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Príručka aktualizáciou MiBe ESHOP
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.
© 2009 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 2010
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk
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Technické požiadavky
Internetový obchod MiBe ESHO je naprogramovaný v programovacom jazyku PHP s podporou
MySQL.
Internetový obchod je nainštalovaný na počítači, ktorý plní úlohu webového servera, databázového
servera a je pripojený do celosvetovej siete internet.
Požiadavky na server:
Základné:
- linuxový server s podporou PHP (obchody bežia aj na Windows s podporou PHP)
- 1 x MySQL databáza
- minimálne 15MB webového priestoru
- minimálne 30MB MySQL priestoru
- povolené globálne premenné
- podpora .htaccess pre SEO verziu
Doplnkové:
- podpora fopen(url)
- možnosť predĺženia max_execute_time (pokiaľ budete importovať cenníky Asbis, eDsystem)
Požiadavky na klientsku stanicu administrátora:
Aj keď o funkčnosti a výkonnosti programu rozhodujú predovšetkým parametre servera, dôležité sú
aj parametre na klientsku stanicu užívateľa – administrátora.
Procesor Intel Celeron 1,5 GHz (podobný, alebo lepší)
Pamäť 512 MB
Operačný systém Windows XP, Vista, Linux
Internet Explorer 6.0 alebo vyšší (odporúčaná verzia 8.0) alebo Mozilla Firefox
Stabilné drôtové pripojenie do siete internet
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Inštalácia aktualizácie programu
Inštalácia aktualizácie programu vyžaduje znalosť informačných technológií a nemusí byť
zvládnutá bežným používateľom. Autor programu ponúka bezplatnú aktualizáciu programu pri
prvom použití.
Obsah elektronického alebo pevného nosiča
Program je dodávaný v elektronickej podobe, alebo na pevnom nosiči –CD, DVD spolu
s dokumentáciou v adresárovej štruktúre:
Data
– obsahuje licenčnú zmluvu, ďalšie dokumenty a heslá
Help
– dokumentácia k programu
Internetovy obchod ESHOP – inštalačné/ aktualizačné súbory programu

Príprava
Pripravte si elektronický alebo pevný nosič na ktorom sú inštalačné súbory programu.
Najrozšírenejším spôsobom spojenia s webovým serverom je prostredníctvom rozhrania FTP cez
aplikáciu Total Commander.
Informácie ako pracovať s webovým serverom Vám ponúkne Váš poskytovateľ webového
priestoru.

Presun súborov
Aktualizovať môžete len internetový obchod, ktorý je už je nainštalovaný a funkčný. Pri aktualizácií
obchodu prosím postupujte nasledovne:
1.Presun súborov connecto.php a connectup.php
Z adresára /admin/ Vášho funkčného internetového obchodu presuňte súbory connecto.php
a cennectu.php do svojho počítača.
2.Zmazanie adresára /admin/
Z priestoru, kde máte nainštalovaný internetový obchod zmažte adresár /admin/. Tento adresár
môžete aj pemenovať napríklad na admin_old.
3.Prekopírovanie nového adresára admin
Z novej verzie internetového obchodu prekopírujte celý adresár /admin/ k verzií obchodu, ktorú
aktualizujte.
4.Presun súborov connecto.php a cennectu.php
Do adresára /admin/ presuňte zálohované súbory connecto.php a cennectu.php
5.Zmazanie adresára /data/
Z priestoru, kde máte nainštalovaný internetový obchod zmažte adresár /data/. Tento adresár
môžete aj pemenovať napríklad na data_old.
6.Prekopírovanie nového adresára data
Z novej verzie internetového obchodu prekopírujte celý adresár /data/ k verzií obchodu, ktorú
aktualizujte.
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7.Prepís súborov
Z novej inštalačky internetového obchodu prekopírujte nové adresáre, ktoré Váš internetový
obchod neobsahuje (napr. /sitemap/) a nastavte im práva pre zápis.
Prepíšte všetky súbory z adresárov:
/function_files/
/registracia_files/
Prepíšte všetky súbory z hlavného adresára okrem súborov:
/favicon.ico/
8.Doplnenie obrázkov
Z novej inštalačky internetového obchodu doplňte chýbajúce obrázky z nasledujúcich adresárov:
/index_files/
/icon_image/
Súbory neprepisujte ! Pri kopírovaní dajte ignorovať všetky existujúce súbory. V adresároch sa
totiž nachádzajú Vaše obrázky – logo obchodu, logo firmy, ikonky ...
9.Nastavenie práv
Vzhľadom na to, že pri aktualizácií došlo k prepisu, je potrebné overiť možnosť zápisu do
niektorých adresárov, ktoré sú potrebné pre správnu činnosť programu. Overenie práv na zápis sa
vykonáva na strane servera. Plné práva (7777) je potrebné nastaviť na tieto adresáre
a podadresáre:
\admin\
\admin\exportcsv\
\admin\exportxml\
\admin\importagem\
\admin\importasbis\
\admin\importwestech\
\admin\importagora\
\admin\importabcom\
\admin\importgrada\
\admin\importorava\
\admin\importsws\
\admin\importbgs\
\admin\importcsv\
\admin\importxml\
\admin\sablony\
\background\
\background\*\
\banner_center\
\banner_centerdown\
\banner_topleft\
\banner_topright\
\banner_downleft\
\banner_downright\
\cenniky_files\
\emaily\
\emaily\topban\
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\export\
\function_files\
\image\
\index_files\
\manual\
\odkaz_image\
\prilohy\
\sitemap\
7.Spustenie aktualizačného scriptu
Pre zaktualizovanie MySQL databázy je potrebné spustiť aktualizačný script. Aktualizačný script
rozpozná akú verziu obchodu máte a vykoná potrebné aktualizácie.
Pre aktualizáciu Vášho obchodu je potrebné spustiť aktualizačný script z adresy:
http://www.vasobchod.sk/admin/updatesystem.php
Spustenie scriptu opakujte, pokiaľ Vám systém nevypíše, že Váš obchod bol úspešne
zaktualizovaný na verziu, ktorú ste si zakúpili.
Aktualizácia internetového obchodu je týmto ukončená.
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