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Informácie k novej verzií obchodu MiBe ESHOP 2012 

 

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 pouţívateľom upravuje licenčná zmluva, ktorá je dodávaná 

spolu s internetovým obchodom v elektronickej podobe. 

Programové vybavenie môţe byť pouţité iba v prípade súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy. 

Niektoré moduly opísané v tejto príručke nemusia byť súčasťou všetkých internetových obchodov.  

 

Program môţe byť pouţitý len v prípade legálneho získania. 

 

© 2012 Milan Bednár.  

Všetky práva vyhradené. 

Dokumentácia , ani programy obsiahnuté v tomto balíku nesmú byť kopírované, reprodukované, 

prekladané alebo redukované na ţiadne médium bez predošlého písomného povolenia autora. 
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Informácie, otázky a služby na webovej stránke 
 
Autor vám pomôţe správne pouţiť internetový obchod prostredníctvom dodávanej dokumentácie, 

ktorá je dodávaná spolu s programom. 

Vţdy aktuálne informácie, pomôcky, dokumentáciu môţete nájsť na internetových stránkach: 

 
Verzia MiBe ESHOP 2012 
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/ 
 
 
Doplnková stránka 
http://www.mibe.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
http://www.mibe.sk/
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Rozsah noviniek 
 

 Príprava internetového obchodu na nové PHP. V súvislosti s tým došlo k zmene 761 

súborov internetového obchodu a úpravy mnoţstva kódov z viac ako 500 000 zdrojových 

riadkov kódu. 

 V súvislosti s touto zmenou je internetový obchod plne funkčný na serveroch so 

zakázanými globálnymi premennými. Internetový obchod nevyţaduje register_global on. 

Internetový obchod sa tým stáva bezpečnejšou aplikáciou. 

 Zmena spôsobu rozposielania e-mailov z obchodu. Všetky e-maily sú rozposielané cez 

SMTP server. Administrátor si musí po aktualizácií nastaviť SMTP server a nastavenia e-

mailu. Vďaka tejto funkcie budú e-maily z internetového obchodu prechádzať na všetky 

servery, ktoré neakceptovali, alebo hádzali e-maily do spamu, posielané cez starú funkciu 

mail(), ktorá vo vyšších verziách PHP nebude podporovaná. 

 Nové rozhranie pre import i6ws cenníkov (Asbis, SWS, Euro Data ...). 

 Pribudol nový modul – Prihlasovacie údaje i6ws vďaka ktorému je moţné v internetovom 

obchode vytvoriť neobmedzené nelimitované mnoţstvo vlastných importov rôznych 

dodávateľov, ktorí pouţívajú i6ws exporty. Stačí, keď vloţíte adresu obchodu, adresu 

cenníkov, prihlasovacie údaje a nový import sa Vám zobrazí v administračnom rozhraní. 

Týmto sa internetový obchod stáva profesionálnejší a prevádzkovateľovi odpadajú 

dodatočné poplatky za importy od iných dodávateľov. 

 Importovanie len zmenených produktov i6ws exportov. Zásadná zmena importu i6ws 

spočíva aj v tom, ţe systém zaznamenáva, kedy bol vykonaný posledný import od daného 

dodávateľa. Pri importe Vám ponúkne moţnosť importu nového celého cenníka (ako teraz) 

a import len aktualizačného cenníka. Aktualizačný import obsahuje len import tých 

produktov, ktoré boli od posledného importu zmenené u dodávateľa. Znamená to, ţe pri 

importe dodávateľa, ktorý má 40 000 produktov, si tieto produkty naimportujete len prvý 

krát, kaţdý ďalší import nebude importovať 40 000 produktov, ale len napr. 500 

zmenených. Týmto sa výrazne šetrí zaťaţenie servera, čas a rýchlosť aktualizácie. 

 Moţnosť výberu importu produktov do kategórií pri importe i6ws, Agem, Abcom,eDsystem 

... Doteraz bolo moţné pre všetky kategórie, ktoré sa importovali vybrať len hromadne 

moţnosť importovania s hlavnou kategóriou do určitého umiestnenia. Teraz je moţné pre 

kaţdú kategóriu samostatne nastaviť, či kategória má byť importovaná s úvodnou 

kategóriou. 

 Zmena tabuliek v My SQL databáze. Doteraz sa všetky informácie o produktoch ukladali do 

1 tabuľky. V prípade väčšieho mnoţstva produktov dochádzalo k zväčšeniu databázy. 

Podstatnú veľkosť tvorili popisy produktov. S narastajúcou veľkosťou tabuľky klesala 

rýchlosť práce s ňou a tým sa obchod spomaľoval a zaťaţoval server. V novej verzií došlo 

k úprave tak, ţe informácie o produkte sa ukladajú do jednej tabuľky, informácie o popisoch 

do druhej. Táto zmena spôsobila zrýchlenie funkcií a práce s obchodom. 

 Úprava tvorby XML feedov. Teraz, si môţete v obchode vybrať, ktoré produkty sa budú 

vkladať do XML súborov. Nemusíte tak exportovať všetky produkty do porovnávačov, ale 

len tie, ktoré sú pre Vás zaujímavé. 
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 Zrýchlenie procesu generovania XML feedov. 

 Zmena spätnej adresy na produkt v porovnávačoch na peknú SEO adresu. 

 Moţnosť vkladania youtube videí k produktom 

 Moţnosť nastavenia minimálnej sumy pre vytvorenie objednávky – minimálny nákup. 

 Lightbox – v internetovom obchode došlo k úprave zobrazovania obrázkov v detaile 

produktu. Obrázky sú zobrazované cez Lightbox, zväčšia sa, obrazovka stmavne. 

 Údrţbové funkcie pre prácu s produktmi – pribudli funkcie ako zmazanie produktov, ktoré 

nie sú skladom, ktoré majú 0 cenu, zmazanie produktov určitého dodávateľa, skrytie 

produktov, ktoré nie sú skladom, skrytie produktov, ktoré majú 0 cenu, skrytie produktov 

určitého dodávateľa. 

 Pribudli obchodné podmienky a ich potvrdenie pred objednaním produktov pre 

neprihlásených uţívateľov. 

 Presnejší algoritmus pre vyhľadávanie produktov 

 Upravený algoritmus pre zobrazovanie produktov podľa výrobcov, pre zobrazovanie 

výrobcov v kategórií produktov. 

 Moţnosť zmeny objednávky cez časť Faktúry v administrácií 

 Úprava administračnej časti Poloţky a kategórie. Upravené zobrazenie a radenie kategórií 

a práca s nimi. 

 Skladová dostupnosť – pri zobrazení skladu formou ikoniek dochádza k zmene zobrazeniu 

stavu produktu a to s moţnosťou výberu: Na ceste, Dočasne nedostupný, Skladom 1+, 

Skladom 3+, Na objednávku. Posledné 3 stavy sa vykonávajú automaticky. Zobrazenie 

pomocou obrázkov. Moţnosť zmeny obrázkov cez administračné rozhranie. 

 Upravené administračné rozhranie, ľavé menu, výber funkcií, hlášok. 

 Upravená tlačová zostava PDFA a FA s obsahom telefónneho a e-mailového kontaktu 

zákazníka. Faktúra obsahuje informáciu o záručnom liste. 

 Aktualizácia Google Analytics kódu. 

 Úprava popisu pri importoch i6ws 

 Úprava importu CSV a exportu XML 

 Úprava generátora pre Tovar.sk 

 Úprava importu dodávateľa Agem.sk 

 Moţnosť vloţenia príznaku SUMA pri vlastných e-mailoch smerujúcich k zákazníkom, ktoré 

sa týkajú objednávok 

 Upravená časť odosielania e-mailov – zabudnuté heslo 

 Ľavé menu kategórií  
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Nastavenie SMTP servera 
 

Všetky e-maily internetového obchodu sú rozposielané cez SMTP server. Administrátor  

musí v časti „Nastavenia Eshopu – Nastavenia firmy – SMTP server“ vykonať nastavenie SMTP 

servera.   

 

 

 

Vysvetlenie jednotlivých častí: 

 

SMTP Server Vloţte názov alebo IP adresu servera pre odosielanie pošty. 

Názov odosielateľa Názov, ktorý sa zobrazí uţívateľovi v časti odosielateľ správy. 

E-mailová adresa Vaša e-mailová adresa, cez ktorú budete odosielať e-maily. 

Prihlasovacie meno Prihlasovacie meno na SMTP server / do Vašej pošty. 

Prihlasovacie heslo Prihlasovacie heslo. Heslo sa po uloţení nezobrazuje. Pri zmene 

údajov je potrebné ho stále vyplniť. 

Pouţívať Autentifikáciu V prípade, ţe pre odosielanie správ Váš poskytovateľ e-mailových 

sluţieb vyţaduje autentifikáciu, vyberte moţnosť „áno“. 

 

Vďaka tejto funkcie budú e-maily z internetového obchodu prechádzať na všetky servery, 

ktoré neakceptovali, alebo hádzali e-maily do spamu, posielané cez starú funkciu mail(), ktorá 

vo vyšších verziách PHP nebude podporovaná. 
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Modul i6ws 
 
 Nový modul – Prihlasovacie údaje i6ws, vďaka ktorému je moţné v internetovom obchode 

vytvoriť neobmedzené nelimitované mnoţstvo vlastných importov rôznych dodávateľov, ktorí 

pouţívajú i6ws exporty. Stačí, keď vloţíte adresu obchodu, adresu cenníkov, prihlasovacie údaje a 

nový import sa Vám zobrazí v administračnom rozhraní. Týmto sa internetový obchod stáva 

profesionálnejší a prevádzkovateľovi odpadajú dodatočné poplatky za importy od iných 

dodávateľov. 

 

 Pribudla moţnosť Importu len zmenených produktov i6ws. Zásadná zmena importu i6ws 

spočíva v tom, ţe systém zaznamenáva, kedy bol vykonaný posledný import od daného 

dodávateľa. Pri importe Vám ponúkne moţnosť importu nového celého cenníka (ako teraz) a 

import len aktualizačného cenníka. Aktualizačný import obsahuje len import tých produktov, ktoré 

boli od posledného importu zmenené u dodávateľa. Znamená to, ţe pri importe dodávateľa, ktorý 

má 40 000 produktov, si tieto produkty naimportujete len prvý kár, kaţdý ďalší import nebude 

importovať 40 000 produktov, ale len napr. 500 zmenených. Týmto sa výrazne šetrí zaťaţenie 

servera, čas a rýchlosť aktualizácie. 

 

 Nové moduly nájdete v časti „Nastavenia Eshopu – Import/Export“. 

 

Nastavenie i6ws 
 
 Prostredníctvom tohto modulu môţete do internetového obchodu pridávať a meniť 

neobmedzené mnoţstvo i6ws cenníkov. 
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Pridanie nového importu 

Pridanie importu je veľmi jednoduché a zautomatizované. 
 

Skratka importu Uveďte skratku označenia importu. Napríklad Euro (Euro Data), SWS... 

Skratka by mala byť jasná, nemala by obsahovať diakritiku a medzery. 

Neuvádzajte skratku dlhšiu ako 7 znakov. Pod touto skratkou budú 

rozpoznané produkty v obchode. Pokiaľ vykonávate zmenu importu, je 

dôleţité, aby nedošlo k zmene skratky, nakoľko produkty uţ 

naimportované od tohto dodávateľa nebude moţné identifikovať. 

Názov dodávateľa Obchodné meno dodávateľa. 

HTTP adresa sluţby 

i6ws 

Je potrebné uviesť adresu, na ktorej má dodávateľ i6ws systém spustený. 

Adresa sa vkladá bez http a je zakončená /. 

Ukáţková adresa: www.eurodata.sk/i6ws/ 

Adresu Vám poskytne dodávateľ. 

HTTP adresa 

obrázkov 

Uvádza adresu obrázkov dodávateľa. Adresu Vám poskytne dodávateľ. 

Ukáţková adresa: http://www.eurodata.sk/img.asp?stiid= 

Cenník kategórií 

NODE 

Niektorí dodávatelia pouţívajú novší systém i6ws, ktorý umoţňuje 

generovať iný formát XML pre kategórie. Odporúčame Vám pouţívať 

funkciu NODE. Pokiaľ túto funkciu dodávateľ nemá, nebude moţné 

stiahnuť 1 cenník. V tomto prípade je potrebné, aby ste nastavenie zmenili 
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na „nie“. 

Prihlasovacie meno Prihlasovacie meno pre prístup do i6ws. Toto meno musí byť povolené 

dodávateľom, nie vţdy je totoţné s menom do internetového obchodu 

dodávateľa. 

Prihlasovacie heslo Prihlasovacie heslo pre prístup do i6ws. Toto heslo musí byť povolené 

dodávateľom, nie vţdy je totoţné s menom do internetového obchodu 

dodávateľa. 

 
Nový import pridáme tlačítkom „Pridať“. 

V prípade, ţe všetky údaje boli správne vyplnené, v časti „Import/Export“ sa nám objaví nový 

odkaz na import, ktorý bude v tvare „Import SKRATKA IMPORTU, KTORÚ STE VLOŢILI“. 

 

Zmena importu i6ws 

 

Zmenu vykonávame cez formulár „Zmeniť i6ws import“. Formulár je totoţný s formulárom 

pridávania importu. Zmena údajov je moţná aj v module samotného importu. 

 

Odstránenie importu i6ws 

 

Odstránenie importu vykonávame cez formulár „Odstrániť i6ws import“ a to výberom importu 

a potvrdením tlačítka „Odstrániť“. 

 

Nastavenie počiatočných importov 

 

Prostredníctvom tlačítka „Nastaviť počiatočné“ je moţné vymazať všetky nastavenia i6ws 

cenníkov. Následne dôjde k vytvoreniu počiatočných importov a to: Agora, LC-TRADING, Orava, 

Euro Data, Asbis, SWS, Westech. Z Vašej strany Vám pre pouţívanie týchto importov stačí vloţiť 

uţ len prihlasovacie údaje. 

 

Import i6ws po novom 
 

Zásadná zmena importu i6ws spočíva aj v tom, ţe systém zaznamenáva, kedy bol 

vykonaný posledný import od daného dodávateľa. Pri importe Vám ponúkne moţnosť importu 

nového celého cenníka (ako teraz) a import len aktualizačného cenníka. Aktualizačný import 

obsahuje len import tých produktov, ktoré boli od posledného importu zmenené u dodávateľa. 

Znamená to, ţe pri importe dodávateľa, ktorý má 40 000 produktov, si tieto produkty naimportujete 

len prvý krát, kaţdý ďalší import nebude importovať 40 000 produktov, ale len napr. 500 
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zmenených. Týmto sa výrazne šetrí zaťaţenie servera, čas a rýchlosť aktualizácie. 

 

Rozhranie nového importu i6ws: 

 
 
V importnom rozhraní pribudli informácie o posledne vykonanom importe, informácie o rozsahu 

aktualizačného importu. 

Celý import sa vykonáva pomocou odkazu „Štart import“. 

Aktualizačný import sa vykonáva cez tlačítko „Štart aktualizačný import“. 

 
V druhom kroku importu pribudla moţnosť zaškrtnutia importu hlavnej kategórie pre kaţdý výber 
samostatne. 
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Označenie produktov pre export do XML feedov 
 
Označenie produktov prebieha cez časť poloţky a kategórie. Je moţné označiť kategórie, alebo 

samotné produkty. V spodnom menu je potrebné v časti Výber vybrať voľbu  „generovať / 

negenerovať do XML feedov“. Akcia sa vykoná stlačením tlačítka „Vykonaj“. 

 

 

 

Nastavenie minimálnej sumy nákupu 
 
Nastavenie  minimálnej sumy nákupu prebieha prostredníctvom časti „Nastavenia Eshopu – Typ 
predaja“. 
 

 
 

Údržba produktov a ďalšie funkcie 
 
K novému modulu pre správu produktov sa dostanete cez časť „Poloţky a kategórie“. V pravej 
časti pod vyhľadávaním nájdete odkaz na „Údrţbu produktov“. 
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Pohľad na modul: 
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