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Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2015
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.
© 2015 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 2015
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk

3

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Predhovor
Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP.
Dovoľte, aby som vám v prvom rade poprial do nového roka 2015 všetko dobré, veľa
osobných ale aj pracovných úspechov.
Tak, ako každý rok, aj tento rok som pre vás pripravil novú aktualizáciu internetového obchodu
MiBe ESHOP 2015. Na aktualizácii som pracoval niekoľko mesiacov a preto pevne verím, že bude
pre vás prínosom.
Každý rok je pre všetkých začiatkom nové podnikateľského cyklu. Každý z vás určite rozmýšľa, čo
nové priniesť do svojho podnikania, kde zarobiť ďalšie finančné prostriedky, ako sa posunúť
vyššie.
Nezabudnite preto, že práve aktualizácia internetového obchodu môže byť jedným z mnohých
faktorov.
Mnohí zákazníci využívajú ešte staré verzie obchodov z roku 2012, 2013. Majte prosím na vedomí,
že staré verzie internetových obchodov nespĺňajú nové legislatívne zmeny v SR a EÚ. V mnohých
prípadoch nemusia pracovať správne niektoré funkcie z dôvodu aktualizácii sw a hw na strane
poskytovateľov webových priestorov.
Som rád, že vám môžem prezentovať ďalšiu aktualizáciu internetového obchodu. Znamená to, že
internetový obchod MiBe ESHOP sa aj ďalej vyvíja a dokáže vám zabezpečiť podporu v podobe
úprav.
Nová aktualizácie pre rok 2015 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,
- zrýchlenia práce a kvality práce.
Čo by ste povedali na to, keby ste vedeli označiť a hromadne vytlačiť viac objednávok, zálohových
faktúr, faktúr alebo ich vzájomných kombinácii ? Nezrýchlilo by vám to prácu prípravy balíkov ? Ak
by ste si vedeli vytlačiť doklady v anglickom jazyku ? Ak by zákazník dostal HTML e-mail
s potvrdením objednávky s pútavým horným bannerom, ktorý by ho motivoval na ďalší nákup ?
Nový html e-mail už neobsahuje reklamnú päťku – označenie diela! Alebo čo tak vylepšená
štatistika vyhľadávania s možnosťou sledovania online užívateľov, ich pohybom na stránke, či
sumárnym počtom návštev vyhľadávacích robotov ? Nie, nie je to len o tom, nová aktualizácia vás
posunie vyššie s vyšším levelom seo, posunuli sme stránky produktov o úroveň vyššie,
pomenovali obrázky názvami produktov. Nová verzia vám poskytne možnosť platby kartami cez
ČSOB WebPay, nový štandard šifrovania Tatra Banky. Tiež sme do jazykovej databázy pridali viac
ako 300 slov, umožnili vám vkladať stránky, produkty a platby v rôznych jazykoch, čím sme
obchod lokalizovali na 90% pre predaj produktov do zahraničia. Nezabudli sme pridať nové pole
štát pre objednávanie. Do obchodu sme zapracovali nové usmernenie EÚ, podľa ktorého
zákazníka musíte informovať o používaní cookies. Chcete vyšší level vášho predaja ? Prejdite pod
https, nová verzia obchodu plne podporuje SSL kanál. Upravili sme kódy, prácu s obrázkami, SSL
e-mailami. A samozrejme množstvo ďalších zmien ako automatický výpočet zisku v detaile
produktu, možnosť vloženia vlastného interného textu k cene, rýchly odklik na produkt v obchode
či v administrácii z detailu objednávky a množstvo ďalších vylepšení.
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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 vo verzií 38.0
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.

HTML e-mail objednávky s bannerom bez
reklamného podpisu
Zmenili sme spôsob zasielania potvrdení o vytvorení objednávky smerom k zákazníkovi. Do verzie
37.0 zákazník dostal po vytvorení objednávky obyčajný textový e-mail s reklamným podpisom
www.vlastnyinternetovyobchod.sk. Od verzie 38.0 zákazník dostane ako potvrdenie objednávky
pekný HTML e-mail.
Prostredníctvom administračného rozhrania si viete nastaviť farbu e-mailu a vložiť reklamný
banner e-mailu vrátane odkazu.
Zmenu vykonávate v časti:
NASTAVENIA – FARBY E-MAILU OBJEDNÁVKY
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Zobrazenie e-mailu zo strany zákazníka + e-mail administrátora:
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Hromadná tlač dokladov
S verziou 38.0 šetríte svoj čas pri tlači dokladov. Od teraz môžete hromadne označiť a vytlačiť viac
objednávok, prípadne kombinácie dokladov – Objednávky + Faktúry, Faktúry + Preddavkové
faktúry. Stačí si len objednávky alebo faktúry označiť a v spodnej časti zvoliť tlač príslušných
dokladov. V novom okne sa Vám následne zobrazia doklady pod sebou.

Výsledok tlače:

8

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Vylepšená práca s objednávkami a faktúrami
Už žiadne utekanie objednávok a ich rolovanie a hľadanie pri zmene stavov. Od verzie 38.0 pri
práci s objednávkami vám výpis zastane na posledne editovanej objednávke. Zároveň Vám túto
objednávku ohraničí a vy môžete pohodlne a rýchlo pokračovať v menení ďalších stavov.

Vylepšená editácia objednávky
V novej verzií 38.0 už môžete pri editácii a vkladaní produktu v existujúcej objednávke vkladať
ceny s DPH alebo bez DPH. Pri vkladaní sa cena automaticky prepočítava.
Pri starších verziách pokiaľ bol predajca platcom DPH vedel meniť ceny objednávky len vkladaním
ceny bez DPH. V prípade, že ste chceli upravovať cenu zákazníkovi s DPH, museli ste pracne
prepočítavať.
Pohľad na editáciu objednávky:

Povinná informovanosť o cookie
V zmysle právnych úprav EÚ sú internetové stránky a obchody, ktoré používajú cookie povinné
informovať návštevníka o ich používaní.
V zmysle požiadaviek EÚ bola do internetového obchodu zapracovaná hláška vo vrchnej časti,
ktorá informuje navštevníka o používaní cookies. V prípade, akceptácie sa do počítača
návštevníka uloží cookies, kde po dobu 1 roka sa mu táto informácia s akceptáciou cookies
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nebude zobrazovať.
Zároveň bol vložený do internetového obchodu editovateľný text o cookies.
Pohľad na informáciu o cookie:

Informáciie o cookie sa nachádzajú tiež v spodnej časti menu.

Nová štatistika návštev
V novej verzii internetového obchodu 38.0 pre rok 2015 nájdete vylepšenú štatistiku návštevnosti.
Nová štatistika Vám ponúka vylepšené informácie o návštevníkoch na Vašej stránke.
V novej štatistike môžete:
- sledovať kto je online / offline z návštevníkov
- sledovať referer – odkiaľ sa k Vám návštevník dostal
- sledovať, aké stránky si pozrel
- nová štatistika Vám zobrazí informácie o počte návštev jednotlivých robotov
V štatistike si môžete skryť / zobraziť vyhľadávacích robotov. Nová štatistika Vám ponúkne nový
rozmer lepšieho pochopenia návštev.
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Zobrazenie aktuálneho zisku v editácii produktu
Pri práci s cenami produktov je dobré hneď vidieť, aký zisk je na konkrétnom produkte.
V editácii produktu sme zapracovali funkciu, ktorá Vám hneď pri zmene ceny zobrazí aktuálny zisk
ako rozdiel VO a MO ceny.

Možnosť vloženia interného popisu k cene
Určite aj Vám sa niekedy stane, že potrebujete k cene produktu vložiť interný info popis, ako ste
stanovili cenu. V novej verzií pribudla časť pre vloženie textu. Tento text sa zobrazí len v editácii
produktu.

Doplnenie položky štát
Do internetového obchodu do časti objednávky bola doplnená položka štát. Vďaka tomu môže
zákazník objednať tovar aj z iného štátu ako je Slovensko. Táto položka je zároveň prenesená do
časti objednávky, faktúr a pod. Položka bola doplnená do časti fakturácie a dodacej adresy.
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Vylepšená SEO optimalizácia
SEO optimalizácia je dôležitá a pomáha internetovému obchodu lepšie sa dostať do vyšších
pozícii vo vyhľadávačoch. Upravili sme SEO vo viacerých častiach.
1.Zmene URL adresy kategórie a produktu
Stará adresa: http://eshop2015test7.mibe.sk/7/kozena-sukna---kratka/
Nová adresa: http://eshop2015test7.mibe.sk/kozena-sukna---kratka_7.html
2.Doplnenie textov k obrázkom
Každý obrázok v obchode obsahuje v popise názov každého produktu. Znamená to lepšiu
orientáciu a párovanie obrázkov pre google.

Zavedenie štruktúrovaných údajov v obchode
Zavedením štruktúrovaných dát v internetovom obchode umožníte vyhľadávaču Google lepšie
pochopiť, čoho sa Vaša stránka týka. Pomocou štruktúrovaných dát dochádza k označeniu
jednotlivých častí produktov. Google pri prezeraní Vašich stránok hneď vie, že toto sú produkty,
toto je názov jedného produktu z x, cena, popis, stav skladu.
Okrem lepšieho indexovania a posúvania pozície vyššie to má viac výhod. Jednou z výhod je
poskytnutie užívateľovi, ktorý vyhľadáva produkty viac informácii už pri úvodnom vyhľadávaní.
Viac informácii nájdete v časti správcov webu – www.google.com/webmasters/
Pohľad na štruktúrované údaje:
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Jazyková mutácia
Do internetového obchodu sme zapracovali databázovo viac ako 350 nových slov. Spolu sa
v databáze nachádza viac ako 670 slov, ktoré môžete hromadne prekladať do rôznych jazykov.
Internetový obchod umožňuje vkladanie produktov, platieb, stránok vo viacerých jazykoch.
Internetový obchod je na 95% pripravený pre predaj aj v zahraničí.

Podpora SSL
Internetový obchod od verzie 38.0 plne podporuje SSL. Môžete si tak bez problémov nasadiť na
Vašu doménu ssl certifikát (https) a ponúknuť tak zákazníkom väčšiu ochranu osobných údajov.
Internetový obchod taktiež podporuje prácu s SSL odosielaním e-mailov.

Platba kartami ČSOB WebPay

Do internetového obchodu pribudla nová elektronická platba ČSOB WebPay. Pomocou platby
ČSOB WebPay môže zákazník vykonávať úhradu online pomocou ktorejkoľvek karty vložením
údajov z karty.
Pre používanie platby je potrebné mať uzavretú zmluvu s ČSOB, ktorá Vám následne poskytne
potrebné údaje. Platba kartami je náročnejšia na implementáciu, je potrebné následne
vygenerovať potrebné certifikáty, ktoré sa implementujú do rozhrania ČSOB a rozhrania obchodu.
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Ďalšie úpravy v novej verzií
 Úprava kódu šífrovania elektronickej platby TatraPay – prechod na AES256
 Upravená oblasti faktúr, ak faktúra neobsahuje preddavok, v hornej časti je vložené číslo
objednávky. Ak je vložený preddavok, vloží sa číslo preddavkovej faktúry.
 Pribudla možnosť tlače faktúr v Anglickom jazyku
 Upravený kód vytvárania objednávky z pozície neprihláseného zákazníka, ak už zákazník
nakupoval v internetovom obchode a vloží opätovne údaje, tieto údaje sa nebudú ťahať
z databázy ako doteraz, ale prioritne z vložených údajov v objednávkovom formulári.
 Akceptácia viacerých IČ DPH. Doteraz obchod rozpoznával, či je predajca platcom DPH
na základe vloženého SK, teraz to rozpoznáva na základe vyplnenej časti IČ DPH.
 Úprava kódu zliav v nákupnom košíku
 Úprava výberu spôsobu dopravy a platby v nákupnom košíku – najprv sa vyberá doprava,
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platby sa zobrazia až po výbere dopravy.
Úprava exportu pošty pri FO odberateľoch
Uľahčenie zobrazenie posledných 15 objednávok – zobrazuje len objednávky, ktoré ešte
neboli spracované
Možnosť nastavenia histórie na nie pri prezeraní objednávok aj s formulárom
Možnosť nastavenia príznaku „Momentálne vypredané“ a jeho zobrazenie vo výpise
produktov
Vzájomné prepojenie odstránenia súhlasu o dostávaní e-mailov – Marketing a Editácia
užívateľa. Ak sa odstráni z jedného, odstráni sa aj z druhého.
Presunutá kópia štatistiky predaja pod objednávky
Rýchly odklik na produkt v obchode a detail produktu v administrácii z objednávky
v administrácii obchodu
Notifikácia emailom o odstránení e-mailu z noviniek – ak zákazník odstráni e-mailovú
adresu, administrátorovi príde e-mail o odstránení
Úprava časti registrácie – formátovanie zaoblenia
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