Informácie k novej verzií a nastavenia

Beta

MiBe ESHOP
2016, ver. 40

Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2016
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 2016
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 poprial do nového roka 2016 všetko dobré, veľa osobných a
pracovných úspechov.
Tak, ako každý rok, aj tento rok je pre Vás pripravená nová aktualizácia internetového obchodu
MiBe ESHOP 2016.
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 rokov 2012, 2013, 2014. 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.
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 40.0
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.

Zrušenie označenia diela autorom
Od verzie 40.0 dochádza ku zrušeniu označenia diela autorom. Znamená to, že internetový
obchod nebude mať na hlavnej stránke v spodnej časti označenie tvorcu internetového obchodu,
odkaz na tvorcu. Podobne dochádza k celkovému zrušeniu diela označeného v e-mailových
správach, tlačových podobách faktúr a podobne. Zároveň v zdrojovom kóde meta je ako autor
uvedená adresa internetového obchodu, čo zabezpečí relevantnosť pri zdieľaní adries a produktov
na sociálnych siatiach.

Doplnená podpora účtovných rokov do roku 2020
Verzie internetových obchodov obsahovali podporu účtovných rokov do roku 2015. Ďalší
účtovný rok bez novej verzie nie je možné otvoriť, je ale možné používať internetový obchod
s pôvodným doterajším účtovným rokom. Nová aktualizácia prináša doprogramovanie účtovných
rokov na ďalších 5 rokov, (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Na otvorenie nového účtovného roka 2016 budete potrebovať aktualizáciu 40.0.
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Mobilná verzia internetového obchodu je TU
Verzia 40.0 obsahuje konečne mobilnú verziu internetového obchodu. Jedná sa o verziu
internetového obchodu, ktorá je priamo upravená pre mobilné zariadenia a tablety. Mobilná verzia
sa nachádza na subdoméne „m“. Ak je adresa Vášho obchodu „svet-sperkov.sk“, v mobilných
zariadeniach bude prezentovaná pod názvom „m.svet-sperkov.sk“. Mobilná verzia internetového
obchodu je dôležitá z viacerých hľadísk. Už v minulosti Google avizoval a zaviedol opatrenie na
uprednostňovanie internetových stránok, ktoré sú optimalizované pre mobilné zariadenia. Mnohé
internetové stránky, ktoré neboli optimalizované pre mobilné zariadenia sa dostali za stránky, ktoré
boli na vzdialenejších pozíciách a opačne. Mobilná verzia internetového obchodu by mala Váš
internetový obchod posunúť vyššie v pozíciách. V neposlednom rade, skvalitní prezeranie
produktov a nakupovanie zákazníkom, ktorí na internet používajú práve mobilný telefón.
Po správnej konfigurácii dochádza k automatickému presmerovaniu užívateľa na mobilnú
platformu obchodu. Po kompletnom namapovaní z pohľadu Google, bude Google pri vyhľadávaní
prednostne ponúkať mobilnú verziu obchodu s informáciou o optimalizácii obchodu pre mobilné
zariadenia.
Niektoré funkcie internetového obchodu nemusia byť prístupné v mobilnej verzií obchodu. Vzhľad
internetového obchodu prislúcha minimalizácie pre mobilné zariadenia.
Ukážka nasadenej mobilnej verzie po zámene loga, ikonky nákupného košíka:
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Ukážka mobilnej verzie testovacieho obchodu pred zámenou loga, farby sú prispôsobené farbám
vybranej šablóny obchodu:

Odporúčaný rozmer loga pre mobilnú verziu obchodu:200x49 pixelov
Formát: JPG
Názov:logo_mobil.jpg
Umiestnenie:m/data_mobile/
Odporúčaný rozmer ikonky košíka pre mobilnú verziu obchodu:49x49 pixelov
Formát: PNG
Názov:kn.png
Umiestnenie:m/data_mobile/
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Affiliate – Program odmeňovania
Je veľmi veľa spôsobov, ako prilákať potenciálnych zákazníkov do Vášho internetového
obchodu, jedným spôsobom je program odmeňovania tých, ktorí prispeli k návšteve nového
zákazníka a vytvorenia objednávky. Hovoríme o programe Affiliate.
Program Affiliate funguje tak, že partner, ktorý má záujem o spoluprácu sa zaregistruje do
Vášho internetového obchodu, kde získa ID partnera. Následne umiestni na svoje stránky alebo
obchody odkaz na Vaše stránky. Odkaz môže byť realizovaný formou textového odkazu, odkazu
formou obrázka produktu, bannera. Odkaz v sebe skrýva kód Affiliate. Je to ID partnera. Ak sa
návštevník dostal do internetového obchodu prostredníctvom tohto kódu a vytvorí objednávku, je
automaticky partnerovi pripočítaná provízia za objednávku. Partner túto províziu vidí v konte po
prihlásení ako nepotvrdenú do času, pokiaľ sa objednávka nestane „uhradenou“. Až keď je
objednávka uhradená, hovoríme o úspešnom sprostredkovaní a sumu provízie partner vidí ako
nárokovateľnú. Výšku provízie si nastavujete ako % z hodnoty objednávky – len tovaru.

Aktivácia programu Affiliate
V časti Objednávky a Faktúry v ľavom menu pribudlo menu „Affiliate“.

Prostredníctvom časti „Nastavenie Affiliate“ dokážete zapnúť / vypnúť Affiliate program, nastaviť
výšku provízie a text, ktorý reprezentuje spôsob fungovania Affiliate vo Vašom internetovom
obchode.
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Po aktivácii Affiliate programu začnú všetky moduly fungovať s Affiliate programom.
Pri vytvorení každej objednávky s Affiliate sa k cene objednávky uloží aj cena prislúchajúcej
odmeny pre sprostredkovateľa spolu s prislúchajúcim percentom v čase vytvorenia objednávky.
To, či objednávka je s Affiliate a s akou výškou môžete sledovať v časti Objednávok:

Celkový prehľad Affiliate môžete sledovať v časti „Affiliate“.
Pred každou prácou s Affiliate sa odporúča vykonať aktualizáciu Affiliate.
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V Affiliate programe sa Vám zobrazí výpis všetkých partnerov s Affiliate odmenou.
Affiliate program rozlišuje 2 odmeny, Affiliate na úhradu, to je odmena z uhradených
sprostredkovaných objednávok a Affiliate nepotvrdené, jedná sa o nepotvrdené objednávky, ktoré
nie sú v stave „uhradená.“.
Kliknutím na partnera sa Vám načíta detail Affiliate.
Spôsob refakturácie je na Vás. Zaznačenie uhradenia Affiliate sa realizuje cez detail Potvrdeného
Affiliate:

Kliknutím na „Označiť, ako vyrovnané“ sa Vám zobrazí formulár pre zaevidovanie úhrady:
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Potvrdením je zaznamenaná úhrada a suma aktuálneho Affiliate je vyrovnaná na 0.
Celkový pohyb Affiliate je možné sledovať cez časť „Celý Affiliate“, kde je možné vidieť všetky
pohyby Affiliate u konkrétneho partnera:

Ako to vidí partner?
Po prihlásení partnera do internetového obchodu vidí na hlavnej stránke Affiliate program.
V úvode vidí rozpis celého Affiliate a sumarizáciu odmeny.

V spodnej časti Affiliate sa nachádza Affiliate odkaz partnera a odkaz na podrobnejšie informácie,
ktoré je možné editovať cez administráciu.
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Možnosť zaradenia produktu do viacerých
kategórii
Určite sa Vám stala situácia, keď ste potrebovali mať jeden produkt v internetovom
obchode vo viacerých kategóriách. Internetový obchod neumožňoval vloženie jedného produktu do
viacerých kategórii a tak ste buď vytvorili viacej podobných produktov, alebo ste túto situáciu
neriešili. Zákazník tak nemusel nájsť produkt, ktorý hľadal v nesprávnej kategórii.
V tejto verzii internetového obchodu pribudla možnosť vloženia produktu do viacerých
kategórii súčasne.
V editácii produktu pribudla časť „Zaradenie“.

V tejto časti si stačí vybrať ďalšie kategórie, kde sa bude produkt nachádzať. Pred nastavením
Vám odporúčame vykonať aktualizáciu kategórii (tlačítko v spodnej časti menu kategórii).

Zrušenie čísla účtu
Začiatkom roka 2016 dochádza k zrušeniu klasického formátu čísla účtu. V tejto súvislosti
boli odstránené z kontaktov, zálohových faktúr a faktúr klasické čísla účtov a boli nahradené
prednostne novým formátom IBAN.

Úprava CardPay
Používate platbu CardPay? Banky postupne prechádzajú na vyšší formát bezpečnosti
a šifrovania. Z tohto dôvodu bola preprogramovaná funkčnosť platobnej brány CardPay.
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Pridanie nových meta prvkov pre zdieľanie na
sociálnej sieti Facebook
Úvodné meta prvky internetového obchodu boli preprogramované tak, aby internetový
obchod „kráčal“ s potrebami vyhľadávačov a sociálnymi sieťami, hlavne Facebook-om.
V tejto súvislosti bola doplnená do detailu produktu možnosť zdieľania uvedeného produktu
na sociálnej sieti Facebook.

Pri zdieľaní sa prenáša obrázok, fotka a popis. Ako autor je označená adresa Vášho obchodu (to
bolo docielené odstránením Autora a priradenie Vášho obchodu ako autora).
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Prihlásenie do administrácie o niečo bezpečnejšie
Preprogramoval sa formulár prihlásenia do administrácie, čím sa zabezpečilo zvýšenie
zabezpečenia prihlásenia do administrácie. Zároveň sa mierne upravil dizajn prihlásenia.

Ďalšie úpravy v novej verzií
Pri každej aktualizácii dochádza k zmene kódov jednotlivých funkcií, ktoré boli ohlásené
zákazníkmi ako nesprávne fungujúce, prípadne sú doplnené o nové funkcie.
 Úprava kódu nákupného košíka mapovania virtuálneho košíka
 Úprava kódu vyhľadávania (js)
 Úprava kódu výpisu objednávok – zvýšenie limitu zobrazovania objednávok (problém rieši
nefunkčnú prácu s objednávkami pri zobrazení všetkých objednávok)
 Úprava kódu výpisu faktúr – zvýšenie limitu zobrazovania faktúr (problém rieši nefunkčnú
prácu s faktúrami pri zobrazení všetkých faktúr)
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 Zmena výpisu objednávok – prednastavené zobrazovanie všetkých objednávok za
posledných 7 dní
 Zmena výpisu faktúr – prednastavené zobrazovanie všetkých faktúr za posledných 7 dní
 Prednastavená hodnota „nie“ pre históriu objednávok, čím je zabezpečená lepšie
prehľadnosť výpisu
 Zrušené zapnutie údržby pri importe i6ws, znamená to, že pri importoch i6ws bude obchod
stále otvorený a dostupný pre zákazníkov
 Úprava štatistiky návštevnosti
 Doprogramovaná funkcia, ktorá po prihlásení do administrácie vykoná kontrolu veľkosti
uloženej štatistiky návštevnosti a automaticky vykoná zmazanie starých záznamov, čím sa
zníži náročnosť na MySQL databázu a zvýši výkon internetového obchodu.
 Súbor .htaccess obsahuje blokovanie najčastejších zahraničných IP adries, ktoré sa
pokúšali nabúrať do internetového obchodu
 Odfiltrovanie zakázaných znakov pri vkladaní popisu

produktov cez administračné

rozhranie
 Doprogramované automatické mazanie štatistiky návštevnosti staršej ako 7 dní. Pri
nemazaní štatistiky dosahovali záznamy niektorých obchodov až 5 000 000 riadkov, čo
výrazne spomalilo prácu s obchodom
 Ďalšie úpravy...
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