Informácie k novej verzií a nastavenia

MiBe ESHOP
2018, ver. 43

Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2018
Obsah tejto príručky a s ňou súvisiaci program sú vlastníctvom autora Milana Bednára. Toto
vlastníctvo je chránené autorským zákonom číslo 185/ 2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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.
© 2018 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.

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 2018
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk

Predhovor
Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP.
Dovoľte, aby som Vám poprial do Nového roka 2018 všetko dobré, veľa osobných a
pracovných úspechov.
Tak, ako každý rok, aj tento rok je pre Vás pripravená nová aktualizácia internetového obchodu
MiBe ESHOP 2018.
Rok 2017 bol výnimočný tým, že v roku 2017 nebola vydaná druhá aktualizácia, ako to bolo
zvykom.
Doterajšie aktualizácie boli zamerané viac na funkcionality v administračnom rozhraní. Nová
aktualizácia pre rok 2018 je výnimočná. Existujúce internetové obchody už nespĺňajú nároky
návštevníkov a trendy dnešnej doby. Hitom tohto obdobia sú práve responzívne weby
a internetové obchody. Responzívny web znamená, že Váš internetový obchod sa prispôsobí
aktuálnemu rozlíšeniu a aktuálnemu zariadeniu, na ktorom sa obchod prezerá.
Zaniká mobilná verzia internetového obchodu. Získate podobný dizajn hlavnej domény /
subdomény na všetkých zariadeniach. Dokážete využívať jeden SSL certifikát pre svoj
internetový obchod. (Teraz, ak ste si nasadili certifikát na doménu abc.sk, na mobilnej verzií SSL
nefungovalo).
Nová verzia prináša aj kompletné preprogramovanie kódu pre jeho použitie na najnovšej verzii
PHP - PHP 7.0, ktoré zrýchľuje načítavanie kódu a tým aj zvyšuje rýchlosť internetového
obchodu. Preprogramované boli len dostupné importy a kódy. Ak máte dodatočne
doprogramované funkcionality a importy, je potrebné počítať s ich preprogramovaním! Kódy boli
preprogramované pre použitie nových MySQLi funkcií a generovanie aktuálneho css súboru
z administrácie.
Neodmysliteľnou súčasťou úpravy internetového obchodu je zapracovanie jQuery a AJAX do
užívateľského rozhrania internetového obchodu. Zjednotil sa výpis produktov na hlavnej stránke
a kategórii. Ubudli niektoré zobrazenia a časti starších šablón. Tešiť sa môžete na nové horné
menu, ktoré sa zobrazuje pri skrolovaní, zobrazenie košíka, novom zobrazení produktov ...
Osobne hodnotím aktualizáciu pre rok 2018 ako prevratnú. Teším sa, že Vám dokážem
ponúknuť modernejší internetový obchod, ale, tu si musíte uvedomiť, že grafické rozloženie
internetového obchodu je závislé od Vás. Ak si nedokážete upraviť vzhľad internetového
obchodu, môžete si úpravu dodatočne objednať. Hitom posledných rokov sa stal čistý dizajn.
Rozsah noviniek si môžete pozorne prečítať na stránke
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/aktualizacie/ s krátkym ukážkovým manuálom.
Pevne verím, že novú aktualizáciu oceníte a prejavíte o ňu záujem.

Bc. Milan Bednár
Autor

Od verzie 43.0 došlo k opätovnému označeniu
diela autorom
Od verzie 43.0 došlo k opätovnému označeniu diela autorom.

Nezabudnite, že vo verzii 41.0 došlo
k legislatívnej úprave
Pripomíname:
Vo verzii 41.0 došlo k legislatívnej úprave akceptácie obchodných podmienok. Citácia
SOI: „Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto
zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv,
ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.“.

Rozsah noviniek vo verzií 43.0
 Responzívny dizajn – vďaka responzívnemu dizajnu získate rovnaký vzhľad a čitateľnosť
na rôznych zariadeniach – počítač, mobilný telefón, tablet...
 PHP 7.0 – internetový obchod prešiel kompletným preprogramovaním a je možné ho
nasadiť na server s verziou PHP 7.0
 Mysqli – nové funkcie, ktoré zrýchlia spojenie s MySQL serverom
 Pribudli nové prvky jQuery a AJAX
 Nové horné menu, ktoré s a zobrazí vo vrchnej časti internetového obchodu
 Inteligentný košík – nová ikonka, po prejdení sa zobrazí kompletný košík, užívateľovi tak
nič neujde
 Panel rýchleho hľadania v hornej časti menu
 Nové menu kategórii pre mobilné a tabletové zobrazenie
 Zmenený grafický dizajn internetového obchodu
 Zjednotenie grafického výpisu produktov na hlavnej stránke a v kategóriach
 Nové ikonky vo výpise produktov – Kúpiť a Detail
 Upravený nákupný košík
 Zmenené zobrazenie výpisu dopravy a platby v nákupnom košíku
 Tlačítka v internetovom obchode s kurzorom hand
 Namapovanie číselných inputov v internetovom obchode s možnosťou navyšovania
počtu
 Upravený kontaktný formulár v kontaktoch
 Úprava bežných exportov a importov pre PHP 7.0
 Možnosť vloženia množstevných cien pri predaji viacerých kusov produktov
 Zjednodušenie zdrojového kódu odbúraním starých TABLE a nahradením DIV
 Uloženie nastavení v administrácii do čistého css, čím sa zrýchli načítavanie stránky
a sprehľadní zdrojový kód, čo má vplyv na vyhľadávače
 Upravený import eDsystem v zmysle zmien z 10/2017
 Upravený import i6ws – napr. Asbis menil generovanie kategórii
 Upravený import Agem
 Ďalšie úpravy jednotlivých častí internetového obchodu

Responzívny dizajn internetového obchodu
Verzia internetového obchodu 43.0 sa výrazne približuje dnešným trendom – responzívnemu
dizajnu. Responzívnym dizajnom zaniká mobilná verzia internetového obchodu. Tá už nie je
potrebná. Vďaka tomu získate rovnaký dizajn internetového obchodu v mobilnom telefóne,
tablete či počítači Ak je Vaše rozlíšenie malé, skryje sa pravá ponuka, ľavá ponuka, upraví sa
výpis produktov.
Responzívny dizajn rieši aj jednu adresu Vášho obchodu, ktorá bude použiteľná vo
vyhľadávačoch a vo všetkých zariadeniach.
Neodmysliteľným prínosom je tiež skutočnosť, že Vám bude stačiť len 1 SSL certifikát.
Mnohí zákazníci si zakúpili SSL certifikát, ten je avšak platný len pre hlavnú doménu, nie pre
mobilnú verziu, ktorá sa nasadzovala na subdoménu m.xy.sk
Responzívny dizajn rieši aj deficit subdomén, kde mobilnú verziu nebolo možné nasadiť.

Nové horné menu
Čo sa stane, keď návštevník skroluje dole? V novej verzií sa mu zobrazí fixný panel, ktorý je
pripnutý vo vrchnej časti stránky. Podobne sa to javí aj v mobilnej verzií.

Panel kategórii v mobilnej verzií
V existujúcich mobilných verziách sa zobrazil panel kategórii, pod ktorým sa skrýval samotný
detail produktu. Ak ste v internetovom obchode mali veľa kategórii, obchod pôsobil zmätočne.
Nové menu sa zobrazí až po kliknutí na ikonku menu a umožňuje pohybovanie sa medzi
kategóriami.

Vyhľadávanie v hornom menu
Či už ste v mobilnom telefóne, tablete, či počítači, v hornom menu kliknutím na ikonku
vyhľadávania sa Vám odkryje ponuka vyhľadávania.

Ikonka košíka a výpis nakúpených produktov
V hornej časti loga internetového obchodu, ale ja v rýchlej ponuka či mobilnej verzii pribudla
nová ikonka nákupného košíka. Kliknutím / prejdením myši sa zobrazí ponuka nakupovaného
tovaru.

Zjednotené zobrazovanie produktov
V existujúcich verziách bolo rozdielne zobrazenie výpisu produktov na hlavnej stránke / vo
výpise produktov, košíku ... Vo verzií 43 zanikli rozdiely a zjednotilo sa zobrazenie produktov.
Zároveň došlo k úprave grafického zobrazenia. Pribudli nové ikonky „Kúpiť“ a „Detail“.

Pri

prejdení myškou dochádza k zvýrazneniu produktu, čo dodáva správny efekt moderného
internetového obchodu.

Upravený nákupný košík
Preprogramoval sa nákupný košík. Zmenili sa spôsoby zadávania číselných hodnôt. Upravil sa
košík pre použitie v mobilných zariadeniach. Zmenil sa spôsob zobrazovania dopravy a platby.

Možnosť vloženia množstevných zliav
Určite aj vo Vašom internetovom obchode sa nachádzajú produkty, ktoré by ste vedeli ponúknuť
lacnejšie, ak by si ich zákazník zakúpil vo väčšom množstve. Nová verzia Vám ponúka možnosť
vloženia rozdielnej ceny podľa Vami vloženého množstva produktov.

Podpora PHP 7.0
Nové PHP je podstatne rýchlejšie  Upravené boli avšak len štandardne dodávané rozhrania
a importy. Ak Vám boli dodatočne doprogramované funkcie a importy, je potrebné ich dodatočne
preprogramovať.

Jednoduchý dizajn
Hitom posledných rokov sa stali čisté dizajny. Odpadá zbytočný pravý panel, zbytočné tmavé
pozadie. Do popredia sa dostávajú len obrázky produktov. Ak si nedokážete zmeniť dizajn
obchodu, môžete si ho objednať. Prípadne Vám môže grafický dizajn navrhnúť grafik, a ten sa
implementuje.

Ďalšie úpravy v novej verzií
Internetový obchod prirodzene obsahuje množstvo ďalších úprav a funkcií, ktoré by som Vám
rád opísal, ale ostáva pár hodín do Nového roka a tak si ich radšej pozrite na testovacom
internetovom obchode na stránke www.eshop2018test1.mibe.sk  alebo si pozrite túto časť
neskôr.
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