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Príru ka k internetovému obchodu MiBe ESHOP
Obsah tejto príru ky a s ou súvisiaci program sú vlastníctvom autora Milana Bednára. Toto
vlastníctvo je chránené autorským zákonom íslo 618/ 2003.
Práva a povinnosti medzi autorom a používate om upravuje licen ná zmluva, ktorá je dodávaná
spolu s internetovým obchodom v elektronickej podobe.
Programové vybavenie môže by použité iba v prípade súhlasu s podmienkami licen nej zmluvy.
Niektoré moduly opísané v tejto príru ke nemusia by sú as ou všetkých internetových obchodov.
Program môže by použitý len v prípade legálneho získania.
© 2009 Milan Bednár.
Všetky práva vyhradené.
Dokumentácia , ani programy obsiahnuté v tomto balíku nesmú by 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 použi internetový obchod prostredníctvom dodávanej dokumentácie,
ktorá je dodávaná spolu s programom.
Vždy aktuálne informácie, pomôcky, dokumentáciu môžete nájs na internetových stránkach:
Verzia MiBe ESHOP 2009
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 po íta i, 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)
- možnos pred ženia max_execute_time (pokia budete importova cenníky Asbis, eDsystem)
Požiadavky na klientsku stanicu administrátora:
Aj ke o funk nosti a výkonnosti programu rozhodujú predovšetkým parametre servera, dôležité sú
aj parametre na klientsku stanicu užívate a – administrátora.
Procesor Intel Celeron 1,5 GHz (podobný, alebo lepší)
Pamä 512 MB
Opera ný systém Windows XP, Vista, Linux
Internet Explorer 6.0 alebo vyšší (odporú aná verzia 8.0) alebo Mozilla Firefox
Stabilné drôtové pripojenie do siete internet
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Inštalácia programu
Inštalácia programu vyžaduje znalos informa ných technológií a nemusí by zvládnutá bežným
používate om. Autor programu ponúka bezplatnú inštaláciu programu pri prvom použití.
Obsah elektronického alebo pevného nosi a
Program je dodávaný v elektronickej podobe, alebo na pevnom nosi i –CD, DVD spolu
s dokumentáciou v adresárovej štruktúre:
Data
– obsahuje licen nú zmluvu, alšie dokumenty a heslá
Help
– dokumentácia k programu
Internetovy obchod ESHOP – inštala né súbory programu

Presun súborov na webový server
Pripravte si elektronický alebo pevný nosi na ktorom sú inštala né súbory programu.
Všetky inštala né súbory programu prosím presu te na webový server, na ktorom bude program
používaný / prístupný ostatným užívate om internetu.
Najrozšírenejším spôsobom spojenia s webovým serverom je prostredníctvom rozhrania FTP cez
aplikáciu Total Commander.
Informácie ako pracova s webovým serverom Vám ponúkne Váš poskytovate webového
priestoru.

Overene práv pre zápis
Vzh adom na to, že program je inštalovaný na webový server, je potrebné overi možnos zápisu
do niektorých adresárov, ktoré sú potrebné pre inštaláciu a alšie používanie programu.
Overenie práv na zápis sa vykonáva na strane servera. Plné práva (7777) je potrebné nastavi na
tieto adresáre a podadresáre:
\admin\
\admin\exportcsv\
\admin\exportxml\
\admin\importagem\
\admin\importbgs\
\admin\importcsv\
\admin\importxml\
\admin\sablony\
\background\
\background\*\
\banner_center\
\banner_centerdown\
\banner_topleft\
\banner_downleft\
\cenniky_files\
\emaily\
\emaily\topban\
\export\
\function_files\
\image\
\index_files\
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\manual\
\odkaz_image\
\prilohy\
\sitemap\
Ak povolenia pre zápis nie sú správne nastavené pre adresáre \function_files\ a \admin\ inštalácia
programu nemusí prebehnú správne, ke že pri samotnej inštalácií sa do týchto adresárov
vytvárajú komunika né súbory s databázou MySQL.
Pri ostatných adresároch môžu nasta tieto chyby:
\admin\
\admin\importcsv\
\admin\importxml
\index_files\
\image\
\manual\
\banner_center\
\banner_topleft\
\banner_downleft\
\background\*\

- (import csv alebo xml súborov je nefunk ný)
- (Import csv súborov je nefunk ný – nie je možné uloži súbor na server)
- (Import xml súborov je nefunk ný – nie je možné uloži súbor na server))
- (vkladanie hlavného loga, loga firmy, obrázky prevádzok bude neúspešné)
- (vkladanie obrázkov produktov je neúspešné)
- (vkladanie manuálov produktov je neúspešné)
- (vkladanie bannerov –stredový horný je nefunk né)
- (vkladanie bannerov – nad kategóriami je nefunk né)
- (vkladanie bannerov – pod kategóriami je nefunk né)
- (vkladanie obrázkov pozadí je neúspešné)

Spustenie inštalácie
Otvorte si prosím svoj ob úbený podporovaný webový prehliada – napríklad Internet Explorer.
Do panela adresy vložte platnú adresu webového priestoru, kde bude obchod používaný –
napríklad www.mojprvyobchod.sk a stla te klávesi Enter. Zobrazí sa Vám chybová správa –
„Spojenie s databázou MySQL sa nepodarilo“.
Za celý tento názov dopíšte nasledujúci text „admin/setups.php/“. Celá adresa tak bude vyzera :
www.mojprvyobchod.sk/admin/setups.php
Potvrdením sa Vám na íta rozhranie pre prihlásenie sa do inštalácie programu.
Prihlasovacie údaje nájdete v adresári \data\ v súbore setups.txt
Po správnom prihlásení sa do inštalácie internetového obchodu je pre úspešne pokra ovanie
nutné potvrdi licen nú zmluvu tla ítkom „súhlasím so zmluvou“.

Poh ad na úvodnú obrazovku, obrazovku potvrdenia lic. zmluvy.

Po potvrdení licen nej zmluvy sa Vám zobrazí okno pre nastavenie prihlasovacích údajov pre
jednu MySQL databázu, ktorú by ste mali ma prístupnú z Vášho webového servera.
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Údaje, ktoré je potrebné vyplni :
SERVER:
USER:
PASS:
DATABASE:

adresa MySQL servera - naj astejšie je „localhost“
prihlasovacie meno k MySQL
prihlasovacie heslo k MySQL
názov databázy.MySQL

Poh ad na obrazovku vyplnenia prihlasovacích údajov pre MySQL.

Pre správne nakonfigurovanie nechajte zaškrtnutú možnos „Kontrola spojenia s SQL“. Program
pred vytvorením súborov skontroluje, i spojenie s MySQL databázou je funk né. Po vyplnení
údajov pokra ujte tla ítkom „Nastavi “.
V prípade, že kontrola prebehne úspešne dostanete sa do alšej asti inštalácie.
V prípade, že spojenie neprebehlo v poriadku, skontrolujte si všetky vložené údaje.

Poh ad na obrazovku inštalácie.

Pre vytvorenie tabuliek v MySQL databáze pokra ujte tla ítkom „pokra ova >”.
Po úspešnom vytvorení všetkých potrebných súborov a tabuliek sa dostanete do poslednej
obrazovky internetového obchodu, kde budete informovaný o úspešnom dokon ení inštalácie.

Poh ad na obrazovku inštalácie - ukon enie.
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V prípade, že sa inštalácia nepodarila, alebo sa táto správa nezobrazila, skontrolujte správnos
nastavených práv pre zápis do príslušných adresárov, pod a krokov, ktoré sú opísané v úvode
inštalácie.
V prípade, že sa inštalácia podarila, mal by sa Vám po prejdení na hlavnú stránku obchodu
zobrazi obchod v základnej šablóne a so základnými nastaveniami.
Pri inštalácií sa Vám vytvoril jeden základný ú et pre administráciu.
Prihlasovacie meno: administrator
Prihlasovacie heslo: aaaa

Administrácia programu
Do administra ného rozhrania programu sa dostanete doplnením názvu „admin“ za názov
webového priestoru kde je program nainštalovaný. V našom prípade za názov
www.mojprvyobchod.sk. Celá cesta administra ného rozhrania je www.mojprvyobchod.sk/admin/.
Zobrazí sa nám stránka s prihlásením sa do administrácie obchodu. Defaultné prihlasovacie údaje,
ktoré boli vytvorené pri inštalácií internetového obchodu nájdete v asti „Spustenie Inštalácie“.

Poh ad na prihlasovaciu obrazovku.

Vložením správnych prihlasovacích údajov budete prihlásený do administrácie internetového
obchodu.
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