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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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MiBe ESHOP
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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
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Predhovor
Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP.
Dovoľte, aby som Vám ponúkol novú aktualizáciu internetového obchodu MiBe ESHOP.
Aktualizácia je zameraná na dlho dopytované funkcie, ako inteligentné vyhľadávane,
zjednodušený nákupný košík – nakupovanie v krokoch, blokovanie IP adries a kontrolu správania
návštevníka v zmysle automatickej blokácie v prípadne snaženia sa nabúrania do internetového
obchodu alebo vytvárania hromadných objednávok.
Pevne verím, že novú aktualizáciu oceníte a prejavíte o ňu záujem.

Bc. Milan Bednár
Autor
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Rozsah noviniek vo verzií 39.0
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.

Zjednodušené nakupovanie pre zákazníkov
Vzhľadom na to, že terajší spôsob objednávania tovaru sa zdal pre zákazníkov komplikovaný
došlo k výraznej zmene objednávania neprihlásených zákazníkov.
Zásadné zmeny:
- Krokovanie objednávky
o Nákupný košík
o Doprava a platba
o Osobné údaje
o Odoslanie objednávky

-
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V nákupnom košíku boli odstránené prebytočné tlačítka v ľavej časti. Tlačítko „Vytvoriť
objednávku“ bolo presunuté na pravú stranu. Bola zvýraznená konečná cena nákupného
košíka.
MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár
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-

Výpočet ceny dopravy (napr. na základe hmotnosti) už priamo vo výbere spôsobu dopravy.
V prípade, že limit pre dopravu bol prekročený, cena je 0. Zákazník tam dostáva pravdivé
informácie:

-

Po výbere Dopravy a Platby sa zákazníkovi zobrazí celková hodnota košíka.
Osobné údaje boli minimalizované tak, aby hlavne nepodnikateľ – bežný človek vo vypĺňaní
nemal problém.

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár
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-

Stratil sa názov firmy, IČO, DIČ, výber štátu je vyberaný zo selectu (preddefinovaných
štátov). V prípade, že sa vyberie voľba „firma“ pri výbere odberateľa, zobrazí sa pole názov
firmy, IČO, DIČ a IČ DPH.

-

V prípade výberu dodacej adresy, bola doplnená možnosť vloženia vlastného názvu / mena
/ firmy pre dodanie tovaru, ak tovar je zasielaný napr.do zamestnania.

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Nové jQuery vyhľadávanie
Do internetového obchodu bolo doprogramované nové jQuery vyhľadávanie, vďaka čomu
zákazníci vždy nájdu to, čo hľadajú. Už pri vpisovaní hľadaného slova je užívateľovi zobrazený
výpis názvov produktov.

Blokácia prístupu k obchodu na základe IP
Posledné obdobie sa rozrástol útok rôznych robotov. Robot je kód, ktorý prehľadáva internetové
stránky a skúša vkladať rôzne nebezpečné znaky a príkazy za účelom nabúrania sa do
internetového obchodu.
Takéto útoky sa dejú v množstve 10 000 dopytov.
Príkladom môže byť adresa:
http://www.eshop2015test1.mibe.sk/ZAPw9rWY%27;select%20pg_sleep(10);%20--%20-295mm--ff2_347.html
Nová aktualizácia kontroluje url adresu a v prípade, že v nej názve podozrivé príkazy, automaticky
zaradí danú IP adresu do zoznamu blokovaných IP adries. Po pridaní IP adresy do zoznamu
dochádza k nemožnosti prístupu do obchodu.
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Podobná kontrola vzniká pri vytváraní objednávok. Rôzne roboty prechádzajú formuláre a po ich
analýze posielajú tisíce údajov napr. objednávok. Táto úprava vznikla na základe júlového výskytu
týchto robotov u niektorých zákazníkov, kde boli vytvorené tisíce objednávok za niekoľko hodín.
Nová aktualizácia analyzuje vytváranie objednávok a v prípade potreby zaradí IP adresu do
zoznamu blokovaných IP adries.
Zoznam blokovaných IP adries s možnosťou vloženia vlastných IP adries nájdete v časti
„Nastavenia – Číselníky – Blokovanie IP adries“.

Na strane obchodu:
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Možnosť vyhľadávania objednávok a faktúr na
základe dátumového rozmedzia od – do

Rýchly modul zobrazenia počtu objednávok
a celkovej ceny objednávok v ľavej časti
administrácie

Ďalšie úpravy
-
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Úprava filtrácie SEO znakov v url adrese
Úprava zobrazovania cien objednávok vo výpise v administrácii
Upravené formátovanie e-mailu, z kontaktného formulára / odstránenie /r/n a nahradenie
novými riadkami
Preprogramovanie platby Dobierka – berie do úvahy dobierku, aj keď sa vloží iný názov
napr. „Dobierka +2,5 EUR“ a podobne.
Úprava mapovania title pri menu stránky
Úprava vyhľadávania – pri vyhľadávaní sa do názvu URL vloží celá adresy hľadania, čím
sa umožní kopírovanie URL adresy hľadania a zvýši sa pozícia v Google pri mapovaní
produktov
Úprava formulára vyhľadávania – zjednodušený formulár vyhľadávania
MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár
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