie názvu registrácia občana –
náhrada za Registráciu, odstránenie názvu občan a firma v časti po prihlásení a náhrada
za zákazník ...

 Nové grafické spodné menu, ktoré pozostáva zo základných rýchlych odkazov s logami
platieb, ktoré internetový obchod podporuje s rýchlym tlačítko pre návrat hore.

 Nová funkcia, možnosť nastavenia zaoblenia inputov v celom internetovom obchode.
STOP hranatým poliam. Jedným tlačítkom sa všetky inputy a tlačítka zaoblia.
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 Nová funkcia, možnosť nastavenia zaoblenia vybraných tabuliek v celom internetovom
obchode. STOP hranatým častiam. Jedným tlačítkom sa vybrané tabuľky zaoblia.
 Nová grafická úprava – možnosť nastavenia nákupného košíka v dvoch podobách
v hornej pravej časti loga.

 Grafická úprava detailu produktu a rozloženia detailu. Zvýraznenie a oddelenie časti
popisu, časti vloženia produktu. Zvýraznenie časti výberu farieb a veľkostí.
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 Nový grafický výpis produktov – zobrazenie len názvu obrázka a ceny, podobné ako
u internetových predajní oblečenia ako saxana.sk, webmoda.sk a iné...

 Pribudli nové grafické šablóny, ktoré predstavujú ukážku nových možností nastavenia,
ktorými administrátor môže docieliť lepší vzhľad.
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Je potrebné si uvedomiť, že šablóny sú len ukážky, ktoré poukazujú na to, ako sa dá
internetový obchod rozložiť. Je na vás, aké farby si zvolíte, aké logo vložíte, pozadie,
bannery vložíte do obchodu.
 Nová funkcia v administrácii obchodu v časti „Nastavenia – Farebná škála celého
internetového obchodu“. Tento modul načíta všetky farby internetového obchodu podľa
umiestnenia a v bočnej tabuľke ich združí (oddelí duplicitu) a umožní tak rýchlejšie zmeniť
farbu v celom obchode.
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 Nová funkcia v nákupnom košíku – možnosť výberu, či dodacia adresa je rovnaká
s fakturačnou. Ak je iná, zobrazí sa formulár pre vloženie dodacej adresy.

 V nákupnom košíku pribudla možnosť vloženia samostatného DIČ a IČ DPH. Do teraz to
bol jeden spoločný vstup.
 Úprava funkcie vkladania kreditu. Ak sa kredit nepoužíva, nebude vyžadovaný /
kontrolovaný v administrácii v časti Zákazníci.
 Úprava výpisu objednávok po kliknutí na objednavky sa hneď zobrazí zoznam 15
posledne vytvorených objednávok.
 Úprava výpisu faktúr po kliknutí na faktúry sa hneď zobrazí zoznam 15 posledne
vytvorených faktúr.
 Úprava výpisu zákazníkov po kliknutí na Zákazníkov sa hneď zobrazí zoznam 15
posledne registrovaných zákazníkov.
 Nová funkcia, po prihlásení sa do administrácie sa v ľavej časti zobrazí rýchla ponuka
posledne vytvorených objednávok (kliknutie = tlačová podoba objednávky) a rýchla ponuka
registrovaných zákazníkov (po kliknutí = možnosti zmeny).
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 Odstránená informácia o množstve produktov v časti bočného panela s informáciou
o aktualizácii obchodu.
 Nová funkcia súvisiacich produktov. Pri vkladaní / zmene súvisiacich produktov pribudla
možnosť vzájomného vloženia týchto produktov. Ak vkladáte k produktu A súvisiaci produkt
B, C, D a zaškrtnete vzájomného uloženia, produktu B sa vloží za súvisiaci produkt A,C,D,
produktu C sa vloží A,B,D a pod.
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 Úprava vkladania hmotností produktu a ceny v administrácii – akceptuje čiarku ako
bodku.
 Nová funkcia – pribudla možnosť vloženia IBAN a BIC kódu ku každému zákazníkovi
v administrácii. Pri vložení týchto kódov ku hlavnej firmy sa tieto kódy premietnu do celého
obchodu v zmysle: IBAN a BIC sa začne zobrazovať v časti Kontakt, v tlačenej podobe
objednávok, zálohových faktúr a faktúr. V roku 2014 vzniká povinnosť udávať tieto kódy
vo faktúrach.

Administrácia – nastavenie:
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Časť kontakt:

Tlačová podoba dokladov:

 Nová funkcia – možnosť nadefinovania vlastných záverečných textov vo faktúrach.
V časti NASTAVENIA – TEXTY K ZÁKAZNÍKOM – FA ZÁVEREČNÝ TEXT môžete
vykonať nadefinovanie neobmedzeného množstva textov, ktoré sa skrývajú pod
kategóriami / skratkami.
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 Zoznam e-mailov v newsletter – zobrazujú sa počty e-mailov a zotriedili sa od
poslednepridaných až po najstaršie. Získate tak informácie o počte a posledne pridaných emailov.
 Možnosť nastavenia portu v SMTP nastavení. Niektorí poskytovatelia (ako napríklad
Gmail) totiž nepracujú s bežným portom 25 pre odosielanie e-mailov. Odosielanie e-mailov
tak bolo potrebné vždy programom upraviť na iný port.
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 Nová funkcia - Reklamačný protokol. Reklamačný formulár bol upravený tak, že po
odoslaní sa údaje uložia do My SQL databázy pod poradovým číslom. Užívateľovi sa
zároveň vygeneruje reklamačný protokol, ktorý môže vytlačiť a odoslať spolu s tovarom. Vy
ako predávajúci máte informácie o počte reklamácii, môžete si vytlačiť reklamačný protokol,
zároveň zákazníkovi zrýchlite proces reklamácie.
Ukážka správy po vyplnení reklamačného formulára:

Ukážka tlačovej podoby reklamačného protokolu:

 Pribudli ďalšie zmeny a úpravy od poslednej verzie 33.0...
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