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Príručka k internetovému obchodu 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 2012 
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/ 
 
 
Doplnková stránka 
http://www.mibe.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
http://www.mibe.sk/
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ÚVOD 
 
Nakupovanie produktov cez internet sa stalo bežným trendom 21. storočia aj na Slovenku.  
Dnes je už celkom bežné , že zákazník svoje prvé kroky pred kúpou vybraného tovaru smeruje 

práve tam. Mnohí dokonca uprednostňujú kúpu tovaru len cez internet, nemusia totiž nikam chodiť, 
čakať v radoch, alebo hľadať tovar po kamenných predajniach. Častokrát to pre nich znamená 
úsporu času ale aj peňazí.  
 
Pre Vás, ako predajcu dnešný trend znamená veľkú výhodu, či už pre jednoduché začatie 
podnikania bez potrebných kamenných priestorov, alebo pre rozšírenie predaja a príjem 

objednávok pre kamennú predajňu.  
 
Na to, aby ste mohli cez internet predávať potrebujete internetový obchod, nazývaný tiež 

ESHOP.  
Internetový obchod je špeciálny súbor príkazov – program, ktorý je nainštalovaný na počítač 
(server), ktorý je pripojený do celosvetovej siete – internet. 
 
Významným programom pre predaj produktov a služieb na internete môže byť aj MiBe ESHOP. Na 
rozdiel od bežne ponúkaných internetových obchodov sa vyznačuje komplexným administračným 
a užívateľským prostredím. Program bol naprogramovaný tak, aby našiel široké uplatnenie 
v rôznych oblastiach predaja. 
 
Základné vlastnosti programu by sa dali stručne charakterizovať asi takto: 
 

 SEO optimalizácia - úplná + pekné URL adresy 

 Sitemap Generátor 

 Google Title + Description + Keywords 

 Google Analytics + Google verify 

 Cenové hladiny - Marže 

 Quatro modul 

 Vernostný program 

 Manažérske funkcie (Salda) 

 Automatický import celého sortimentu produktov z i6ws systémov (Asbis, eDsystem)  

 Podpora 2 mien a aktualizácia kurzového lístka z ecb.com 

 Dizajn, ktorý je plne vo Vašich rukách 

 4 možnosti zobrazovania produktov 

 Podpora 11 cudzích jazykov, môžete si ich zapnúť/ vypnúť 

 Integrovaná databáza slov Vám umožní si zmeniť / preložiť slová do 11 jazykov (30% slóv)  

 Možnosť exportu / importu farebnej škály obchodu  

 Objednávanie aj pre neprihlásených návštevníkov 

 Podpora výberu farieb a veľkosti produktu (napr. pri oblečení)  

 Podpora až 3 obrázkov a príloh k produktu  

 Možnosť skrytia alebo vyradenie produktu 

 Možnosť presúvania kategórie (radenie v menu 

 Možnosť importu / exportu produktov do CSV súboru 

 Modul pre import AGEM CSV cenníkov  

 Modul pre import AGEM XML cenníkov 

 Štatistika návštevnosti, prihlásení a registrácií  

 Podpora MO a VO cien  

 Podpora registrácií užívateľov ako občan, firma, dealer 
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 Internetové platby Tatrapay, VUBpay, SporoPay, OTP 

 Podpora nastavenia spôsobov dopravy a ceny za dopravu  

 Online prepojenie s naším systémom 

 Diskusia k produktom  

 RSS modul  

 Emailing - vytváranie info e-mailov  

 XML feed pre Pricemania.sk, Tovar.sk, Najnizsieceny.sk.. 

 Kurzový lístok z European Central Bank, Národní banky Česká 

 Podpora predaja kníh  

 Rôzne DPH  

 Modul cenníkov 
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1. Technické požiadavky 
 
Internetový obchod MiBe ESHOP 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 
- 1 x MySQL databáza  
- minimálne 20MB webového priestoru 
- minimálne 50MB MySQL priestoru 
- povolené globálne premenné len u starších veerzií 
- podpora .htaccess a mod_rewrite() 
 
Doplnkové:  

 
- podpora fopen(url) pre sťahovanie URL obrázkov a cenníkov od dodávateľov 
 
 
 
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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2. Inštalácia programu 
 
Inštalácia programu vyžaduje znalosť informačných technológií a nemusí byť zvládnutá bežným 
používateľom. Autor programu ponúka bezplatnú inštaláciu 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 súbory programu 
 
 

2.1. Presun súborov na webový server 
 

Pripravte si elektronický alebo pevný nosič na ktorom sú inštalačné súbory programu. 
Všetky inštalačné súbory programu prosím presuňte na webový server, na ktorom bude program 
používaný / prístupný ostatným užívateľom internetu. 
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. 
 

2.2. Overene práv pre zápis 
 

Vzhľadom na to, že program je inštalovaný na webový server, je potrebné overiť možnosť zápisu 
do niektorých adresárov, ktoré sú potrebné pre inštaláciu a ďalšie používanie programu. 
Overenie práv na zápis sa vykonáva na strane servera. Plné práva (0777) respektíve 0776 je 
potrebné nastaviť na tieto adresáre a podadresáre: 
 
\admin\ 
\admin\exportcsv\ 
\admin\exportxml\ 
\admin\importagem\ 
\admin\importbgs\ 
\admin\importcsv\ 
\admin\importxml\ 
\admin\sablony\ 
\admin\importi6ws\ 
\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\ 

 
Osobne vykonávam inštaláciu tak, že nastavujem plné práva pre všetky adresáre administračného 
rozhrania. 
 
Ak povolenia pre zápis nie sú správne nastavené pre adresáre \function_files\ a \admin\ inštalácia 
programu nemusí prebehnúť správne, keďže pri samotnej inštalácií sa do týchto adresárov 
vytvárajú komunikačné súbory s databázou MySQL. 
 
Pri ostatných adresároch môžu nastať tieto chyby: 
 

\admin\  - (import csv alebo xml súborov je nefunkčný) 
\admin\importcsv\       - (Import csv súborov je nefunkčný – nie je možné uložiť súbor na server) 
\admin\importxml        - (Import xml súborov je nefunkčný – nie je možné uložiť súbor na server)) 
\index_files\                - (vkladanie hlavného loga, loga firmy, obrázky prevádzok bude neúspešné) 
\image\                       - (vkladanie obrázkov produktov je neúspešné) 
\manual\                      - (vkladanie manuálov produktov je neúspešné) 
\banner_center\          - (vkladanie bannerov –stredový horný je nefunkčné) 
\banner_topleft\           - (vkladanie bannerov – nad kategóriami je nefunkčné) 
\banner_downleft\       - (vkladanie bannerov – pod kategóriami je nefunkčné) 
\background\*\            - (vkladanie obrázkov pozadí je neúspešné) 
 
 

2.3. Spustenie inštalácie 
 
Otvorte si prosím svoj obľúbený podporovaný webový prehliadač – napríklad Internet Explorer. 
Do panela adresy vložte platnú adresu webového priestoru, kde bude obchod používaný – 
napríklad www.mojprvyobchod.sk a stlačte klávesu Enter. Zobrazí sa Vám  rozhádzaná stránka 
obchodu, je to z dôvodu, že všetky nastavenia obchodu sa nachádzajú v My SQL databáze a tá 
nebola ešte vytvorená. 
 
Za celý tento názov dopíšte nasledujúci text „admin/setups.php“. Celá adresa tak bude vyzerať: 
www.mojprvyobchod.sk/admin/setups.php 
 
Potvrdením sa Vám načíta 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 pokračovanie 
nutné potvrdiť licenčnú zmluvu tlačítkom „súhlasím so zmluvou“. 
 

http://www.mojprvyobchod.sk/
http://www.mojprvyobchod.sk/admin/setups.php
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Pohľad na úvodnú obrazovku, obrazovku potvrdenia lic. zmluvy. 

 
Po potvrdení licenčnej zmluvy sa Vám zobrazí okno pre nastavenie prihlasovacích údajov pre 
jednu MySQL databázu, ktorú by ste mali mať prístupnú z Vášho webového servera. 
 

 
Údaje, ktoré je potrebné vyplniť: 
 
SERVER:         adresa MySQL servera - najčastejšie je „localhost“ 
USER:             prihlasovacie meno k MySQL 
PASS:              prihlasovacie heslo k MySQL 
DATABASE:   názov databázy.MySQL 
 

 
 

Pohľad na obrazovku vyplnenia prihlasovacích údajov pre MySQL. 

 
Pre správne nakonfigurovanie nechajte zaškrtnutú možnosť „Kontrola spojenia s SQL“. Program 
pred vytvorením súborov skontroluje, či spojenie s MySQL databázou je funkčné. Po vyplnení 
údajov pokračujte tlačítkom „Nastaviť“. 
V prípade, že kontrola prebehne úspešne dostanete sa do ďalšej časti inštalácie. 
V prípade, že spojenie neprebehlo v poriadku, skontrolujte si všetky vložené údaje. 
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Pohľad na obrazovku inštalácie. 
 
Pre vytvorenie tabuliek v MySQL databáze pokračujte tlačítkom „pokračovať >”. 
Po úspešnom vytvorení všetkých potrebných súborov a tabuliek sa dostanete do poslednej 
obrazovky internetového obchodu, kde budete informovaný o úspešnom dokončení inštalácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohľad na obrazovku inštalácie - ukončenie. 

 
V prípade, že sa inštalácia nepodarila, alebo sa táto správa nezobrazila, skontrolujte správnosť 
nastavených práv pre zápis do príslušných  adresárov, podľa krokov, ktoré sú opísané v úvode 
inštalácie. 
 
V prípade, že sa inštalácia podarila, mal by sa Vám po prejdení na hlavnú stránku obchodu 
zobraziť obchod v základnej šablóne a so základnými nastaveniami. 
 
Pri inštalácií sa Vám vytvoril jeden základný účet pre administráciu. 
 
Prihlasovacie meno: administrator 
Prihlasovacie heslo: aaaa 
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3. Administrácia internetového obchodu 
 
Do administračného rozhrania internetového obchodu sa dostanete doplnením názvu „admin“ za 
názov webového priestoru kde je program nainštalovaný. V našom prípade za názov 
www.mojprvyobchod.sk.  Celá cesta administračného rozhrania je www.mojprvyobchod.sk/admin/. 
Zobrazí sa nám stránka s prihlásením sa do administrácie obchodu.  
 
Defaultné (počiatočné) prihlasovacie údaje, ktoré boli vytvorené pri inštalácií internetového 
obchodu nájdete v časti „Spustenie Inštalácie“. 
 

 
 
Pohľad na prihlasovaciu obrazovku. 

 
Vo verziách od 30.0 pribudlo nové intuitívne administračné rozhranie. Pod prihlasovacími údajmi 
máte na výber administračné rozhranie. Predvolené administračné rozhranie je nové jednoduché 
rozhranie. 
 
Vložením správnych prihlasovacích údajov budete prihlásený do administrácie internetového 
obchodu. 
 

 
 

 

http://www.mojprvyobchod.sk/
http://www.mojprvyobchod.sk/admin/
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3.1. Prvé kroky v intuitívnej administrácií 
 
Administračné intuitívne rozhranie je rozložené do 4 základných častí: 
 
1. Horný panel -  tvorí kompletnú ponuku jednotlivých nastavení 
2. Ľavé menu   -  obsahuje rozšírenú ponuku horných ikoniek (ponúk) 
3. Hlavná časť  -  hlavná časť  do ktorej sa sústredia všetky nastavenia na základe výberu 
4. Časovač       -  informuje užívateľa o stave činnosti, hlavne pri importe a exporte produktov 

 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania. 

 

3.1.1. Základná vrchná ponuka intuitívnej administrácie 
 
Základom intuitívneho administračného rozhrania je jednoduchá orientácia a správa celého 
internetového obchodu.  
 
Vrchná ponuka je rozložená do týchto častí: 
 

3.1.2. Zákazníci 
 
Modul Zákazníci slúži na správu užívateľov / zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali do internetového 
obchodu, prípadne vykonali objednávku bez registrácie. 
 
Ľavá ponuka modulu v sebe zahŕňa všetky nastavenia, ktoré súvisia s užívateľmi internetového 
obchodu a to: 

- súhrn zákazníkov 1,2, 
- súhrn e-mailov, 
- nastavenia registrácie užívateľov, 

- e-mailing (rozposielanie e-mailov). 
 

1 

2 3 

4 
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Pohľad na rozloženie administračného rozhrania - Zákazníci. 

 

3.1.3. Tovar 
 
Modul Tovar v sebe zahŕňa všetky nastavenia a funkcie pre pridávanie produktov a kategórií do 
internetového obchodu. 
 
Súvisiace nastavenia: 

- položky produktov – umožňuje nastaviť položky, ktoré sa budú používať pri produktoch, 
- obrázky produktov – umožňuje nahrať na server obrázky z Vášho počítača, 
- prílohy produktov – umožňuje nahrať na server súbory, ktoré budú použité ako prílohy, 
- sklady – umožňuje nastaviť sklady produktov a ich zobrazenie, 
- údržba produktov – dodatočné nastavenia produktov, mazanie a skrývanie, 
- stiahnutie http obrázkov- umožňuje stiahnuť obrázky zo servera dodávateľa, 
- importy/exporty – skrýva moduly importov a exportov produktov, tvorbu XML feedov. 
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Pohľad na rozloženie administračného rozhrania - Tovar. 

 

3.1.4. Objednávky + FA 
 
Modul obsahuje databázu objednávok a faktúr. Každú objednávku je možné vytlačiť, prípadne 
zmeniť. 
Modul obsahuje ďalšie nastavenia: 

- účtovný rok – umožňuje vytvárať účtovné roky, 
- fakturačný modul – umožňuje zapnutie / vypnutie fakturačného modulu, 
- číslovanie dokladov – umožňuje nastaviť číslovanie objednávok a faktúr. 

 

 
Pohľad na rozloženie administračného rozhrania – Objednávky a faktúry. 
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3.1.5. Stránky 
 
Jedná sa o nový modul internetového obchodu, ktorý sa nachádza v obchodoch od verzie 30.0. 
Prostredníctvom tohto modulu je možné vytvárať stránky, odkazy a galérie, ktoré sa sústredia 
v hornom menu internetového obchodu. 
Výsledkom môže byť vlastné horné menu internetového obchodu. 

 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania -Stránky. 

 
Na to, aby ste tento modul mohli používať, je potrebné v časti „Nastavenia – Horné a dolné 
menu“  zvoliť ako horné menu voľbu „ponuka stránok“. 
 

 
 
Viac informácii o tomto module nájdete v ďalších častiach. 
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3.1.6. Doprava a platby 
 
Modul, ktorý v sebe sústredí všetky nastavenia, ktoré súvisia s platbami a dopravou. 

 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania – Doprava a platby. 

 
Modul obsahuje ďalšie nastavenia: 

- nastavenia cien 
- spôsoby platieb a elektronické platby 
- dobierka 
- marže – hladiny cien 
- zľavy 
- cenníky 
- druhá mena 
- lyoness 
- spôsob dopravy a manipulačný poplatok, 
- hromadný prepočet cien, 
- priradenie skupín podľa výrobcov, 
- priradenie koeficientov podľa výrobcov. 

 

 

3.1.7. Obrázky 
 
Všetky obrázky, ktoré je možné pridávať do internetového obchodu sa sústredia v časti Obrázky. 
Modul obsahuje nasledujúce nastavenia: 

- obrázky produktov, 
- horné logo a galéria, 
- pozadie obchodu, 
- ľavé a pravé ponuky, 
- horné menu, 
- dolné menu, 
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- ľavý horný banner, 
- ľavý dolný banner 
- stredový horný banner, 
- stredový dolný banner, 
- pravý horný banner, 
- pravý dolný banner, 
- galéria a stránky, 
- logo firmy a prevádzok. 

 

 
 

Pohľad na nový modul  - Zobrazovanie obrázkov. 

 
Verzie obchodov od 30.0 obsahujú vylepšenú správu jednotlivých obrázkov. 
 
Prvou novinkou je zobrazenie obrázkov formou galérie: 
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Druhou novinkou je galéria hlavného horného loga: 

 

 
 
Prostredníctvom tohto modulu si môžete vybrať zo základných alebo Vami nahratých obrázkov 
a jednoduchým kliknutím si zmeniť horné logo obchodu. 
 

 

3.1.8. Nastavenia 
 
Modul v sebe sústredí základné a rozšírené nastavenia obchodu. Základné nastavenia sú 
najpoužívanejšie nastavenia internetového obchodu a to: 
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- zmena hesla administrátora, 
- nastavenie e-mailov obchodu, 
- nastavenie smtp servera, 
- informácie o zápise v zrsr / orsr, 
- profil firmy – text, 
- obchodné podmienky – text, 
- dodacie podmienky – text, 
- reklamačný poriadok – text, 
- pomoc – text, 
- údržba programu, 
- typ predaja, 
- články a rss, 
- diskusia, 
- farby internetového obchodu, 
- nadpis obchodu. 

 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania  - Nastavenia – Zmena hesla 
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3.1.9. Šablóny 
 
Modul obsahuje základné a šablóny, ktoré si môžete nastaviť v internetovom obchode. Šablóny 
budú postupne dopĺňané.   

 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania - Šablóny. 

 

3.1.10. Štatistiky 
 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania - Štatistiky. 
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3.2. Prvé kroky v profesionálnej administrácií 
 

Administračné rozhranie je rozložené do 4 základných častí: 
 
1. Horný panel -  má informatívny charakter 
2. Ľavé menu   -  kompletná ponuka  jednotlivých nastavení 
3. Hlavná časť  -  hlavná časť  do ktorej sa sústredia všetky nastavenia na základe výberu 
4. Časovač       -  informuje užívateľa o stave činnosti, hlavne pri importe 
 

 
 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania. 

 
3.2.1. Ľavé menu 

 
Ľavé menu programu obsahuje usporiadanie všetkých nastavení, ktoré administrácia ponúka 
Menu je rozdelené do 3 základných častí: 
 

1. Firma 
2. Nastavenie Eshopu 
3. Štatistiky 

 
 

3.2.2. Ľavé menu – Firma 
 
Časť Firma ponúka administrátorovi programu základné moduly ako: 

- Partneri 
- Objednávky 
- Položky a kategórie 
- EMAILING 
- Manažérske funkcie 

1 

2 3 

4 
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Sú to moduly, ktoré administrátor používa neustále, preto ostáva táto ponuka otvorená.  
 

 

3.2.3. Ľavé menu – Nastavenia 
 
Časť Nastavenia Eshopu ponúka administrátorovi programu základné moduly týkajúce sa 
nastavení internetového obchodu.  Sú to moduly, ktoré administrátor používa len ojedinele, vo 
väčšine prípadov len pri prvom nastavení internetového obchodu. 
 
Jedná sa o nasledujúce moduly: 
 

- Registrácia a prihlásenie 
- Typ predaja 
- Fakturačný modul 
- Farby HTML 
- Stránky 
- Články,RSS 
- Údržba systému 
- Lyoness 
- Nastavenia firmy 

o Firma 
o Zapísaná - register 
o Účtovné roky 
o Číslovanie dokladov 
o Info e-maily a web 
o SMTP server 
o Profil firmy 
o Obchodné podmienky 
o Dodacie podmienky 
o Reklamačný poriadok 
o Pomoc 

- Texty k zákazníkom 
o Objednávka a e-mail 
o Registračný e-mail 
o Automat. reg. e-mail 
o Stav objednávky 

- Vernostný program 
o Nastavenie 
o Prepočet bodov 

- Ceny,banka,mena 
o Cenníky 
o Marža - hladiny cien 
o Skupín podľa výrobcov 
o Koef. podľa výrobcov 
o Nastavenie cien 
o Nastavenie zliav 
o Prepočet MO+S cien 
o Hromadný prepočet 
o Mena a nastavenie 
o Spôsoby platieb 
o Dobierka 
o Spôsoby odberu 
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- SEO & Google 
o Title, META, Icon 
o Sitemap generator 
o Google Analytics 
o Google Verify 
o Reklama - pravý panel 

- Farby a vzhľad 
o Šablóny obchodov 
o Text obchodu 
o Ľavý panel - moduly 
o Pravý panel - moduly 
o Reklama - pravý panel 
o Reklama - dolný panel 
o Rozloženie obchodu 
o Tlačítko 
o Border efekt 
o Pozícia textu - panel 
o Časť prihlásenia 
o Farby hlášok 
o Časť kontakt 
o Diskusia 
o Vrchný panel 
o Top a Down menu 
o Ľavý horný báner 
o Ľavý dolný báner 
o Pravý horný báner 
o Pravý dolný báner 
o Stredový top báner 
o Stredový down báner 
o Hlavná stránka 
o Ľave vyhľadávania 
o Hlavná - pravý kontakt 
o Rozloženie str. okien 
o Top logo a vzhľad 
o Ľavé menu produktov 
o Farby a vzhľad košíka 
o Pravý panel produktov 

- Templates/obrázky 
o Pozadie obchodu 
o Ľavé, pravé menú 
o Horné menu 
o Dolné menú 

- Import/Export 
o Šablóna CSV 
o Import CSV údajov 
o Export CSV údajov 
o Šablóna CSV + Balenia 
o Import CSV + Balenia 
o Export CSV + Balenia 
o Import XML 
o Import XML UTF-8 
o Export XML údajov 
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o Prihlasovacie údaje 
o Nastavenie i6ws 
o Aktualizác. cien ELCOM 
o Import Interion, s.r.o. 
o Import AT Computer 
o Import eDsystem 
o Import AGORA 
o Import ASBIS 
o Import EURO 
o Import LC-TRADING 
o Import ORAVA 
o Import SWS 
o Import WESTECH 
o Import Agem 
o Import Abcom 
o Import Grada.cz 
o XML feed Heureka.sk 
o XML feed Topshopp. 
o XML feed Superdeal.sk 
o XML feed Srovname.sk 
o XML feed Najdicenu.sk 
o XML feed Monitor-cien 
o XML feed Shop-mania 
o XML feed NajNakup.sk 
o XML feed Najvyber.sk 
o XML feed Pricemania 
o XML feed Tovar.sk 
o XML feed E-nakup. 
o XML feed Najnizsiec. 
o Import / Export farieb 

- Kategórie a produkty 
o Položky produktov 
o Ľavé menu produktov 
o Panel a produkty 
o Farby produktov 
o Detail produktov 
o Údržba produktov 

- Číselníky 
o Sklady 
o DPH 
o Cenové skupiny 
o Obrázky produktov 
o Stiahni http obrázky 
o Prílohy produktov 
o Jednotky 
o Funkcie 
o Štáty 
o Kódy bánk 
o Kategórie článkov 
o Kategórie e-mailov 

- Jazyková podpora 

 



25                                                                                                                                  MiBe ESHOP 

                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

3.2.4. Ľavé menu – Štatistiky 
 
Kategória obsahuje moduly sledovania častí internetového obchodu ako štatistika návštevnosti, 
registrácií, štatistika prihlásenia užívateľov, udalostí. Pomáha tak administrátorovi sledovať činnosť 
internetového obchodu. 
 
Jedná sa o moduly: 

- Info e-maily 

- Štatistika návštevnosti 
- Štatistika užívateľov 
- Štatistika registrácií 

- Zobrazovač udalostí 

 

 

4. Partneri / Zákazníci 
 

 
 
 
 
 
Modul slúži na prezeranie, pridávanie a editáciu všetkých užívateľov, ktorí sa do internetového 
obchodu zaregistrovali, alebo ktorých do databázy pridal administrátor. 
Do databázy sa pridá aj neprihlásený užívateľ, ktorý vyplnil údaje pri vytváraní prvej objednávky. 
 
Modul umožňuje administrátorovi filtrovať partnerov prostredníctvom horného menu - 1.  
Výpis užívateľov sa vykonáva do hornej stredovej časti - 2. 
Jednotlivé nastavenia je možné vykonávať prostredníctvom stredového menu – 3, ktorý sa mení 
podľa možnosti ponúkaných nastavení. Napríklad v základnej obrazovke ponúka vloženie novej 
firmy, nového občana, alebo súhrnný výpis všetkých užívateľov. 
Spodný stredový panel - 4 zobrazuje informácie o označenom užívateľovi. 
 

 

1 

2 

3 

4 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Firma - Partneri 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka - Zákazníci i 
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Pohľad na modul Partneri. 

 

4.1. Vaša firma, vyplňte si profil firmy 
 
V databáze partneri sa nachádzajú informácie aj o Vašej firme ako prevádzkovateľovi 
internetového obchodu. Tieto údaje sa zobrazujú v jednotlivých častiach (kontakty, objednávky..). 
Hneď po inštalácií ma Vaša firma názov „Vyplňte si profil firmy“. Nájsť ju môžete aj podľa 
poradového čísla 1. Toto číslo sa nikdy nezmení a bude platné aj pre zmenené údaje. 
 

4.2. Vloženie nového užívateľa 
 
Modul Partneri vám umožňuje vložiť manuálne nového užívateľa. V stredovom panely si zvoľte, či 
máte záujem o vloženie novej firmy alebo nového občana. Následne sa Vám v spodnej časti načíta 
formulár pre vloženie užívateľa. 

 

4.3. Editácia užívateľa 
 
Kliknutím na samotný názov firmy sa nám zobrazí jej detail v spodnej časti. Zobrazenie má len 
informatívny charakter. Kliknutím sa nám do stredového menu doplnilo tlačítko „Zmeniť údaje“. 
Kliknutím zahájime editáciu údajov. Údaje, ktoré sú označené červeným sú povinné a musia byť 
vyplnené. 
 
Údaje firmy sú rozdelené do štyroch častí: údaje o firme alebo občanovi, údaje o kontaktnej osobe, 
prihlasovacie údaje, nastavenie firmy. 
 

4.4. Vloženie a zmena dodacej adresy 
 
Pred editáciou firmy si v spodnej časti zobrazenia informácií o firme vyberieme v časti možnosť 
„Vložiť novú adresu“. Kliknutím na „Editáciu firmy“ v stredovom panely nám program umožní vložiť 
novú dodaciu adresu. 
Pri zmene dodacej adresy postupujeme rovnako, pri výbere ale zvolíme konkrétnu adresu, ktorú 
chceme zmeniť a klikneme na „Editáciu firmy“. 

 

4.5. Vloženie kontaktnej osoby 
 
Pred editáciou firmy si v spodnej časti zobrazenia informácií o firme vyberieme v časti „hlavný 
kontakt“ možnosť „Vložiť nový kontakt“. Kliknutím na „Editáciu firmy“ v stredovom panely nám 
program umožní vložiť novú kontaktnú osobu firmy. 
Pri zmene kontaktnej osoby postupujeme rovnako, pri výbere ale zvolíme konkrétnu osobu, ktorú 
chceme zmeniť a klikneme na „Editáciu firmy“. 

 

 

4.6. Zmena prihlasovacích údajov užívateľa 
. 
Prihlasovacie údaje sú viazané ku kontaktnej osobe, ktorá bola vybraná pred editáciou firmy. 
Pred zmenou prihlasovacích údajov si v spodnej časti zobrazenia informácií o firme vyberieme 
kontaktnú osobu, ktorej prihlasovacie údaje chceme zmeniť, Kliknutím na „Editáciu firmy“ 
v stredovom panely nám program umožní zmeniť prihlasovacie údaje kontaktnej osoby firmy. 
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4.7. Nástroje pre prácu s užívateľmi 
 
V časti (2) vo výpise jednotlivých užívateľov nájdete úplne na pravo ponuku výberu – výber 
nástrojov. Jedná sa o nasledujúce nástroje: 
 

Nástroj Vysvetlenie nástroja 

detail partnera zobrazí detail užívateľa v spodnej časti rozhrania 

default heslo nastaví  default heslo užívateľovi, ktoré ste predvyplnili v časti 
Registrácia 

nastav VO / MO ceny nastaví ceny, ktoré sa vzťahujú pre partnera – defaultne MOC 

zakázať / povoliť prístup zakáže alebo povolí prístup užívateľovi do obchodu 

nastav práva adm/usr nastaví práva adm / usr. Užívateľ s právami adm sa môže prihlasovať 
do administrácie obchodu a vykonávať jeho správu. 

odstrániť užívateľa odstráni užívateľa zo systému 

pošli prístupový e-mail pošle zákazníkovi prístupový e-mail – email, ktorý obsahuje 
prihlasovacie údaje užívateľa 

nastav VO ceny nastaví užívateľovi zobrazovanie VO cien 

nastav MO ceny nastaví užívateľovi zobrazovanie MO cien 

 

 

4.7.1. Zaslanie prístupového e-mailu 
 
Táto voľba je vhodná, ak ste užívateľa vložili ručne a chcete mu zaslať prihlasovacie údaje 
prostredníctvom e-mailovej správy. 
V hornej časti výpisu užívateľov si u konkrétneho partnera v časti nástroje nájdite voľbu „pošli 
prístupový e-mail.“ Potvrdením tlačítka dôjde k odoslaniu e-mailovej správy. 
 

4.7.2. Zakázanie prístupu užívateľovi 
 
V prípade, že chcete  užívateľovi zakázať prístup do internetového obchodu, v hornej časti výpisu 
užívateľov si u konkrétneho partnera v časti nástroje nájdite voľbu „zakázať prístup.“ Potvrdením 
tlačítka dôjde k zakázaniu prístupu. 
Pokiaľ chcete užívateľom ihneď po registrácií zakázať prístup a v povoľovať ho manuálne na 
základe určitých kritérií, pozrite si prosím časť „Nastavenie registrácie užívateľov“. 
 

4.7.3. Povolenie prístupu užívateľovi 
 
V prípade, že chcete  užívateľovi povoliť prístup do internetového obchodu, v hornej časti výpisu 
užívateľov si u konkrétneho partnera v časti nástroje nájdite voľbu „povoliť prístup.“ Potvrdením 
tlačítka dôjde k povoleniu prístupu. 
Pokiaľ chcete užívateľom nechať povolený prístup automaticky po registrácií, pozrite si časť  
„Nastavenie registrácie užívateľov“. 
 

4.7.4. Vymazanie užívateľa 
 
V prípade, že ste sa rozhodli odstrániť nejakého užívateľa z internetového obchodu, môžete tak 
urobiť v časti nástroje užívateľa voľbou  „zmazať užívateľa.“ Potvrdením dôjde k úplnému 
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zmazaniu užívateľa. Údaje o užívateľovi zostávajú zachované v existujúcich objednávkach. Touto 
voľbou nie je možné zmazať hlavnú firmu internetového obchodu s id 1. 

 

4.7.5. Súhrn partnerov 
 
V spodnej časti menu máte možnosť zobrazenia súhrnu partnerov a to formou tabuľky alebo 
formou poštovej adresy. 
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5. Objednávky 
 

 
 
 
 
 
Modul slúži na prezeranie všetkých objednávok, ktoré vytvorili užívatelia v internetovom obchode. 
Modul zobrazuje objednávky len daného účtovného obdobia. 
 
Modul umožňuje administrátorovi filtrovať objednávky prostredníctvom horného menu - 1.  
Výpis objednávok sa vykonáva do hornej stredovej časti - 2. 
Jednotlivé nastavenia je možné vykonávať prostredníctvom stredového menu – 3, ktorý sa mení 
podľa možnosti ponúkaných nastavení.  
Spodný stredový panel - 4 zobrazuje informácie o objednávke. 

 

            
Pohľad na modul Objednávky. 

 

5.1. Zobrazenie objednávky 

 
Kliknutím na samotné číslo objednávky sa zobrazí jej detail objednávky v spodnej časti modulu. 
   
 

5.2. Tlač objednávky 

 
Zobrazením objednávky sa v stredovej časti menu zobrazila možnosť tlače objednávky. Kliknutím 
na Tlač objednávky sa  otvorí nové okno v ktorom bude objednávka v podobe pre tlač.  
 
 

1 

2 

3 

4 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka - Firma 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Objednávky + FA i 
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5.3. Vymazanie objednávky 
 
V prípade, že chcete odstrániť objednávku z internetového obchodu, môžete tak urobiť v časti 
nástroje objednávky voľbou  „odstrániť objednávku.“ Potvrdením dôjde k úplnému zmazaniu 
objednávky a všetkých súvisiacich dokladov. 

 

5.4. Stavy objednávky 
 
Objednávky internetového obchodu je možné označiť príznakmi / stavom, ktorý pomáha 
a informuje ako administrátora tak aj užívateľa o stave vytvorenej objednávky.  
 
Jednotlivé stavy, ktoré môže objednávka nadobudnúť: 

 

Vytvorená Objednávka vytvorená užívateľom ma automatický stav 
„Vytvorená“. Z názvu je jasné, že objednávka bola ešte len 
vytvorená a administrátor s objednávkou ešte nepracoval. 
Objednávku v takomto stave je možné odstrániť alebo označiť ako 
potvrdenú. 

Potvrdená Objednávka, ktorú administrátor prezrel resp. eviduje je možné 
označiť stavom „Potvrdená“.  
Objednávku z tohto stavu je možné označiť ako vytvorenú alebo 
vydanú. Odstránenie objednávky už nie je možné. 

Vydaná Stav vydanej objednávky používajte, keď ste objednávku 
vyskladnili – zaslali objednávateľovi. V tomto prípade sa cena 
objednávky zobrazí červenú a je chápaná ako neuhradená. 

Uhradená Po obdŕžaní úhrady je možné objednávku označiť stavom 
„Uhradená“. Cena objednávky sa zobrazí zelenou farbou.  Z tohto 
stavu je možné objednávku postupne označiť do prvotného stavu 
objednávky – Vytvorená, odkiaľ ju možné odstrániť. 

 

 
 

6. Faktúry 
 
 
 
 
 
Modul slúži na prezeranie preddavkových  faktúr a faktúr. 
Modul je po inštalácií internetového obchodu vypnutý a teda sa nezobrazuje a nepoužíva. Postup, 
ako si zapnúť fakturačný modul nájdete v popise „Zapnutie fakturačného modulu“. 
 
 

6.1. Základný princíp funkcie 
 
Všetky nastavenia faktúr a predfaktúr sa aplikujú na vytvorené objednávky. Bez objednávky teda 
nie je možné vytvoriť žiadny z týchto dokladov. 
Pri zapnutom fakturačnom module užívateľ po vytvorení objednávky nie je presmerovaný na detail 
objednávky ale detail predfaktúry na základe ktorej môže vykonať úhradu. 
Číslo preddavkovej faktúry je totožné s číslom vytvorenej objednávky. Objednávka teda, ktorá sa 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka - Firma 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Objednávky + FA i 



31                                                                                                                                  MiBe ESHOP 

                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

nachádza v databáze objednávok sa nachádza aj v databáze faktúr a líšia sa jedine popisom 
 

6.2. Orientácia v module 
 

Modul umožňuje administrátorovi filtrovať doklady prostredníctvom horného menu - 1.  
Výpis dokladov sa vykonáva do hornej stredovej časti - 2. 
Tlač dokladov je možné vykonať prostredníctvom stredového menu – 3.  
Spodný stredový panel - 4 zobrazuje informácie o doklade. 

 

 
 

Pohľad na modul Faktúry. 

 

6.3. Zobrazenie a tlač preddavkovej faktúry 
 
Detail preddavkovej faktúry zobrazíme kliknutím na jej číslo v ľavom stĺpci. Detail sa zobrazí 
v spodnej časti modulu. V stredovej časti sa zobrazí ponuka tlače dokladu. Kliknutím na Tlač 
preddavkovej faktúry sa  otvorí nové okno v ktorom bude preddavková faktúra v podobe pre tlač.  

 

1 

2 

3 

4 
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Pohľad na preddavkovú faktúru v tlačovej podobe. 

 
 

6.4. Vytvorenie faktúry 
 
Faktúru je možné vytvoriť až po prijatí úhrady, ktorá bola vytvorená na základe preddavkovej 
faktúry. Po obdŕžaní úhrady teda vyberieme v časti nástrojov preddavkovej faktúry  možnosť 
„označ ako uhradenú“, čím preddavkovú faktúru označíme ako uhradenú.  
 
Z takto označenej preddavkovej faktúry je možné teraz vytvoriť faktúru výberom možnosti „vytvoriť 
faktúru“. V spodnej časti sa zobrazí formulár pre vyplnenie údajov, ktoré sú potrebné pre jej 
vytvorenie. 
 

 
 

Pohľad na panel vytvárania faktúry. 

 
Všetky údaje musia byť vyplnené. Dátum prijatia úhrady je totožný s dátumom vystavenia dokladu. 
Kliknutím na tlačítko „Vytvoriť“ dôjde k vytvoreniu faktúry.  
 

6.5. Zobrazenie a tlač faktúry 
 
Detail faktúry zobrazíme kliknutím na jej číslo v ľavom stĺpci – vedľa čísla preddavkovej faktúry. 
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Detail sa zobrazí v spodnej časti modulu. V stredovej časti sa zobrazí ponuka tlače dokladu. 
Kliknutím na Tla faktúry sa  otvorí nové okno v ktorom bude faktúra v podobe pre tlač.  
 

 
 

Pohľad na faktúru v tlačovej podobe. 
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7. Položky a kategórie 
 
 
 
 
 
 
 
Modul umožňuje pridávanie kategórií a podkategórií produktov, pridávanie a prácu s produktmi. 

 
Rozloženie modulu: 

 
 

 
1 – Špeciálne kategórie 
Špeciálne kategórie sú kategórie, ktoré nie je možné nikdy odstrániť. Jedná sa o tri kategórie – 
Nezatriedené, Vyradené, Sklad. Kategórie slúžia pre lepšiu orientáciu s produktmi, ktoré sú 
napríklad už nepoužívané, vyradené a podobne. Tieto kategórie a produkty sa nezobrazujú nikde 
v internetovom obchode z pohľadu návštevníka. 
 
2 – Bežné kategórie 
Pod špeciálnymi kategóriami sa zobrazuje výpis hlavných kategórií produktov. Tieto kategórie sa 
zobrazujú v internetovom obchode v poradí ako sú usporiadané v tomto module. 
Kategórie môžeme zmeniť, zmazať ich označením. 
Do kategórií môžeme vstúpiť kliknutím na jej názov. 
 
3 – Príznaky produktov 

Jednotlivé produkty môžeme označiť príznakmi ako: Akciový produkt, Novinka, Hlavná stránka. 
Produkty sa podľa toho zobrazujú v príslušných sekcia internetového obchodu. Aby tieto produkty 
nebolo nutné hľadať po jednotlivých kategóriách, môžeme zobraziť výpis všetkých produktov 
konkrétneho príznaku kliknutím naň. Každý produkt môže mať len jeden takýto príznak. 
Príznak E-mailing je špeciálny príznak a používa sa pre označenie produktov, ktoré sa budú 
hromadne rozposielať e-mailom. 

1 

2 

3 

4 5 

6 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Firma - Položky a kategórie 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Tovar i 

7 
8 
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4 – Hlavný výber možností 

Výber nám umožňuje pracovať s kategóriami a produktmi. V tomto výbere si vyberáme, čo chceme 
s označenou položkou robiť – zmazať, zmeniť, označiť príznakom a podobne. 
 
Možnosti výberu: 

Zmaž Umožňuje zmazať označené produkty a kategórie. 
Zmeň Umožňuje zmeniť označené produkty a kategórie. Je možné zmeniť 

len jeden výber. Program zistí, či chcete zmeniť kategóriu a lebo 
produkt a podľa toho Vám zobrazí príslušný formulár. 

Prepočítaj cenu Umožňuje hromadne prepočítať VO cenu produktov pri ich výpise. 
Pozor, tento výber nemení MO cenu ! 

Presuň do kategórie Umožňuje hromadne presunúť produkty z kategórie do kategórie. Pri 
tomto výbere musí byť vybratá kategória, kde sa produkty majú 
presunúť v časti 5. 

Zobrazovať v obchode Umožňuje nastaviť zobrazenie označených produktov v internetovom 
obchode 

Skryť v obchode Umožňuje nastaviť skrytie označených produktov v internetovom 
obchode. 

Zobrazovať dealerom Špeciálna funkcia, ktorá umožňuje kategórie a produkty zobrazovať 
prihláseným užívateľom – dealerom. Táto funkcia má význam vtedy, 
ak obchod používate pre predaj produktov pre maloodberateľov 
a veľkoodberateľov.  

Skryť dealerom Špeciálna funkcia, ktorá umožňuje kategórie a produkty skryt 
prihláseným užívateľom – dealerom. Táto funkcia má význam vtedy, 
ak obchod používate pre predaj produktov pre maloodberateľov 
a veľkoodberateľov. Prihlásený dealer tak v internetovom obchode 
neuvidí kategórie a produkty, ktoré sú takto označené. 

Zmeň: Akciová Umožňuje nastaviť označené produkty ako akciové. Tieto produkty 
sa budú zobrazovať aj v časti Akciové produkty. 

Zmeň: Novinka Umožňuje nastaviť označené produkty ako novinka. Tieto produkty 
sa budú zobrazovať aj v časti Novinka. 

Zmeň: Výpredaj Táto funkcia sa nepoužíva. 
Zmeň: Repas Táto funkcia sa nepoužíva. 

Zmeň: Štandardná Nastaví označené produkty na pôvodný príznak. Používa sa ak 
chcete zmeniť akciový produkt na bežný produkt – produkt bez 
príznaku. 

Zmeň: Hlavná strana Umožňuje nastaviť označené produkty ako hlavná stránka. Tieto 
produkty sa budú zobrazovať na hlavnej stránke internetového 
obchodu. 

Odznač: Do vypredania Táto funkcia sa nepoužíva. 
Odznač: Akciová Odznačí všetky akciové produkty na produkty štandardné – bez 

príznaku. Táto funkcia nevyžaduje označenie produktov. Funkcia sa 
aplikuje na všetky produkty. 

Odznač: Novinka Odznačí všetky novinky na produkty štandardné – bez príznaku. Táto 
funkcia nevyžaduje označenie produktov. Funkcia sa aplikuje na 
všetky produkty. 

Odznač: Výpredaj Táto funkcia sa nepoužíva. 

Odznač: Repas Táto funkcia sa nepoužíva. 
Odznač: Hlavná strana Odznačí všetky produkty na hlavnej stránke na produkty štandardné 

– bez príznaku. Táto funkcia nevyžaduje označenie produktov. 
Funkcia sa aplikuje na všetky produkty. 
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Vlož: E-mailing Špeciálna funkcia, ktorá označené produkty označí príznakom E-
mailing. Tieto produkty budú vložené do časti E-mailing a budú 
použité pre odosielanie hromadných e-mailových správ. 

Odznač: E-mailing Špeciálna funkcia, ktorá odznačí produkt označený ako E-mailing. 
Vymaž: Všetky obrázky Špeciálna funkcia, ktorá vymaže všetkým produktom ich obrázky. 

Táto funkcia nevyžaduje označenie produktov. 

Vymaž: Manažérov Špeciálna funkcia, ktorá vymaže všetkým  produktom ich manažérov. 
Táto funkcia nevyžaduje označenie produktov. 

 
 
5 – Výber kategórií 
Zobrazuje všetky kategórie a podkategórie produktov. Využíva sa pri presúvaní produktov 
z kategórie do kategórie. Samotné kategórie nie je možné presúvať. Vzhľadom na to, že niektoré 
obchody majú tisíce kategórií, tento výber sa neaktualizuje automaticky, ale je ho potrebné vytvoriť 
prostredníctvom tlačítka „Aktualizuj kategórie“. 
 
6 – Pomocné tlačítka 

Tlačítka, ktoré plnia bežnú alebo špeciálnu funkciu. 
 
7 – Informačný panel 

Informuje administrátora o množstve produktov v danej kategórií. 
 
8 – Vyhľadávanie 

Umožňuje rýchle vyhľadanie produktu. 
 
Funkcie tlačítok: 

Vykonaj Potvrdzovacie tlačíko - používa sa pri potvrdzovaní výberu. 

Vložiť produkt Používa sa pre vloženie nového produktu. Kliknutím sa 
zobrazí formulár pre vyplnenie informácií o produkte. 
Produkty je možné vkladať len do určitej kategórií, preto je 
v nezvolenej kategórií neaktívne. 

Vložiť kategóriu Používa sa pre vloženie novej kategórie alebo podkategórie. 
Kliknutím sa zobrazí formulár pre vyplnenie názvov kategórií.  

Storno Používa sa pre návrat do úvodnej obrazovky modulu. 

Hide Má špeciálnu funkciu –  kliknutím sa skryjú všetky produkty 
v internetovom obchode. 

Show Má špeciálnu funkciu –  kliknutím sa zobrazia všetky produkty 
v internetovom obchode. 

Del Má špeciálnu funkciu –  kliknutím sa úplne vymažú všetky 
produkty a kategórie. 

Aktualizuj kategórie Má špeciálnu funkciu –  kliknutím sa vytvorí nový zoznam 
kategórií, ktorý sa zobrazuje v časti 5. 

NP Nastaví nové príznaky pre posúvanie kategórií. 

APV Má špeciálnu funkciu –  kliknutím sa zaktualizujú názvy 
a popisy produktov v pomocných tabuľkách, ktoré sa 
používajú pri vyhľadávaní produktov s diakritikou. 

 

 

7.1. Vloženie kategórie 
 
V module „Položky a kategórie“ v spodnom panely nástrojov klikneme na tlačítko „Vložiť 
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kategóriu“. Zobrazí sa nám formulár vloženia kategórií:  

 
Pohľad na formulár vloženia kategórií. 

 

Pri vkladaní kategórie môžeme okrem názvu kategórie nadefinovať ďalšie parametre, ktoré súvisia 
s vkladanou kategóriu a to: 

Podkategórie zobraziť až po kliknutí – podkategórie tejto kategórie sa 

v internetovom obchode zobrazia až po kliknutí 
na kategóriu 
bez kliknutia – podkategórie tejto kategórie sa 
v internetovom obchode zobrazujú bez kliknutia 
– pod kategóriou je hneď výpis podkategórií 

Farba textu / čiary farba  -umožňuje vložiť samostatnú odlišovaciu 
farbu kategórie alebo čiary 

Štýl písma umožňuje vybrať štýl písma kategórie 

Hrubý text umožňuje vybrať, či kategória bude mať hrubý 
text 

 
Ku každej kategórií môžete doplniť doplnkový text, obrázky. Tie sa následne zobrazujú nad 
výpisom produktov danej kategórií. 
 
Kategóriu vložíte do obchodu kliknutím na tlačítko „Vložiť“. Kategória sa nám následne zobrazí vo 
výpise kategórií. 

 

7.2. Vloženie podkategórie kategórie 
 
Vloženie podkategórie je viazané na kategóriu do ktorej sa má vytvoriť. Vo výpise kategórií 
klikneme na príslušnú kategóriu do ktorej chcete vložiť ďalšie podkategórie. Kliknutím sa 
dostaneme do vnútra  kategórie. 
V časti položky a kategórie v spodnom panely nástrojov klikneme na tlačítko „Vložiť kategóriu“. 
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Zobrazí sa nám formulár pre vyplnenie názvu kategórií a ďalších parametrov podobne, ako pri 
vkladaní prvej kategórie. Kategóriu vložíme po kliknutí na tlačítko „Vložiť“. Kategória sa nám 
následne zobrazí vo výpise príslušnej kategórie. Týmto spôsobom môžeme vytvárať ďalšie 
podkatekórie. 
 
 

7.3. Vloženie nového produktu 
 
Vloženie  produktov vykonávame v module „Položky a kategórie“ v spodnom panely nástrojov 
prostredníctvom tlačítka „Vložiť produkt“. Vloženie produktu je možné len ak sme nastavený 
v určitej kategórií. To znamená, že musíme najprv vstúpiť do kategórií, kde chceme produkt vložiť 
a až potom kliknúť na tlačítko „Vložiť produkt“. Kliknutím sa nám zobrazí formulár pre vyplnenie 
údajov o produkte. 
 

 
 
Pohľad na formulár pridávaného produktu. 

 
Jednotlivé položky, ktoré chcete používať v obchode si môžete nastaviť v nastaveniach, konkrétne 
v časti NASTAVENIA ESHOPU/ KATEGÓRIE A PRODUKTY/ POLOŽKY PRODUKTOV. 

 
Červené položky musia byť vyplnené. 
 
Položky produktov: 

Kód Jedinečný kód, ktorý môže mať len jeden produkt. 
Partno Voliteľný kód výrobku. 

Názov produktu Názov produktu, môže mať maximálne 255 znakov. 

Výrobca Výrobca produktu, môže mať maximálne 50 znakov 

Stará cena (s DPH) Stará cena, ktorá sa zobrazuje v obchode ako preškrtnutá. 
Správny formát cien je: 100.50. 

MO cena (s DPH) Maloobchodná cena produktu. Správny formát cien je: 
100.50. 

VO cena (s DPH) Veľkoobchodná cena produktu. Správny formát cien je: 
100.50. 

DPH DPH produktu. Údaje sa ťahajú z číselníka. 

Koeficient Nepovinný údaj, umožňuje nastavenie koeficientu, ktorým sa 
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bude násobiť cena produktu, ak je zapnuté násobenie. Tvar 
koeficientu: 1.12 (predstavuje 12% maržu). 

Jednotka Jednotka produktu. Údaje sa ťahajú z číselníka. 

Body Body, ktoré sa pripočítavajú za nákup. – Momentálne sa 
nepoužíva. 

Odkaz Odkaz na www stránku o produkte, stránku o výrobcovi. 

Záruka Záruka na produkt. Vkladá sa v mesiacoch napr. 12, 24. 

Typ ceny Výber ceny a zaradenie produktu. 
Veľkosť produktu Veľkosti produktov – jednotlivé veľkosti sa vkladajú oddelené ; 

napríklad: S;M;L;X; 

Farby produktu Farby produktov – jednotlivé farby produktov sa vkladajú 
oddelene ; napríklad: Červená;Modrá; 

Manažér produktu Umožňuje priradenie obchodníka k produktu. Údaje sa ťahajú 
z časti kontaktov hlavnej firmy. 

Hlavný obrázok Hlavný obrázok, ktorý sa zobrazuje vo výpisoch. Obrázok je 
možné vložiť výberom z číselníka. K produktu je možné 
prideliť aj http odkaz obrázka.  

Druhý obrázok Druhý obrázok, ktorý sa zobrazuje v detaile produktu. 
Obrázok je možné vložiť výberom z číselníka. K produktu je 
možné prideliť aj http odkaz obrázka. 

Tretí obrázok Druhý obrázok, ktorý sa zobrazuje v detaile produktu. 
Obrázok je možné vložiť výberom z číselníka. K produktu je 
možné prideliť aj http odkaz obrázka. 

Dokument 1 Príloha k produktu, ktorá sa vkladá výberom z číselníka. 
Príloha môže reprezentovať manuál, príručku a podobne. 

Dokument 2 Príloha k produktu, ktorá sa vkladá výberom z číselníka. 
Príloha môže reprezentovať manuál, príručku a podobne. 

Dokument 3 Príloha k produktu, ktorá sa vkladá výberom z číselníka. 
Príloha môže reprezentovať manuál, príručku a podobne. 

Popis k produktu Popis produktu, jeho dĺžka nie je obmedzená. 

 
Po vyplnení povinných položiek a kliknutím na tlačítko „Vložiť“ sa produkt vloží a začne sa 
zobrazovať v internetovom obchode. 

 

7.4. Zmena produktu 
 
Zmenu  produktu vykonávame v module „Položky a kategórie“, kde si označíme jeden produkt, 
ktorý chceme zmeniť (1). V spodnej časti panela nástrojov si vyberieme voľbu „zmeň“ (2). 
Kliknutím na tlačítko „Vykonaj“ (3) sa nám načíta formulár s údajmi produktu, ktoré môžeme 
zmeniť. Postupujeme podobne ako pri vkladaní produktu. 
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Pohľad na modul produktov. 

 

1 

2 3 
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7.5. Označenie produktu ako Akciový, Novinka, Hlavná 
strana 

 
Označenie produktu vykonávame rovnakým spôsobom ako zmenu produktu. Na rozdiel od zmeny 
produktu pri označovaní vyberieme príslušný výber (zmeň: Akciový, Novinka...). Označiť môžeme 
aj viacej produktov naraz. Zmeny sa vykonajú po kliknutí na tlačítko „Vykonaj“.  

 
7.6. Údržba produktov a ďalšie funkcie 

 

 
 
 
 
 
 
K novému modulu pre správu produktov sa dostanete cez časť „Položky a kategórie“. V pravej 
časti pod vyhľadávaním nájdete odkaz na „Údržbu produktov“. 
 
 

 
 
Pohľad na modul: 

 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Firma – Položky a kategórie 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka - Tovar i 
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Modul slúži na údržbu produktov a umožňuje Vám vykonať nasledujúce úkony: 

- skrytie všetkých produktov, ktoré nie sú skladom 
- skrytie všetkých produktov, ktorých cena je nulová 

- skrytie produktov podľa dodávateľa 
 

- vymazanie všetkých produktov, ktoré nie sú skladom 
- vymazanie všetkých produktov, ktorých cena je nulová 
- vymazanie produktov podľa dodávateľa 
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8. Emailing 
 

 
 
 
 
 
 
Emailing je modul, ktorý slúži na hromadné rozposielanie e-mailových správ. Modul Vám umožňuje 
vytvoriť si farebnú šablónu e-mailovej správy, vložiť texty, horné logo,  produkty a pripravený e-
mail hromadne rozposlať všetkým užívateľom obchodu, alebo na vlastné e-mailové adresy. 
 
Nástroje sa nachádzajú v ľavej časti administrácie – časť „Firma“ pod názvom „EMAILING“. 

. 
Pohľad na menu Emailingu. 

 
Po kliknutí máme na výber menu nasledujúce položky menu: 
 
Top logo e-mailu  – slúži na vkladanie bannerov – horného loga e-mailovej správy 
Archív odoslania  – slúži na ukladanie správ, ktoré boli odoslané 
Šablóny   – slúži na vytvorenie a uloženie šablóny, odoslanie e-mailu 
 

8.1. Top logo e-mailu 
 
Modul umožňuje vkladať neobmedzené množstvo obrázkov – horné logo, ktoré je možné si 
následne vybrať pri vytváraní šablóny e-mailovej správy. 
Štandardný formát je šírka (width)=721 pixelov, výška (height)= neobmedzené, štandardne 120 
pixelov. Obrázky sú uložené v adresári /emaily/topban/*.* Pri vkladaní obrázkov nepoužívajte 
diakritiku a medzery. Obrázky vkladajte s príponou obrázku. 

 

8.2. Archív odosielania 
 
Modul, ktorý Vás bude informovať o odoslaných správ prostredníctvom Emailing-u. Tieto správy 
Vám dovolí nie len prezerať, ale aj vyhľadávať. 
 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Firma – Emailing 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Zákazníci - Emailing i 
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Pohľad na modul odoslaných e-mailov. 

 

8.3. Šablóny 
 
Modul slúži na vytvorenie a zmenu jednotlivých šablón e-mailových správ, ktoré si následne 
vyberáte pri odosielaní e-mailovej správy. Množstvo šablón je neobmedzené. 
 

 
Pohľad na modul šablón. 

 

8.4. Vytvárame prvú šablónu e-mailu 
 
Šablónu vytvárame cez modul Šablóny. V module v stredovom panely klikneme na tlačítko „Nová 
šablóna“. V spodnej časti sa nám zobrazí formulár pre vloženie údajov, ktoré sú potrebné pre 
vytvorenie šablóny.: 

 
Význam jednotlivých položiek: 

Názov šablóny Názov šablóny – má len informatívny charakter. 

Farba pozadia celého okna Farba pozadia celého okna e-mailovej správy. 

Umiestnenie e-mailu Definuje umiestnenie emailovej správy, možnosti: (vľavo, 
stred, vpravo). 

Farba pozadia časti e-mailu Definuje farbu pozadia len časti údajov správy. 

Farba ohraničenia časti e-mailu Definuje farbu ohraničenia časti údajov. 

Výber loga (horný banner): Umožňuje vybrať vhodné logo, ktoré sa bude zobrazovať 
v hornej časti e-mailu. Logo je potrebné vložiť 
prostredníctvom časti „Top logo e-mailu“. 

Farba vrchného sloganu Definuje farbu vrchného sloganu, názvu e-mailu. 
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Veľkosť písma vrchného 
sloganu 

Definuje veľkosť vrchného sloganu, názvu e-mailu, akcie. 

Font písma vrchného sloganu Definuje font vrchného sloganu, názvu e-mailu, akcie. 

Zarovnanie vrchného sloganu Definuje zarovnanie vrchného sloganu, názvu e-mailu, 
akcie.., možnosti: (vľavo, stred, vpravo). 

Hrubý text sloganu Definuje hrúbku vrchného sloganu, názvu e-mailu, akcie. 

Farba úvodného textu Definuje farbu vrchného textu ( úvodná správa). 

Farba ohraničenia produktov 
(galéria) 

Definuje farbu ohraničenia tabuľky produktov, ktoré sa 
zobrazujú s obrázkami. 

Farba pozadia názvu 
produktov 

Definuje farbu pozadia názvu produktov, ktoré sa zobrazujú 
s obrázkami. Táto farba sa prenáša aj do spodného výpisu 
produktov tabuľkovo (označenie). 

Farba názvu produktov Definuje farbu názvu produktov, platí len pre produkty 
s obrázkami. 

Farba pozadia popisu a cien Definuje farbu pozadia popisu a cien, platí len pre produkty 
s obrázkami. 

Farba textu popisu Definuje farbu textu, platí len pre produkty s obrázkami. 

Farba kódu produktu Definuje farbu kódu produktu. 

Farba hlavnej ceny Definuje farbu hlavnej ceny produktu, platí len pre produkty 
s obrázkami. 

Farba druhej ceny Definuje farbu druhej ceny produktu, platí len pre produkty 
s obrázkami. 

Farba stredového textu Definuje farbu stredového textu, ktorý ste vložili.  Text sa 
zobrazuje medzi produktmi s obrázkami a tabuľkovým 
výpisom. 

Farba záverečného textu Definuje farbu spodného – záverečného textu. 

Farba pozadia spodného 
panela 

Definuje farbu spodného panela – panel, kde sa zobrazujú 
údaje o firme. 

Farba textu spodného panela Definuje farbu údajov o firme v spodnom  panely. 

Hrúbka textu spodného panela Definuje hrúbku textu spodného panela, kde sa nachádzajú 
údaje o firme. 

Slogan Sem môžete vložiť slogan, ktorý sa zobrazí v hornej časti e-
mailu pod logom. 

Text v úvode Sem môžete vložiť text, ktorý sa zobrazí pod sloganom 
v hornej časti e-mailu. 

Text v strede Sem môžete vložiť text, ktorý sa zobrazí v strede e-mailu – 
medzi výpisom produktov s obrázkami a tabuľkovým výpisom. 

Text v závere Sem môžete vložiť text, ktorý sa zobrazí v závere e-mailu. 

Predmet e-mailu Sem môžete vložiť text, ktorý sa vloží do predmetu e-mailu pri 
odosielaní. 

Príjemcovia (e-mailové adresy) Sem môžete vložiť emailové adresy, na ktoré sa ma 
hromadne odoslať e-mail. 
Prostredníctvom tlačítka  „Vložiť z databázy“ sa do okna 
doplnia všetky emailové adresy z databázy užívateľov. Jedná 
sa len o adresy tých užívateľov, ktorý majú záujem 
o zasielanie info alebo cenníkov. 
Adresy musia byť oddelené „;“. 

 

Pri vytváraní šablóny môžete používať v texte aj HTML kódy : 

 
Hrubý text <b>text</b> 
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Šikmý text <i>text</i> 

Podčiarknutý text <u>text</u> 

Text je v novom riadku <br>text</br> 

 
Po kliknutí na tlačítko „Vytvoriť šablónu“ sa šablóna uloží medzi ostatné šablóny e-mailových 
správ. V tejto časti je možné šablónu kedykoľvek zmeniť, odstrániť, vytvoriť kópiu alebo prezrieť. 

  
 

8.5. Príprava produktov do e-mailovej správy 
 
Príprava produktov do Emailing-u je veľmi jednoduchá. Položky sa vkladajú prostredníctvom časti  
„Položky a kategórie“. Celý princíp je v tom, že si nájdeme jednotlivé produkty, ktoré chceme do 
emailing-u vložiť a označíme ich pomocou výberu „vlož: E-mailing“. Tieto produkty sa automatický 
presunú do Emailng-u. 
 

 
 
Pohľad na výber – menu. 

 
Tieto produkty si môžete pozrieť po kliknutí v pravej časti na E-mailing. Produkt, ktorý bol vložený 
ako posledný má najvyššiu prioritu. V prípade, že chcete produkt, ktorý je umiestnený v spodnej 
časti preniesť do vrchnej, označte tento produkt ešte raz cez panel nástrojov – „vlož: e-mailing“. 
 
Množstvo produktov, ktoré sa zobrazia v e-maily je neobmedzené. 
Prvých 12 produktov sa automaticky zobrazí ako výpis – galéria s obrázkami. 

 
 

Pohľad na zobrazenie produktov v e-maily s obrázkami. 
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Pohľad na zobrazenie produktov v e-maily tabuľkovo. 

 
8.6. Typ na informovanie zákazníkov o novinke – 1 produkt 

 
V prípade, že chcete svojich zákazníkov informovať len o 1 produkte – novinke, vložte do 
Emailing-u len 1 produkt. Rozhranie sa prispôsobí a vycentruje ho na stred. 

 

 

 
Pohľad na zobrazenie 1 produktu v e-maily s obrázom. 

 
 

8.7. Typ na informovanie zákazníkov len textovo 
 
V prípade, že chcete svojich zákazníkov informovať len zaslaním krátkej textovej správy, stačí, ak 
do Emailing-u nevložíte žiadny produkt. Šablóna sa prispôsobí a bude slúžiť pre textové 
odosielanie e-mailových správ. 

 

8.8. Hromadné rozposlanie e-mailu 
 
Vyberte si šablónu, ktorú chcete použiť pri odosielaní e-mailu. Kliknutím na túto šablónu sa Vám 
v stredovom panely zobrazí tlačítko „Hromadne rozposlať“. Kliknutím prebehne kontrola údajov, 
ktorá sa Vám zobrazí v spodnej časti. 
V prípade, že kontrola je úspešná, systém Vám dovolí vykonať hromadné rozposlanie e-mailu. 
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Pohľad na zobrazenie kontrolu údajov. 

 
V spodnej časti si  viete posledný krát pred odoslaním skontrolovať vzhľad Vášho e-mailu. 
Kliknutím na tlačítko „ROZPOSLAŤ HROMADNE E-MAILOVÚ SPRÁVU“ dôjde k automatického 
rozposielaniu e-mailových správ na jednotlivé adresy, ktoré ste uviedli v šablóne. 

 
O stave odoslania Vás bude informovať log výpis. 

 
Pohľad na log rozposlania emailingu. 

 
Kópia e-mailu je vždy zaslaná ako odosielateľovi e-mailu – teda Vám a nenachádza sa v tomto 
logu. Po odoslaní sa e-mail automaticky uloží do Archívu odoslaných e-mailov. 

 

8.9. Ďalšie informácie a otázky k Emailing-u 
 
Aká cena sa berie do Emailing-u ? 
Do Emailing-u sa berú  MO ceny, ktoré sú násobene spoločným koeficientom neprihlásených 
produktov, prípadne sú násobené podľa cenovej hladiny. To, či sú ceny s DPH alebo bez DPH 
záleží od nastavení obchodu. 
Ako správne odstránim položky z Emailingu-u ? 

V časti „Položky a kategórie“ sa prepnite to časti E-mailing. Označte produkty, ktoré chcete 
z Emailing-u odstrániť. Následne v spodnej časti si vyberte možnosť „odnaž: E-mailing“. Pozor, 
položky neodstraňujte, odstránili by sa úplne z obchodu. 
 
Kde si nastavím adresu odosielateľa ? 
E-mailovú adresu si môžete nastaviť v časti NASTAVENE E-SHOPU \ NASTAVENIA FIRMY \ 
INFO E-MAILY A WEB kde nájdete kolónku „Hlavný e-mail“. 
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9. Manažérske funkcie 
 

 
 
 
 
 
 
Manažérske funkcie sa objavujú v internetovom obchode od verzie 14 resp. 15.0. Manažérske 
funkcie majú za úlohu poskytnúť predajcovi dôležité informácie prevažne obchodného charakteru : 

- prehľad nedodaných darčekov 
- saldo bodov 
- saldo objednávok 
- TOP 50 produktov 
- TOP 50 zobrazených produktov 

Manažérske funkcie sú doplnené o grafy. 
 

9.1. Nedodané darčeky 
 
V prípade, že máte internetový obchod s verziou 14 a vyššie a v obchode používate vernostný 
program, je pre Vás dôležité mať prehľad o množstve a predpokladanej sume nedodaných 
darčekov. Jedná sa o darčeky, ktoré boli objednané užívateľmi a objednávky neprešli do stavu 
„Uhradené“. 
Modul zobrazuje nedodané darčeky po otvorených objednávkach. Na konci Vám ponúkne súhrn 
všetkých nedodaných darčekov a zliav ako aj predpokladanú hodnotu. 
 

 
Pohľad na súhrn nedodaných darčekov 

 

 

 
9.2. Saldo bodov 

 
Ďalší účinný manažérsky modul, ktorý ma opodstatnenie v prípade využívania vernostného 
programu. 
Modul zobrazuje súhrn informácií o množstve bodov v obehu, množstve čerpaných, potvrdených 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Firma – Manažérske funkcie 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Štatistiky – Manažérske funkcie i 
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bodov. Výsledky graficky zobrazí. 
 

 
Pohľad na grafické zobrazenie bodov 

 
9.3. Saldo objednávok 

 
Veľmi žiadaný modul, ktorý Vám poskytne kompletné informácie o stave všetkých objednávok 
v internetovom obchode. Modul Vám zobrazí textové a grafické informácie o: 

- množstve objednávok a ich sume 
- množstve vytvorených objednávok a ich sume 
- množstve potvrdených objednávok a ich sume 
- množstve vydaných / neuhradených objednávok a ich sume 
- množstve uhradených objednávok a ich sume 

 

 
Pohľad na modul salda objednávok 

 
9.4. Saldo predaja 

 
Pokiaľ Vás zaujímajú kompletné informácie o ročnom obrate a obrate po mesiacoch, tento modul 
Vám ich určite poskytne. Okrem toho Vám poskytne informácie o uhradených a neuhradených 
objednávkach a výsledky graficky znázorní. 
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Pohľad na saldo predaja 

 

 
9.5. TOP 50 produktov 

 
Pokiaľ hľadáte informácie o tom, ktoré produkty si užívatelia najviac prezerajú, respektíve, ktoré 
produkty sú najviac vyhľadávane, nájdete ich v tomto module. 
Modul Vám zobrazí 50 najnavštevovanejších produktov spolu s informáciami o poslednom 
zobrazení. 

 
 
Pohľad na zobrazenie 50 top produktov 
 
 
 

 

9.6. TOP 50 zobrazených produktov 
 
Podobne ako modul TOP 50 produktov aj tento modul Vám ponúkne podobné informácie ale o  50 
naposledy otvorených produktov. 
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10. Nastavenia internetového obchodu 
 
 
 
 
 

 
Časť Nastavenia Eshopu ponúka administrátorovi programu základné a rozšírené moduly týkajúce 
sa nastavenia internetového obchodu.  Sú to moduly, ktoré administrátor používa len ojedinele, vo 
väčšine prípadov len pri prvom nastavení internetového obchodu. 

 
10.1. Nastavenie spôsobu registrácie užívateľov 

 
Nastavenie spôsobu registrácií užívateľov môžeme nastaviť prostredníctvom modulu „Registrácia“. 
Modul nájdeme v časti NASTAVENIE ESHOPU / REGISTRÁCIA. 

 

 
Pohľad na zobrazenie modul nastavenia registrácie. 

Potvrdiť registráciu Položka slúži na nastavenie potvrdzovania registrácie 
užívateľa. V prípade, že je nastavená hodnota áno, 
užívateľ po registrácií má zablokovaný prístup. Prístup mu 
musí byť povolený administrátorom cez časť Partneri. 

Režím DEALER Položka slúži na zapnutie podpory DEALEROV. V časti 
registrácie sa zobrazí možnosť zaškrtnutia, že firma sa 
registruje ako DELAR. Užívateľovi sa výlučne budú 
zobrazovať VO ceny. 

Koeficient Umožňuje nastaviť koeficient firmy, ktorý sa môže použiť 
na násobenie cien koeficientom užívateľa. 

Počiatočný kredit Počiatočný kredit, ktorý je pridelený užívateľovi. Užívateľ 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Nastavenia 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Nastavenia i 
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môže vytvoriť objednávku len do výšky svojho kreditu, 
preto ak je táto funkcia pre Vás nezaujímavá, je dobre 
počiatočný kredit užívateľovi nastaviť na vyššiu sumu. 

Zľava Umožňuje nastaviť zľavu užívateľa vo vzťahu k cenám 
produktov. Zľava sa vkladá v % vyjadrení – napríklad 10. 

Splatnosť Momentálne sa nepoužíva. 

Default heslo Default heslo ma význam pre časť partneri, keď 
administrátor nastaví užívateľovi default heslo. 

  

Zobraziť obchodné podmienky V prípade, že je položka nastavená na hodnotu áno, 
v časti registrácie sa začnú zobrazovať obchodné 
podmienky, ktoré sú vložené prostredníctvom tohto 
modulu. Obchod rozlišuje obchodné podmienky pre 
nepodnikateľa a podnikateľa. 

 

 

10.2. Typ predaja tovaru 
 
Pomocou časti „Typ predaja“ si môžete nastaviť typ tovaru, ktorý sa bude predávať v internetovom 
obchode. Obchod momentálne podporuje typ predaja: 
 

- bežný predaj produktov a výrobcovia 
- predaj kníh a autori 

 

 
Pohľad na časť nastavenia. 

 

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

 
V prípade, že budete vkladať desatinnú sumu, je potrebné namiesto čiarky použiť bodku napr. 
50.50. 
 

 

10.4. Fakturačný modul 
 
Nastavenie používania fakturačného modulu v internetovom obchode je možné prostredníctvom 
tejto časti. Fakturačný modul môžete zapnúť zvolením možnosti „používať“ a kliknutím na tlačítko 
Nastaviť. 

 



54                                                                                                                                  MiBe ESHOP 

                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

 
Pohľad na časť nastavenia. 

 
Pri zapnutom fakturačnom module sa zobrazí v administračnom rozhraní v ľavom menu časti 
„Firma“ modul „Faktúry“. V internetovom obchode pribudnú v menu „Dokumenty“ časti 
„Preddavkové faktúry“ a „Faktúry“.  Rozdiel je aj pri vytváraní objednávky z pohľadu užívateľa. Pri 
zapnutom fakturačnom module pri vytvorení objednávky sa užívateľovi zobrazí detail preddavkovej 
faktúry s možnosťou tlače dokladu a vykonania úhrady. 

 

10.5. FARBY HTML 
 
Modul obsahuje farebnú škálu a html kódy jednotlivých farieb, ktoré je možné použiť pri zmene 
farieb jednotlivých častí.  Pre zmenu farieb sa odporúča používať práve hex. Hodnoty, ktoré je 
potrebné doplniť o znak # na začiatku kódu, napríklad biela farba s kódom FFFFFF bude mať kód 
#FFFFFF. 
 

            
 
Pohľad na zobrazenie kódov farieb. 

                      

10.6. Údržba systému 
 
Údržba systému je nový nástroj, ktorý sa objavuje v internetovom obchode od verzie 15.0. 
Pomocou tohto nástroja môžete zablokovať prístup užívateľom do Vášho internetového obchodu. 
Zablokovanie prebieha v zmysle zobrazenia informácie o prebiehajúcej údržbe. Nadpis a popis 
údržby ako ja zapnutie / vypnutie si môžete v tomto module nastaviť. 
 
Systém rozoznáva 2 údržby: 

- užívateľská údržba 
- systémová údržba 

 
Užívateľská údržba je údržba, ktorú vyvoláva administrátor programu. Systémová údržba je 
zapínaná a vypínaná automaticky systémom napríklad pri importe produktov. 
V prípade, že nedôjde ku korektnému dokončeniu importu, môže sa stať, že systémová údržba sa 
nevypne. Práve z tohto dôvodu nájdete časť pre jej manuálne vypnutie. 
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Pohľad na biele okno informujúce návštevníkov o prebiehajúcej údržbe. 

 
Systémovú údržbu môžete využívať aj v prípade grafickej prípravy internetového obchodu. Ak 
chcete obísť okno zobrazenia údržby, musíte za koniec Vašej adresy dopísať reťazec v tvare: 
„?udrzba=open“.   
Celá adresa v okne prehliadača bude vyzerať takto: 
http://www.eshop2009test2.mibe.sk/?udrzba=open 
 
V stave údržby nie je možné korektne prechádzať jednotlivými stránkami obchodu, preto pri 
každom kliknutí je potrebné obchod zobraziť dopísaním uvedeného reťazca. 

 
10.7. Nastavenia firmy 

                       
Kategória obsahuje jednotlivé moduly, ktoré predstavujú  základné nastavenia firmy vo vzťahu 
k internetovému obchodu. 
 

10.7.1. Firma 
 
V tejto časti je možné jednoducho zmeniť základné údaje firmy, ktorá prevádzkuje internetový 
obchod. Rozšírené údaje firmy je možné zmeniť prostredníctvom časti Partneri. 
Položky označené červenou farbou sú povinné pre úspešne uloženie nastavení. 
 

http://www.eshop2009test2.mibe.sk/?udrzba=open
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Pohľad na formulár údajov firmy. 

 
10.7.2. Kontakty - Manažéri 

 
Prostredníctvom tohto modulu je možné pridať a editovať kontakty hlavnej firmy. Tieto kontakty 
zároveň vystupujú ako manažéri produktov. Jednotlivé kontakty je možné priradiť k produktom. 
 

Hlavná firma obsahuje vložený prvý kontakt, ktorý nie je možné vymazať. 
 

 
Pohľad na výpis kontaktov. 

 

Kliknutím na príslušný kontakt sa zobrazí detail kontaktu. 
 

                         
Pohľad na detail kontaktu. 

 

Nový kontakt je možné vložiť prostredníctvom tlačítka „Nový kontakt“  v úvodnej obrazovke. 
 

10.7.3. Zapísaná – register 
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Podľa zákona by každá firma, ktorá predáva produkty cez internet mala uvádzať v kontaktoch 
informáciu o obchodnom alebo živnostenskom registri kde je zapísaná. 
V tomto module je možné dopísať vetu o zápise. 
 

 
Táto veta sa zobrazí v internetovom obchode v časti „Kontakty“ pod údajmi firmy, v preddavkovej 
faktúre, faktúre. 
 

10.7.4. Účtovné roky 
 
Tento modul má veľmi dôležitú úlohu vždy na začiatku roka. Jeho úlohou je vytvorenie nových 
tabuliek – databáz do ktorých sa budú ukladať objednávky, preddavkové faktúry a faktúry 
aktuálneho účtovného obdobia. 
 
 

Prechádzame / vytvárame / otvárame nový účtovný rok 
 
Túto akciu vykonávame výlučne len na nový rok t.j. 1.1, alebo ak potrebujeme vytvoriť účtovný rok, 
ktorý neexistuje, prípadne bol odstránený.  
Vytvoriť môžeme len účtovný rok, ktorý ešte neexistuje. V prípade, že chceme vytvoriť účtovný rok 
ešte raz z dôvodu skúšobných objednávok, musíme ho najprv vymazať (4). 
Nový účtovný rok vytvárame zvolením účtovného roku, ktorý chceme vytvoriť v časti „Vytvoriť 
účtovný rok“ (3). Účtovný rok vytvoríme kliknutím na tlačítko „Vytvorit“. Týmto sme vytvorili nový 
účtovný rok, ale jeho používanie nastavíme až otvorením účtovného roka (2). V hornej časti (1) si 
môžem odsledovať, ktorý účtovný rok máme práve otvorený.  
 
 
 
 
 
 

 
                      Pohľad na nastavenie účtovných rokov. 

 

Pri odstránení účtovného roka (4) dochádza k úplnému odstráneniu všetkých objednávok, 

1 

2 

3 

4 
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preddavkových faktúra faktúr. 
Pokiaľ si chcete otvoriť starý rok, môžete tak urobiť prostredníctvom otvorenia účtovného roka (2). 
V prípade, že by užívateľ vytvoril objednávku, bude vložená do tohto obdobia. 
 
 

10.7.5. Číslovanie dokladov 
 
Modul umožňuje nastaviť číslo od ktorého sa začnú číslovať doklady – objednávky a preddavkové 
faktúry. Tvar dokladu je vždy účtovný rok + poradové číslo. 
V prípade, že chcete, aby prvá objednávka mala tvar 20091001, musíte ako počiatočné číslo vložiť 
číslo 1001. Ďalšie objednávky sa budú číslovať od tohto čísla pripočítavaním jednotky. 
 

 
 

10.7.6. 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 Vložte názov alebo IP adresu servera pre odosielanie pošty. 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Nastavenia – Nastavenie firmy 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Nastavenia – Ľavé menu i 
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Názov odosielateľa Názov, ktorý sa zobrazí užívateľovi 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 uložení nezobrazuje. Pri zmene 

údajov je potrebné ho stále vyplniť. 

Používať Autentifikáciu V prípade, že pre odosielanie správ Váš poskytovateľ e-mailových 

služieb vyžaduje autentifikáciu, vyberte možnosť „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. 

 
 

10.7.7. Info e-maily a web 
 

Modul Vám umožňuje nastaviť hlavný e-mail firmy, ktorý sa nepoužíva z nastavení firmy v časti 
Partneri. Na túto e-mailovú adresu Vám budú prichádzať všetky e-mailové správy, ktoré máte 
povolené. 
Jedná sa o zasielanie e-mailov: 
 

- o prihlásení užívateľa 
- o registrácií nového užívateľa alebo firmy 
- o vytvorení objednávky 

 
 

 
 
Pohľad na nastavenie údajov info e-mailu. 

 

V prípade, že využívate vo svojom internetovom obchode sklady, môžete si nastaviť na ktorú e-
mailovú adresu má byť e-mail zaslaný, ak užívateľ vytvorí objednávku s výberom jedného zo 
skladu. 
 
Veľmi dôležitým nastavením je nastavenie internetovej adresy obchodu, kde je obchod nasadený. 
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Táto adresa sa používa pri odkazovaní na súbory tlače dokumentov (objednávky, faktúry), pri 
odkazovaní na uložené obrázky (pri e-mailingu) a podobne. 
 
Adresa musí byť v správnom tvare http://www.mojprvyobchod.sk/. Dôležité je použiť http:// 
a adresu zakončiť lomítkom /. V prípade, že používate subdoménu, vkladajte ju v správnom tvare 
http://www.moj.prvyobchod.sk/. 
 

 
10.7.8. Profil firmy 

 
Modul Vám umožňuje vložiť text, ktorý reprezentuje profil Vašej firmy. Pri vkladaní textu môžete 
používať aj HTML kód. V texte nesmú byť zakázané znaky ako ‘. Profil firmy sa zobrazuje 
v internetovom obchode v časti FIRMA / PROFIL FIRMY, alebo v časti FIRMA. 

 

 

10.7.9. Obchodné podmienky 
 
Modul Vám umožňuje vložiť text, ktorý reprezentuje obchodné podmienky Vašej firmy. Pri vkladaní 
textu môžete používať aj HTML kód. V texte nesmú byť zakázané znaky ako ‘. Obchodné 
podmienky sa zobrazuje v internetovom obchode v časti DOKUMENTY / OBCHODNÉ 
PODMIENKY, alebo v časti FIRMA. 

 

 

10.7.10. Reklamačný poriadok 
 
Modul Vám umožňuje vložiť text, ktorý reprezentuje reklamačný poriadok Vašej firmy. Pri vkladaní 
textu môžete používať aj HTML kód. V texte nesmú byť zakázané znaky ako ‘. Reklamačný 
poriadok sa zobrazuje v internetovom obchode v časti DOKUMENTY / REKLAMAČNÝ 
PORIADOK, alebo v časti FIRMA. 

10.8. Vernostný program 
 
Nový modul a funkcia internetového obchodu, ktorá je k dispozícií od verzie 14.0. Vernostný modul 
sa stal žiadaným modulom a dnes ho môžeme vidieť skoro v každom dobrom internetovom 
obchode, ktorý sa využíva hlavne za účelom prilákania zákazníkov. 
 

10.8.1. Základný princíp 
 
Vernostný program funguje na princípe pripisovania množstva bodov na účet užívateľa po 
objednaní produktu, ktorý má pridelené body.  
Jednotlivé body k produktom je možné vkladať manuálne v editácií produktu alebo hromadne 
pomocou nového modulu „Prepočet bodov“ na základe sumy jedného bodu. 
Množstvo bodov, ktoré zákazník môže získať zakúpením produktu sa zobrazujú v detaile každého 
produktu. Sumár bodov sa zákazníkovi premietne v nákupnom košíku pred vytvorením 
objednávky. 
 
Celkový sumár bodov užívateľ vidí po prihlásení sa do svojho konta. 
 
Body sú vždy pripísane na účet zákazníka až po označení objednávky príznakom „uhradená“. 
Pokiaľ objednávka tento príznak nemá, body sú zobrazené v stave „nepripísané“. 
 

http://www.mojprvyobchod.sk/
http://www.moj.prvyobchod.sk/
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Zákazník nazbierané body môže vymeniť za darčeky, Tesco poukážky alebo zľavu. 
 
Zákazník môže vytvoriť objednávku na darčeky alebo Tesco poukážky bez nutnosti objednania 
nejakého produktu. 
 
Zľavu je možné využiť len pri objednaní nejakého produktu, ktorého hodnota musí byť väčšia ako 
výška zľavy. 
 
Body môže čerpať len registrovaný a prihlásený užívateľ. 
 
Zmazaním objednávky sa mažú aj body užívateľa. 
 
Body je možné využívateľ len v rámci jedného účtovného obdobia. 
 
Podrobné informácie o vernostnom programe môže užívateľ nájsť v časti DOKUMENTY – 
VERNOSTNÝ PROGRAM. 
 
V administračnom rozhraní je možné nastaviť cenu 1 bodu, cenu Tesco poukážky. 
 
V administračnom rozhraní je možné nastaviť „podarovanie“ bodov za registráciu užívateľa do 
obchodu. 
 
Body za objednané darčeky sa odpisujú okamžite po vytvorení objednávky. 
 
 
 
 
 
 
 

10.8.2. Nastavenie vernostného programu 
 
Vernostný program môžete nastaviť v časti NASTAVENIA ESHOPU / VERNOSTNÝ PROGRAM / 
NASTAVENIE. 
 

Vernostný program Umožňuje Vám zapnúť / vypnúť využívanie vernostného programu. 

Hodnota 1 bodu V tejto časti je potrebné nastaviť hodnotu jedného bodu s DPH. 

Automatický prepočet 
TESCO a zľavy 

Pokiaľ chcete, aby zákazník mohol svoje body automaticky vymeniť 
svoje body za Tesco poukážky alebo zľavu, zapnite túto funkciu. 
Moduly automatického prepočtu sa zobrazia v časti Vernostný 
program a nákupný košík. 

Hodnota 1 Tesco 
poukážky 

Pokiaľ využívate automatický prepočet je potrebné vložiť hodnotu 1 
Tesco poukážky. Na základe tejto hodnoty sa vypočítava výška 
potrebných bodov. Štandardne využívané sú 2 € poukážky. 

Body za registráciu Pokiaľ chcete svojich zákazníkov motivovať k registrácií, môžete 
zapnúť funkciu podarovania bodov. Zákazník, ktorý sa zaregistruje 
získa vložené množstvo bodov. Tieto body sa zákazníkov vložia 
formou prázdnej objednávky. 

Počet bodov za 
registráciu 

Množstvo bodov, ktoré zákazník získa za registráciu. 
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10.8.3. Zobrazenie vernostného programu v obchode 

 

 
 
Zobrazenie bodov v detaile produktov 
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Zobrazenie bodov v nákupnom košíku spolu s rýchlymi ponukami zámeny 

 

 
 
Zobrazenie bodov z pohľadu prihláseného užívateľa 
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Zobrazenie informácií o vernostnom programe v časti Dokumenty. 

 

 
 
Zobrazenie informácií o bodoch prislúchajúcich k objednávkam v admin. rozhraní. 

 

10.8.4. Hromadné pridelenie bodov 
 
Hromadné prideľovanie bodov sa využíva hlavne pri veľkom množstve produktov, kde nie je 
možné jednotlivo prideliť body. 
Hromadné prideľovanie bodov sa vykonáva prostredníctvom nástroja, ktorý nájdete v časti: 
NASTAVENIA ESHOPU / VERNOSTNÝ PROGRAM / PREPOČET BODOV 
 

 
Pohľad na modul hromadného prepočtu. 
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Pomocou tohto modulu môžete aj hromadne vymazať všetky pridelené body k produktom. 
 
Hromadný výpočet bodov funguje na princípe vloženia sumy jedného bodu. 
 
Body sa prideľujú výpočtom:  

body=mocena/hodnota_1_bodu. 
 
Príklad: Hodnota jedného bodu zodpovedá 10 eur bez DPH. MO cena produktu v obchode je 30 

eur bez DPH. Výpočet bodov: body=30/10. Produkt bude mať pridelené 3 body.  
 
Upozornenie: MO CENA je cena, ktorá zodpovedá cene bez navýšenia maržami, koeficientami a 

podobne. 
 

 
10.8.5. Vkladanie darčekov do vernostného programu a ich výber 

 
Okrem ponuky rýchlej zámeny bodov za zľavu a Tesco poukážky administrátor programu môže 
vložiť do obchodu vlastné darčeky, ktoré si užívateľ môže zameniť za body. 
Tieto darčeky sa následne zobrazujú v časti Vernostný program. 
 
Jednotlivé darčeky je možné vkladať do vlastných kategórií prostredníctvom časti „Položky a 
kategórie“. V tejto časti nájdete kategóriu „Vernostný program“. 
 

 
 
Jednotlivé kategórie darčekov (kozmetika, knihy..) je potrebné vytvoriť do tejto kategórie. 
Vernostný program nepodporuje vetvenie kategórií do ďalších podkategórií. 
Kategória Vernostný program už obsahuje 2 položky, ktoré sa nesmú meniť ani mazať. Ide 
o položky – tesco poukážka a zľava. 
 

 
Do jednotlivých kategórií „Knihy, Kozmetika..“ môžete vkladať konkrétne darčeky, ktoré si užívateľ 
môže vložiť do nákupného košíka z časti Vernostný program. 
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Pohľad na zobrazenie kategórií a darčekov v časti „Vernostný program“. 
 

Darčeky do vernostného programu je nutné vkladať s 0 cenou ! 
Do časti body vložte kladnú hodnotu bodu, ktorá prislúcha vkladanému darčeku. 
Táto hodnota bodov bude užívateľovi odčítaná z jeho konta. 
 
 

10.9. Ceny, banka, mena 
 
Kategória odkazuje na jednotlivé moduly týkajúce sa cenníkov, cenových hladín, zliav, meny, 
spôsobov odberu a platieb. 

 

10.9.1. Cenníky            
 
Modul  umožňuje pridávanie cenníkov – súborov do internetového obchodu. K cenníku je možné 
pridať samotný názov. Cenníky sa ukladajú do adresára „Cenniky“ preto je potrebné skontrolovať 
správnosť nastavených práv – časť inštalácie obchodu. 
 
 
 
 

 
 

Pohľad na modul cenníkov. 

 
 
Jednotlivé súbory reprezentujúce cenníky sa vložia do internetového obchodu prostredníctvom 
časti „Pridať/ zmeniť súbor“ (2). Názov cenníka sa prenáša s názvom pod ktorým je uložený, preto 
je dôležité, aby názov neobsahoval diakritiku alebo medzery. 
 
Zverejnenie cenníkov sa robí prostredníctvom časti „Pridať cenník“ (3), kde sa k súboru priradí 
krátky názov nesúci informácie o cenníku. 

 
Z pohľadu užívateľa sa cenníky zobrazujú v hornom menu v časti DOKUMENTY / CENNÍKY. 

 
 

1 2 3 4 
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10.9.2. Marža – hladiny cien 

 

Prostredníctvom tohto modulu môžete v internetovom obchode nastaviť násobenie cien produktov 
– svoju maržu.  
 

 
 

Pohľad na časť nastavenia marže. 

 
Do úvahy sa berú ceny podľa nastavení v časti „Nastavenie cien“. Používanie cenových hladín 
zapnete v nastaveniach (1).  Jednotlivé cenové hladiny vkladáte v časti cenových hladín (3) kde 
vkladáte rozsah ceny od – do a priradenú maržu v percentách. V prípade, že rozsah už je vložený, 
alebo zasahuje do iného rozsahu, budete upozornení a nastavenie neprebehne. 
V prípade, že sa v obchode objaví cena produktu, ktorá neprislúcha žiadnej z nastavených marží, 
produkt sa prepočíta maržou, ktorú ste nastavili ako všeobecní (2). 
Vymazanie všetkých marží môžete uskutočniť pomocou tlačítka „NASTAVIŤ POČIATOČNE“ (5). 
 
 

10.9.3. Nastavenie cien 
 

Modul umožňuje nastaviť všetky nastavenia tykajúce sa cien. 
 
Možnosti nastavenia: 
Zobraziť Podporované platby V prípade, že je nastavená hodnota áno, v ľavej 

časti internetového obchodu sa začnú zobrazovať 
podporované platby. 

Zobraziť báner Home Credit V prípade, že je nastavená hodnota áno, začne sa 
medzi podporovanými platbami zobrazovať banner 
Home Credit. 

Zobraziť báner QUATRO V prípade, že je nastavená hodnota áno, začne sa 
medzi podporovanými platbami zobrazovať banner 
QUATRO. 

Zobraziť banner CETELEM V prípade, že je nastavená hodnota áno, začne sa 
medzi podporovanými platbami zobrazovať banner 
CETELEM. 

Neprihláseným užívateľom Umožňuje nastaviť aké ceny sa budú zobrazovať / 
brať do úvahy neprihláseným užívateľom. Možnosti: 
MO, VO , skryté ceny. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Prihláseným užívateľom (okrem 
DEALERA) 

Umožňuje nastaviť aké ceny sa budú zobrazovať / 
brať do úvahy prihláseným užívateľom. Možnosti: 
MO, VO. Dealerom sa prednastavene budú 
zobrazovať VO ceny. 

Koeficient neprihlásených užívateľov Umožňuje nastaviť akým koeficientom sa budú 
násobiť ceny neprihlásených užívateľov. V prípade, 
že nechcete násobiť ceny koeficientom, nastavte 
koeficient na 1. Ak chcete ceny násobiť maržou 
10% nastavte koeficient na hodnotu 1.10.  

Zaokrúhľovať ceny Z dôvodu zavedenia EURA sa odporúča 
zaokrúhľovanie nepoužívať. 

Aktuálne DPH Umožňuje nastaviť aktuálne DPH štátu ! Toto 
nastavenie je potrebné vykonať aj keď firma nie je 
platcom DPH. 

Násobiť ceny K užívateľa (platí pre 
prihlásených) 

Umožňuje nastaviť či ceny prihlásených užívateľov 
budú násobene koeficientom, ktorý má pridelený 
každá firma. Tieto koeficienty je možné zmeniť 
v časti Partneri. 

Násobiť ceny spoločným koeficientom 
(platí pre prihlásených) 

Umožňuje nastaviť, či sa ceny prihlásených 
užívateľov budú násobiť spoločným koeficientom. 
Voľba áno znamená zapnuté násobenie. Koeficient 
sa následne zobrazuje v ďalšej kolonke. 

Spoločný koeficient cien (platí pre 
prihlásených) 

Umožňuje nastaviť akým koeficientom sa budú 
násobiť ceny prihlásených užívateľov. V prípade, že 
nechcete násobiť ceny koeficientom, nastavte 
koeficient na 1. Ak chcete ceny násobiť maržou 
10% nastavte koeficient na hodnotu 1.10. 

Násobenie cien koeficientom produktu Umožňuje nastaviť, či sa ceny budú násobiť 
koeficientom jednotlivých produktov. Tieto 
koeficienty je potrebné priradiť ku každému 
produktu. 

Zobrazovať ceny v hlavných výpisoch Umožňuje nastaviť, aké ceny sa majú zobrazovať 
v hlavných výpisoch – s DPH alebo bez DPH. Ak 
firma nie je platcom DPH, táto možnosť je 
predvolená na možnosť s DPH. 

Zobrazovať rozpis DPH v nákupnom 
košíku 

Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať rozpis 
DPH v nákupnom košíku. Ak firma nie je platcom 
DPH, táto možnosť je predvolená na možnosť 
s DPH. 

Cenový limit zľavy počítať na základe 
ceny 

Umožňuje nastaviť z akej ceny sa má počítať zľava, 
ak je povolená. 

Cenový limit dopravy zadarmo počítať 
na základe ceny 

Táto voľba sa  nepoužíva. 

Ceny pri manuálnom vložení produktu 
vkladať 

Umožňuje nastaviť v akom formáte budete vkladať 
ceny pri manuálnom vložení produktu cez časť 
„Položky a kategórie“. 
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10.9.4. Diagram možností násobenia cien produktu 
 
Nasledujúci diagram opisuje postupnosť a možnosti násobenia ceny produktu. 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram násobenia cien produktov. 

 

Jednotlivé  časti reprezentujú samotné nastavenia, ktoré nemusia byť používané. Cena produktu 
nemusí byť násobená všetkými položkami. 
 
Zľava z celkovej ceny produktu je uplatňovaná len u prihlásených užívateľov, ktorý majú nastavenú 
zľavu <> 0. 
 
 

10.9.5. Nastavenie zliav 
 
Modul zliav dopĺňa štandardnú funkciu zliav, ktorou je možné nastaviť každému partnerovi 
samostatne, pomocou ktorej sa  prepočítali len ceny všetkých zobrazovaných produktov 
a zákazník tak nemal informáciu o skutočných zľavách. 
 
Modul umožňuje administrátorovi nastaviť : 
 

- zľavu vypočítavanú na základe doteraz objednaného a uhradeného tovaru (obrat), 

- zľavu vypočítanú na základe objednávaného tovaru, 

- nepoužívať zľavy. 

 
 
Pohľad na modul zliav. 

 

MO / VO 
cena 

produktu 

Marža 
cenovej 

hladiny 

 
Koef. 

produktu 

 
Koef. 

užívateľa 

 
Spoločný

koeficient 

Zľava  
prihlás. 

užívateľa 

Konečná 
cena 

produktu 

 x  x  x  x 

-  = 
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V časti NASTAVENIA si vyberte typ zľavy, ktorá je pre Vás zaujímavá  a potvrďte ju tlačítkom 
„NASTAVIŤ“. V časti PRIDAŤ ZĽAVU si môžete pridať jednotlivé zľavy, ktoré sa automaticky 
aplikujú všetkým zákazníkom v nákupnom košíku. 
Zľavy sa vypočítavajú z ceny bez DPH. Zľavy, ktoré sa vzťahujú na výšku obratu firmy sa aplikujú 
len pre prihlásených užívateľov. 
 

 
 
Pohľad na vložené zľavy. 

 
Jednotlivé zľavy, ktoré sú pre Vás nezaujímavé môžete odstrániť kliknutím na tlačítko 
„ODSTRÁNIŤ“. Vymazanie všetkých zliav vykonáte tlačítkom „NASTAVIŤ POČIATOČNÉ“. 

 

Užívateľ a zľavy v obchode 
 
V prípade, že máte zapnuté zľavy, automaticky sa zobrazí v internetovom obchode v ponuke 
„DOKUMENTY“ položka „ZĽAVY PRI NÁKUPE“. 
 

 
 
Pohľad na zobrazenie informácií o zľavách z pohľadu užívateľa. 

 
Kliknutím na položku „ZĽAVY PRI NÁKUPE“ sa Vám zobrazia stručné informácie o nastavených 
zľavách ako aj tabuľka zliav. 
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Zľavy vypočítané na základe objednávaného tovaru 
 
V prípade, že hodnota tovaru, ktorý má užívateľ v nákupnom košíku presiahla hranicu Vami 
nadefinovanej zľavy, zobrazí sa užívateľovi prepočet zľavy v spodnej časti nákupného košíka. 
Zľava sa vypočítava zo sumy bez DPH. Zľava sa vypočítava len z celkovej sumy tovaru 
a ovplyvňuje hranicu dopravy tovaru zadarmo. 

 

 
 
Pohľad na zobrazenie zliav v nákupnom košíku. 

 

Vytvorenie objednávky a zobrazenie v dokladoch 
 
Celková zľava, ktorá sa uplatní pri nákupe tovaru sa pri objednávaní a v ďalších dokladoch 
(objednávka, predfaktúra) zobrazí ako nová položka za položkami objednaného tovaru. 
 

 
 
Pohľad na zobrazenie zľavy medzi produktmi. 

 
Predposlednou položkou je teda položka ZĽAVA a jej odpočet. Poslednou položkou je položka 
dopravy za tovar, ktorá sa vypočítava na základe celkovej ceny objednaného tovaru po zohľadnení 
zľavy. 
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Zľavy vypočítané na základe obratu firmy 
 
Postup výpočtu zľavy na základe obratu firmy je rovnaký, ako postup pri výpočte zľavy na základe 
objednávaného tovaru. Pod pojmom obrat firmy sa rozumie sumár všetkých objednaných 
a uhradených objednávok v príslušnom kalendárnom roku. Do úvahy sa berie obrat firmy bez 
DPH. 
 
 

10.9.6. Hromadný prepočet produktov 
                          

Modul hromadný prepočet umožňuje nastaviť hromadne na základe výberu kategórií koeficienty 
jednotlivým produktom a prípadne vypočítať MO cenu z VO ceny na základe vloženého 
koeficientu. 
 

 
Pohľad na modul hromadného prepočtu. 

 

Možnosti výpočtu:  

 
1. Ak zvolíte len prepočet bez automatického výpočtu, MO CENY sa prepočítajú koeficientom, 
ktorý ste vložili.  
 
2. Ak zvolíte automatický výpočet, výpočet prebehne násobením VO CENY * KOEFICIENT, ktorý 
ste vložili. 
                     
                          

10.9.7. Mena a nastavenie 
 

Modul umožňuje nastaviť základnú menu celého Internetového obchodu, druhú menu a kurzový 
lístok. 
 

 
 
Pohľad na nastavenie kurzového lístka. 
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Hlavná mena Umožňuje nastaviť hlavnú menu internetového obchodu na 
základe predvolených nastavení alebo vlastnej meny. 

Zobraziť skratku Umožňuje upraviť skratku v prípade zvolenej meny alebo 
nastaviť vlastnú menu v prípade vloženia vlastnej meny. 

Zobraziť druhú menu Umožňuje zapnúť druhú menu internetového obchodu. Druhá 
mena internetového obchodu sa zobrazuje vo všetkých častiach 
kde sa zobrazuje cena. 

Aktualizovať kurzový lístok Umožňuje zapnúť aktualizáciu kurzového lístka. 
Kurzový lístok môže byť aktualizovaný pri mene EUR 
z Centrálnej európskej banky, pri mene CZ z Českej národnej 
banky. Kurzový lístok sa aktualizuje automaticky každý deň. 

Druhá mena Umožňuje výber druhej meny internetového obchodu buď na 
základe kurzového lístka, alebo vlastnej meny. 

Zobraziť skratku Umožňuje upraviť skratku druhej meny. 

Množstvo Umožňuje upraviť množstvo pri vlastnej mene. 

Kurz Umožňuje upraviť kurz pri vlastnej meje. 
 
 
 

10.9.8. Spôsoby platieb - elektronické platby 
 
 

Modul umožňuje nastaviť spôsoby platieb, ktoré sa používajú v internetovom obchode. Tieto platby 
sa využívajú pri vytváraní objednávky užívateľom, ktorý si vyberá spôsob úhrady objednávky na 
základe preddefinovaných platieb administrátorom. 
 
Internetový obchod podporuje elektronické platby TatraPay, VUBPay, SporoPay a OTPPay, 
splátkovú platbu QUATRO. 
 
Pridanie bežného spôsobu platby: 

Bežnou platbou je platba, ktorá nemá náveznosť na ďalšie moduly v internetovom obchode. 
Príkladom môže byť vlastná platba: Hotovosť, Dobierka a podobne. 
Platba sa pridá vložením názvu do políčka vlastnej platby a stlačením tlačítka „Pridať“. (2). 
 
 

 
 

1 2 

3 

4 
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Pohľad na modul platieb. 

 
Pridanie elektronickej platby 
 

Do obchodu je možné vložiť len nadefinované elektronické platby TatraPay, VUBPay, SporoPay 
a OTPPay. Používanie elektronických platieb je v internetovom obchode plne automatizované 
a nevyžaduje žiadne špeciálne nastavenia okrem vyplnenia potrebných údajov pri vkladaní platby 
na základe údajov, ktoré pridelila banka. V časti (1) si vyberte elektronickú platbu, ktorú chcete 
v internetovom obchode používať. Výberom sa Vám zobrazí formulár pre vloženie potrebných 
údajov. 
 

 
 
Pohľad na formulár platby TatraPay. 
 

Po vyplnení všetkých údajov platbu pridáte tlačíkom „Pridať“. Platba je tým plne nastavená. 
V internetovom obchode sa platba začne zobrazovať spolu s príslušným bannerom, ktorý 
informuje užívateľa o elektronickej platby. 
 
V prípade vytvárania objednávky a výberu elektronickej platby je užívateľ presmerovaný na 
stránku banky pre vykonanie úhrady. Po zrealizovaní / nezrealizovaní platby banka vracia 
užívateľa späť do internetového obchodu. 
 

Overenie elektronických platieb 
 

Banka pred ostrým spustením elektronickej platby vyžaduje jej overenie. Overenie sa vykonáva po 
implementácií elektronických platieb do internetového obchodu, v tomto prípade už len po vložení 
údajov. 
Overenie, resp. kontrolný reťazec a spojenie s bankou môžete overiť pomocou testovacieho 
modulu (4). Výberom elektronickej platby a zvolením „ZOBRAZ ÚDAJE PRE BANKU“ sa otvorí 
nové okno, ktoré Vám poskytne všetky potrebné informácie, ktoré banka od Vás vyžaduje pre 
overenie správnosti (5). 
 

 
Pohľad na okno údajov platby pre banku. 

5 
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Vo väčšine prípadov banke stačí zaslať kontrolný reťazec (5). Nikdy banke nezasielajte 
bezpečnostný kód ! 
 
Platby môžete odstrániť v časti „Odstránienie platieb“ (3) výberom platby a kliknutím na tlačítko 
„Odstrániť“. 
 
 

10.9.9. Spôsoby odberu 
 
Modul umožňuje nastaviť rôzne spôsoby odberu objednaného tovaru.. Spôsoby odberu sa 
využívajú pri vytváraní objednávky užívateľom, ktorý si vyberá spôsob dodania tovaru na základe 
preddefinovaných odberov administrátorom. 
 

 
 

Pohľad na modul odberov. 

 

Okrem spôsobu odberov modul umožňuje nastaviť limit dopravy zadarmo. 
 
 
Pridanie odberu 
 

Spôsob odberu si môžete vložiť prostredníctvom časti „Pridať odber“ (1). Pri odbere je potrebné 
vyplniť skratku odberu napr. UPS, Názvu položky napr. Preprava spoločnosťou UPS a cenu za 
vybraný odber. 
 
Nastavenie limitu dopravy 
 
Limit dopravy sa nastavuje prostredníctvom často (2). Limit dopravy si môžete vypnúť alebo 
zapnúť a vložiť limitnú cenu, po prekročení ktorej bude doprava zadarmo. 
 
Odstránenie odberu 
 

Odstránenie odberu je možné vykonať v časti (3) výberom platby a kliknutím na tlačítko 
„ODSTRÁNIŤ“. 
 
 

1 

2 

3 
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10.10. SEO & Google 
 
Kategória SEO & Google ponúka doplnkové silné nástroje internetového obchodu z pohľadu 
vyhľadávačov, kde hlavnú úlohu hraje práve úplná SEO optimalizácia, ktorá sa ďalej nenastavuje 
a je plne automatizovaná. Kategória umožňuje administrátorovi nastaviť názvov internetového 
obchodu – title, popis, kľúčové slová, nastavenie Google verify kódu pre nástroje správcov, 
nastavenie Google Analytics účtu a generovanie Sitemap súborov.  
 
 

10.10.1. Title, META, Icon 
 
Modul umožňuje nastaviť základné informácie o internetovom obchode, ako je jeho názov, popis 
internetového obchodu a kľúčové slová. Tieto nastavenia sú veľmi dôležité práve pre vyhľadávače. 
 

 
 

Pohľad na modul Title. 

 

10.10.2. Google verify 
 
Google je najvýznamnejším vyhľadávačom na svete a okrem vyhľadávania ponúka mnohé služby 
ako sú napríklad nástroje správcov webu, sledovanie a štatistika webu – Google Analytics 
a podobne. Na to, aby ste tieto služby mohli využívať musíte mať overený svoju stránku – 
internetový obchod. Overenie ma za úlohu zistiť, či stránka pre ktorú chcete využívať nástroje je 
naozaj Vaša. Overenie vyžaduje priamo služba, ktorú chcete používať, v našom prípade konkrétne 
Google webmasters – nástroje správcu webu, ktorý nájdete na adrese 
www.google.com/webmastrs/. 
 
Overenie sa môže vykonávať dvoma spôsobmi pre nás je zaujímavé overenie vložením META 
kódu.   V module stačí doplniť text medzi content=““ a uložiť ho. Tým je nastavenie z pohľadu 
internetového obchodu kompletné. 
 

 
Pohľad na nastavenie verify. 

 

http://www.google.com/webmastrs/
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10.10.3. Sitemap generátor 

 
Internetový obchod obsahuje silný nástroj - generátor mapy celého internetového obchodu. Tento 
nástroj generuje XML súbory, ktoré informujú robotov o každej URL adrese, ktorá je k dispozícií 
pre indexovanie. Súbory sú generované s peknými URL adresami. Sitemap generátor je rozdelený 
do generovania 3 súborov - odkazy na detaily produktov, kategórie, interné odkazy. 

 

 
 

Pohľad na modul generovania Sitemap. 

 
Tieto súbory, resp. cesta k týmto súborom sa následne cez nástroje správcov webu na adrese 
www.google.com/webasmters/ vkladajú priamo Google pre indexovanie. 
 
Súbory generujete výberom príslušnej kategórie a stlačením tlačítka „Generuj“. O ukončení 
generovania budete informovaný. Všetky úspešne vygenerované Sitemap súbory sa budú 
zobrazovať na hlavnej stránke modulu, kde nájdete všetky potrebné informácie (Názov súboru, 
cesta uloženia, dátum vytvorenia, veľkosť).  

 

 

10.10.4. Google Analytics 
 
Google analytics je v súčasnosti asi najvýkonnejší nástroj na sledovanie štatistiky, čo sa na webe 
deje. Implementovaný nástroj Vám umožňuje sledovať štatistiku prichádzajúcich návštevníkov zo 
slovenských a českých vyhľadávačov. Druhým integrovaným nástrojom je Ecommerce. 
 
Viac informácií a registráciu nájdete na adrese: http://www.google.com/analytics/.  

 
 
Pohľad na nastavenie Google Analytics. 

http://www.google.com/webasmters/
http://www.google.com/analytics/
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Internetový obchod obsahuje kompletnú implementáciu týchto nástrojov. Pre ich sfunkčnenie je 
potrebné vykonať registráciu na Google a v internetovom obchode vložiť  príslušné kódy, ktoré 
Vám poskytol Google. Konkrétne sa jedná o Obchodný názov a kód UA-, ktorý vkladajte bez UA-. 
 
V module pre používanie týchto služieb je potrebné zapnúť Google Analytics a Google 
Ecommerce.  
 
 

10.10.5. Reklama – pravý panel 
 
Modul umožňuje vložiť reklamné odkazy na rôzne stránky, Google reklamu priamym vložením 
kódu. Reklamný panel sa nachádza v pravej hlavnej časti internetového obchodu. 
 

 
 
Pohľad na nastavenie odkazov. 

 

10.11. Farby a vzhľad 
 
Kategória ponúka jednotlivé moduly, pomocou ktorých je možné realizovať nastavenia celkového 
vzhľadu internetového obchodu, pridávať bannery a podobne. 
Farby, ktoré sú vkladané v jednotlivých položkách musia byť vkladané spolu s #. Obrázky, bannery 
musia byť vkladané aj s príslušnou príponou. 
 

10.11.1.  Šablóny obchodov 
 
Internetový obchod ponúka niekoľko prednastavených šablón, ktoré je možné prostredníctvom 
tohto modulu nastaviť kliknutím na tlačítko „Nastaviť“ a prípadne ich ďalej upravovať. 
Medzi základné šablóny obchodu, ktoré sa líšia predovšetkým rozložením obchodu patria šablóny: 

 

Šablóna obchodu Klasik 
Klasická šablóna bežného vzhľadu internetového 
obchodu. Farebná škála je ladená do prevažne modro-
sivej farby. Obchod je umiestnený na ľavú stranu 
prehliadača. Pre obchod je charakteristické ľavé a 
pravé menu, rolovacie top menu. Pravé menu obsahuje 
kontaktný formulár, nákupný košík, klasický vzhľad 
hlavnej stránky. Jednotlivé nastavenia je možné 
samozrejme doladiť prostredníctvom administračného 
rozhrania .Štandardná šírka obchodu v tejto šablóne je 
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1024 pixelov. 

 

 

Šablóna obchodu Modern 
Moderná šablóna vzhľadu internetového obchodu. 
Farebná škála je ladená do prevažne modrej farby. 
Obchod je umiestnený v strede prehliadača. Pre 
obchod je charakteristické ľavé a pravé menu, rolovacie 
top menu a vysoké miesto pre horné logo. Pravé menu 
obsahuje kontaktný formulár, klasický vzhľad hlavnej 
stránky. Jednotlivé nastavenia je možné samozrejme 

doladiť prostredníctvom admin. rozhrania . Štandardná šírka obchodu v tejto šablóne je 1024 
pixelov. 
 

 

 
Šablóna obchodu Style 
Štýlová šablóna vzhľadu internetového obchodu. 
Farebná škála je ladená do prevažne bielo - modrej 
farby. Obchod je umiestnený na ľavú stranu 
prehliadača. Pre obchod je charakteristické horné 
menu kategórií, ktoré sa zobrazuje priamo pod logom. 
Zvyšné kategórie sa zobrazujú po kliknutí na príslušnú 
kategóriu. Obchod obsahuje len ľavé menu. Jednotlivé 

nastavenia je možné samozrejme doladiť prostredníctvom admin. rozhrania . Štandardná šírka 
obchodu v tejto šablóne je 900 pixelov. 

 
 

10.11.2. Odkazy a RSS 
 
Modul umožňuje pridávať odkazy a informácie. Tie sa zobrazujú vo forme článkov na hlavnej 
stránke internetového obchodu. Jednotlivé články môžu byť publikované aj vo forme RSS, alebo 
len vo forme RSS – informačného kanálu. 
 

 
 

Pohľad na modul pridávania článkov. 
 
                        

K jednotlivým článkom je možné pridať jeden hlavný obrázok. Obrázky sa vkladajú najprv do 
internetového obchodu prostredníctvom odkazu „Pridať obrázok“. Názov obrázku musí byť 
vkladaný aj s príponou a nesmie v názve obsahovať medzery alebo diakritiku. Obrázky sa ukladajú 
do adresára odzka_image. 
                          

Odkazy je možné vkladať prostredníctvom odkazu „Pridať odkaz“. Kliknutím naň sa zobrazí 
formulár pre vyplnenie článku. 
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Pohľad na formulár článku. 

 
Popis jednotlivých častí formulára: 

Typ Definuje typ vkladaného odkazu.  Odkaz – článok odkazuje na www 
adresu vloženú v časti odkaz. Informácia – článok odkazuje na 
samotný článok, ktorý sa otvorí v kompletnom výpise. V prípade, že 
vkladáte len RSS správu, zvoľte možnosť nezobrazovania článku. 

Farby Definuje farbu nadpisu a popisu článku. 

RSS kanál Umožňuje nastaviť, aby sa správa zobrazila medzi RSS správami. 

Nadpis Samotný nadpis správy. 

Text Samotný text, znenie – popis článku, ktorý môže obsahovať aj 
HTML formátovanie a odkazy na externé obrázky. 

Odkaz [URL] Definuje odkaz www na ktorý poukazuje článok. 

Popis k odkazu Popis odkazu – nahrádza zobrazenie adresy, napríklad – kliknite 
sem, viac informácií >. 

Otvoriť Umožňuje nastaviť, či sa článok otvorí v novom alebo rovnakom 
okne. 

Obrázok K článku je možné vložiť jeden hlavný obrázok. 
 

Odkazy je možné zmeniť alebo odstrániť prostredníctvom tlačítok vo výpise odkazov v časti 
„AKCIA“. Všetky odkazy je možné odstrániť prostredníctvom tlačítka „VYMAZAŤ VŠETKY“. 
Vymazaním dôjde zároveň k novému vytvoreniu všetkých tabuliek. Vložené obrázky zostávajú 
nezmenené. 
 

 
 
Pohľad na články z pohľadu obchodu. 
 

Adresa RSS kanálu je http://www.mojprvyobchod.sk/rss.php u SEO verzií je 
http://www.mojprvyobchd.sk/rss/. RSS ikonku nájdete v hornej pravej časti internetového obchodu. 
 

http://www.mojprvyobchod.sk/rss.php
http://www.mojprvyobchd.sk/rss/
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10.11.3. Reklama – pravý panel 

 
Modul je totožný s reklamou opísanej v  často SEO & Google. 
 

 
10.11.4. Reklama – dolný panel 

 
Modul umožňuje vkladať html odkazy, kódy katalógov stránok, google reklamy. Kódy sa zobrazujú 
v dolnej časti stránky obchodu. 
HTML odkazy nesmú obsahovať zakázaný znak ‘. 
 
Pohľad zo strany internetového obchodu na dolné reklamné miesto a reklamu: 

 
 

Pohľad na reklamu zo strany obchodu. 

 

 
10.11.5. Časť kontakt – logo firmy, prevádzok 

 
Modul umožňuje nastaviť vzhľad - farby časti kontakt ako aj firemné logo a obrázky prevádzok. 
 
Možnosti nastavení: 

Farba nadpisu text (Sídlo firmy, 
Adresa prevádzky..) 

1 Umožňuje nastaviť farbu textov ako je sídlo, adresa. 

Farba nadpisu názvu firmy 2 Umožňuje nastaviť farbu nadpisu Vašej firmy. 

Farba textu celej časti 3 Umožňuje nastaviť text celej časti. 

Farba hrefu odkazov (emaily) 4 Umožňuje nastaviť farbu odkazov – emaily, www 
stránka. 

Farba pozadia tabuľky sídla 5 Umožňuje nastaviť farbu pozadia tabuľky – 
informácie o firme. 

Farba pozadia tabuľky prevádzky 6 Umožňuje nastaviť farbu pozadia tabuliek prevádzok. 
Načítanie loga firmy 7 Umožňuje načítať logo firmy. Logo musí byť vo 

formáte jpg. Logo sa ukladá do časti 
index_files/logo_firmy.jpg. 

Načítanie obrázku - Prevádzka 1 8 Umožňuje nastaviť logo prevádzky. Logo musí byť 
formátu jpg. Logo sa ukladá do časti 
index_files/prevadzka_1.jpg. 

Načítanie obrázku - Prevádzka 2 9 Umožňuje nastaviť logo prevádzky. Logo musí byť 
formátu jpg. Logo sa ukladá do časti 
index_files/prevadzka_2.jpg. 

Načítanie obrázku - Prevádzka 3 10 Umožňuje nastaviť logo prevádzky. Logo musí byť 
formátu jpg. Logo sa ukladá do časti 
index_files/prevadzka_3.jpg. 
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Pohľad na časť kontakty v internetovom obchode – horná ponuka DOKUMENTY/KONTAKTY. 
 

 
       
Pohľad na časť kontakty. 
 

10.11.6. Diskusia 
 
Umožňuje zapnúť a nastaviť farby diskusie, ktorá sa zobrazuje k jednotlivým produktom v ich 
detaile. 
 
Možnosti nastavenia: 

Zobraziť diskusiu k 
produktom 

1 Umožňuje zapnúť – vypnúť diskusia produktov. 

Farba nadpisu časti Diskusia 2 Farba textu nadpisu „Diskusia k produktom“. 

Farba pozadia časti Diskusia 3 Farba pozadia textu „Diskusia k produktom“. 

Farba pozadia tlačidiel 4 Farba pozadia neaktívnych tlačidiel. 

Farba textu tlačidiel 5 Farba textu neaktívnych tlačidiel. 

Farba pozadia tlačidiel pri 
prejdení 

6 Farba pozadia aktívnych tlačidiel – pri prejdení myškou. 

Farba textu tlačidiel href 7 Farba textu aktívnych tlačidiel – pri prejdení myškou. 

Farba vonkajšieho 8 Farba vonkajšieho ohraničenia príspevku. 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 
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ohraničenia príspevkov 

Farba vnútorného 
ohraničenia príspevkov 

9 Farba vnútorného ohraničenia príspevku. 

Farba vnútorného pozadia 10 Farba vnútorného pozadia príspevku. 
Farba vnútorného textu 11 Farba vnútorného textu príspevku. 

Farba vonkajšieho textu 12 Farba vonkajšieho textu. 

 
Pohľad diskusie zo strany detailu produktu: 
 
 
 

 
 
Pohľad na časť diskusie. 

 
10.11.7. Top a Down menu (Horné a dolné menu) 

 
Modul umožňuje nastaviť vzhľad - farby hornej a dolnej časti menu. 
 
Možnosti nastavenia: 

HORNÉ MENU OBCHODU 

Farba pozadia topmenu 1  

Farba pozadia rámu topmenu 2  

Farba textu topmenu 3  

Farba pozadia pri prejdení 4  

Farba textu pri prejdení 5  
Farba ohraničenia pri prejdení 6  

ROLOVACIE MENU 

Farba pozadia roll ponuky 7  

Farba textu roll ponuky 8  

Farba pozadia roll ponuky pri prejdení 9  
Farba textu roll pri prejdení 10  

ČASŤ VYHĽADÁVANIA 

Farba pozadia tlačítka - vyhľadať 11  

Farba textu tlačítka - vyhľadať 12  
Farba ohraničenia tlačítka - vyhľadať 13  

Farba ohraničenia inputu vyhľadávania 14  

Farba pozadia inputu vyhľadávania 15  

Font textu inputu vyhľadávania 16  

SPODNÝ PANEL OBCHODU 

Farba spodnej čiary topmenu 17  

Farba pozadia spodného menu 18  

2 3 

4 5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
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Farba ohraničenia spodného menu 19  

Farba textu spodného menu 20  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pohľad na horné menu internetového obchodu 
 
 
 
 
 

 
 

Pohľad na spodné menu internetového obchodu 
 

 

10.11.8. Ľavý top banner 
 
Umožňuje vložiť reklamné bannery v hornej ľavej časti internetového obchodu nad ponuku 
vyhľadávania. K bannerom je možné vložiť www odkaz, banner sa tým stane aktívny a bude 
odkazovať na vloženú www adresu. 
 

 
 

Pohľad na nastavenie v administrácii 

 
Postup vkladania 
Kliknutím na tlačítko „Browser“ (Prehľadávať) (2) sa otvorí okno prehliadávača pre výber obrázka 
z Vášho počítača. Kliknutím na obrázok sa vloží cesta do voľnej kolónky (2). Do časti (1) vložíme 
názov obrázka aj s jeho príponou – napríklad banner1.jpg. Názov obrázku nesmie obsahovať 
diakritiku a medzery. Do časti (4) sa vloží cesta www na ktorú môže byť užívateľ presmerovaný pri 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 

11 12 13 

LCD 

14 16 15 

17 

19 18 20 

3 

2 1 

4 

5 6 
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kliknutí na banner. Obrázok vložíme kliknutím na tlačírko „Pridať“ (4). 
Veľkosť obrázka záleží od nastavení internetového obchodu. Štandardná šírka je 180 pixelov. 
 
Odstránenie bannera 

Vyberieme si banner v časti (5) ktorý chceme odstrániť. Kliknutím na tlačítko „Odstrániť“ (6) sa 
banner odstráni z internetového obchodu. 
 

10.11.9. Ľavý down banner 
 
Umožňuje vložiť reklamné bannery v dolnej ľavej časti internetového obchodu pod ponuku 
kategórií. K bannerom je možné vložiť www odkaz, banner sa tým stane aktívny a bude odkazovať 
na vloženú www adresu. Postup vkladania je rovnaký ako postup opísaný v časti „Ľavý TOP 
banner“. 
 

10.11.10. Stredový top banner 
 
Umožňuje vložiť reklamné bannery v hornej stredovej časti internetového obchodu nad ponuku 
TOP PRODUKTU. K bannerom je možné vložiť www odkaz, banner sa tým stane aktívny a bude 
odkazovať na vloženú www adresu. Postup vkladania je rovnaký ako postup opísaný v časti „Ľavý 
TOP banner“. Veľkosť obrázka záleží od nastavení internetového obchodu. Štandardná šírka je 
617 pixelov. 
 
 

10.11.11. Stredový down banner 
 
Umožňuje vložiť reklamné bannery v hornej spodnej časti internetového obchodu pod výpisom 
produktov na hlavnej stránke. K bannerom je možné vložiť www odkaz, banner sa tým stane 
aktívny a bude odkazovať na vloženú www adresu. Postup vkladania je rovnaký ako postup 
opísaný v časti „Ľavý TOP banner“. Veľkosť obrázka záleží od nastavení internetového obchodu. 
Štandardná šírka je 617 pixelov. 
 
 

10.11.12. Hlavná stránka 
 
Modul umožňuje nastaviť farby a vzhľad hlavnej stránky internetového obchodu, typ rozloženia 
produktov a ich generovanie. 
 

Reklamný text 1 Reklamný text, ktorý sa podľa nastavení môže posúvať, 
alebo môže stať na hlavnej stránke pod reklamnými 
bannerami. 

Posúvať text 2 Možnosť nastavenia posúvania reklamného textu. 

Farba posuvného text 3 Farba reklamného textu. 
Farba pozadia tabuľky nadpisu 4 Farba pozadia tabuľky nadpisu produktu, kategórie 

(podľa zobrazenia). 

Farba textu v tabulke nadpisu 5 Farba textu nadpisu produktu, kategórie (podľa 
zobrazenia). 

Počet produktov 6 Počet produktov, ktoré sa zobrazia na hlavnej stránke.  

Farba nadpisu produktu 7 Farba pozadia nadpisu produktu. 

Farba textu produktu 8 Farba textu nadpisu produktu. 

Farba hlavnej ceny produktu 9 Farba hlavnej ceny produktu. 

Farba druhej ceny produktu 10 Farba druhej ceny produktu. 
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Farba ohraničenia produktov 11 Farba ohraničenia jednotlivých produktov. 

Motív zobrazenia produktov 12 Motív zobrazenia výpisu produktov: 
Štandardné, Moderné s kategóriami, Tabuľkové. 

Zobrazenie produktov 13 Umožňuje nastaviť, či produkty sa na hlavnej stránke 
a pravej ponuke budú zobrazovať náhodne, alebo 
manuálnym označením produktu administrátorom. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pohľad na hlavnú stránku pri modernom zobrazení produktov 

 
Motívy zobrazení produktov na hlavnej stránke: 
 

 
Pohľad na hlavnú stránku pri štandardnom zobrazení produktov 

 
 

1 3 4 5 7 8 

9 10 



87                                                                                                                                  MiBe ESHOP 

                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

 
Pohľad na hlavnú stránku pri modernom zobrazení produktov 

 

 
 

Pohľad na hlavnú stránku pri tabuľkovom zobrazení produktov 
 
                          

10.11.13. Ľavé vyhľadávanie 
 
Umožňuje nastaviť vzhľad časti ľavého vyhľadávania obchodu. 
 
Možnosti nastavenia: 

Farba pozadia nadpisu 1 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba nazvu nadpisu 2 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 
Farba pozadia tabuľky 3 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba text „Rozšírené vyh..“ 4 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba ohraničenia inputu 5 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba pozadia inputu 6 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba textu inputu 7 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 
Farba tlačítka 8 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba textu tlačítka 9 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

Farba ohraničenia tlačítka 10 Textová hodnota farby (white = #ffffff) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pohľad na panel ľavého vyhľadávania 
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4 
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10.11.14. Hlavná stránka – pravý kontakt 
 

Modul umožňuje nastavenie kontaktných údajov v pravej časti na hlavnej stránke. Pomocou tohto 
modulu je možné vložiť kontaktné údaje a farbu tejto časti. 
 
Možnosti nastavenia: 

Doplňujúca veta 1 Voliteľná info veta k internetovému obchodu. 

Názov firmy 2 Názov firmy – prevádzkovateľa obchodu, predajne. 
Adresa firmy 3 Adresa. 

Mesto a PSČ 4 Mesto a PSČ. 

TEL 1 (názov, tel) 5 Telefónne číslo, ak nie je vyplnené, časť sa nezobrazí. 

TEL 2 (názov, tel) 6 Telefónne číslo, ak nie je vyplnené, časť sa nezobrazí. 

TEL 3 (názov, tel) 7 Telefónne číslo, ak nie je vyplnené, časť sa nezobrazí. 
E-mail 1 (názov, email) 8 E-mail, ak nie je vyplnený, časť sa nezobrazí. 

E-mail 2 (názov, email) 9 E-mail, ak nie je vyplnený, časť sa nezobrazí. 

E-mail 3 (názov, email) 10 E-mail, ak nie je vyplnený, časť sa nezobrazí. 

Farba pozadia nadpisu 11 Farba pozadia nadpisu „Kontaktné informácie“. 

Farba textu nadpisu 12 Farba textu „Kontaktné informácie“. 
Farba pozadia okna 13 Farba pozadia celého okna. 

Farba textu v okne 14 Farba textu v okne. 

 
 

 
 

Pohľad na pravý kontaktný panel 

 
 
 

10.11.15. Rozloženie stredových okien 
 

Na prvý pohľad zložitý modul, ktorý Vám umožňuje nastaviť celkové rozloženie jednotlivých okien 

1 

2-4 

5-10 

 11 

12 

13 

14 
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internetového obchodu, ich umiestnenie, farbu a podobne. 
 
 

Možnosti nastavenia: 

Celková šírka obchodu 1 Celková šírka okna internetového obchodu. Minimálna šírka 
je 1024 pixelov, maximálna 100%. Pre maximum použite 0. 

Umiestnenie celého obchodu 2 Umiestnenie celého obchodu. Možnosti: na ľavo, na pravo, na 
stred. 

Výška top loga 3 Výška vrchnej časti v ktorej je umiestnené logo obchodu. 
Minimálna výška je 65 pixelov. 

Pravá top tabuľka - štýl 4 Štýl pravej tabuľky (tabuľka prihlásenia a registrácie). 

Celková šírka stredových okien 
spolu 

5 Celková šírka stredových okien, minimálna je 1024 pixelov. 

Umiestnenie stredovej časti 
obchodu 

6 Umiestnenie stredovej časti obchodu. Možnosti: na ľavo, na 
pravo, na stred. 

Celková šírka spodného menu 7 Celková šírka spodného menu. Minimálna 1024, pre 
maximum použite 0. 

Umiestnenie spodnej časti 
obchodu 

8 Umiestnenie spodnej časti obchodu. Možnosti: na ľavo, na 
pravo, na stred. 

Farba celého ľavého panela 9 Farba celého ľavého panela obchodu. 

Farba celého stredového panela 10 Farba celého stredového panela obchodu. 

Farba celého pravého panela 11 Farba celého pravého panela obchodu. 

Farba celého obchodu a zvyšnej 
pravej časti 

12 Farba zvyšnej časti internetového obchodu. 

Maximálna šírka ľavého panela 13 Šírka ľavého panela, štandardne 160 pixelov. 

Maximálna šírka pravého panela 14 Šírka pravého panela, štandardne 160 pixelov. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pohľad na rozloženie a nastavenie farieb okien 
 
 

Možnosti nastavenia ľavého panela: 

Umiestnenie - odstup okna 
zľava 

15 Definuje odstup tabuliek zľava.  

  1   2 

  3 

  4 

  5 
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Umiestnenie - odstup okna 
zhora 

16 Definuje odstup tabuliek zhora. 

Umiestnenie - odstup okna 
sprava 

17 Definuje odstup tabuliek sprava. 

Umiestnenie - odstup okna 
zdola 

18 Definuje odstup tabuliek zdola. 

Farba ľavej zvislej čiary 19 V prípade vyplnenia farby sa zobrazí zvislá čiara vloženej 
farby na ľavej časti. 

Farba pravej zvislej čiary 20 V prípade vyplnenia farby sa zobrazí zvislá čiara vloženej 
farby na pravej časti. 

 
 
 
 

 
 

 
Pohľad na rozloženie a nastavenie ľavej časti okien 

 

Nastavenie stredového okna a pravého panela má rovnaký princíp a funkcie ako nastavenie 
ľavého panela. 
 
Možnosti nastavenia stredového okna a pravého panela: 

Umiestnenie - odstup okna 
zľava 

15 Definuje odstup tabuliek zľava.  

Umiestnenie - odstup okna 
zhora 

16 Definuje odstup tabuliek zhora. 

Umiestnenie - odstup okna 
sprava 

17 Definuje odstup tabuliek sprava. 

Umiestnenie - odstup okna 
zdola 

18 Definuje odstup tabuliek zdola. 

Farba ľavej zvislej čiary 19 V prípade vyplnenia farby sa zobrazí zvislá čiara vloženej 
farby na ľavej časti. 

Farba pravej zvislej čiary 20 V prípade vyplnenia farby sa zobrazí zvislá čiara vloženej 
farby na pravej časti. 

 
 

 
 

 15 

 16 

 17 

 19  20 
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10.11.16. Top logo a vzhľad 
 
Modul umožňuje nastaviť vzhľad hornej časti internetového obchodu, vložiť logo internetového 
obchodu. 
 
Možnosti nastavenia: 

Farba pozadia hornej časti 1 Farba pozadia celej hornej časti. 

Farba pozadia pravej tabuľky 2 Farba pozadia pravej tabuľky. 
Farba ohraničenia pravej 
tabuľky 

3 Farba ohraničenia tabuľky. 

Štýl ohraničenia pravej tabuľky 4 Štýl ohraničenia tabuľky: čiara, bodky. 

Farba textu pravej tabuľky 5 Farba textu popisu pravej tabuľky. 
Farba hrefu pravej tabuľky 6 Farba odkazov pravej tabuľky. 

Farba ohraničenia tlačítka - 
Prih./Odhlas 

7 Farba ohraničenia tlačítka pravej tabuľky. 

Farba pozadia tlačítka - 
Prih./Odhlas 

8 Farba pozadia tlačítka pravej tabuľky. 

Načítanie top logá 9 Načítanie loga internetového obchodu. Logo musí byť 
vkladané vo formáte jpg. Šírka a výška nie je 
obmedzená. Logo sa ukladá do adresára: 
index_files/logo_top.jpg. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pohľad na rozloženie a nastavenie hornej časti a loga 
 
 
 

10.11.17. Ľavé menu produktov 
 
Modul umožňuje nastaviť vlastnosti a farby ľavého menu kategórií. Modul umožňuje nastaviť, či sa 
máju kategórie otvárať, aký štýl ma mať odkaz a podobne. Farby sa nastavujú samostatne pre 
prvé a ďalšie kategórie. 
 
Možnosti nastavenia hlavných kategórií, ostatných kategórií: 

Rozbaľovať ľavé menu 1 Umožňuje nastaviť, či sa bude ľavé menu rolovať – 
rozklikávať. 

Ohraničenie vľavo 2 Zapnutie ohraničenia názvu kategórie vľavo. 

Ohraničenie vpravo 3 Zapnutie ohraničenia názvu kategórie vpravo. 

Ohraničenie hore 4 Zapnutie ohraničenia názvu kategórie hore. 

Ohraničenie dole 5 Zapnutie ohraničenia názvu kategórie dole. 
Farba ohraničenia vľavo 6 Farba ľavej čiary ohraničenia názvu kategórie. 

  1   2   3   5 

  6 

  7 

  8 
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Farba ohraničenia vpravo 7 Farba pravej čiary ohraničenia názvu kategórie. 

Farba ohraničenia hore 8 Farba hornej čiary ohraničenia názvu kategórie. 

Farba ohraničenia dole 9 Farba dolnej čiary ohraničenia názvu kategórie. 

Farba názvu kategórie 10 Farba názvu kategórie. 
Farba názvu kategórie href 11 Farba názvu kategórie pri prejdení myškou. 

Farba pozadia názvu 12 Farba pozadia názvu kategórie. 

Farba pozadia názvu href 13 Farba pozadia názvu kategórie pri prejdení. 

Veľkosť písma názvu 14 Veľkosť písma textu. 

Kategórie zoradiť podľa 15 Možnosť nastavenia radenia kategórií podľa: názvu, 
Id ( podľa vytvorenia) , príznaku (možnosť ovplyvnenia 
poradia v časti Kategórie a produkty). 

Height - výška riadku 16 Výška okna názvu kategórie. V prípade dvojriadkových 
názvov je potrebné nastaviť výšku na bez obmedzenia. 

Tvar názvu 17 Možnosť nastavenia veľkosti písmen – všetky malé, 
prvé písmeno veľké, všetky písmena veľké. 

Hrubý názov kategórie 18 Možnosť nastavenia hrubého názvu kategórie. 

Farba vybraného názvu 19 Možnosť nastavenia farby názvu, ktorý je rozklikaný. 
Font názvu 20 Možnosť nastavenia fontu kategórie. 

Názov podčiarknutý 21 Nastavenie podčiarknutého názvu kategórie. 

Názov podčiarknutý href 22 Nastavenie podčiarknutého názvu kategórie iba pri 
prejdení myškou. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pohľad na rozloženie a nastavenie menu kategórií produktov. 

 
 
Možnosti ďalších nastavení: 

Farba pozadia celého menú 44 Definuje farbu celého menu kategórií. 

Farba spodného menú a 
pozadia tabuliek 

45 Farba spodného menu a pozadia tabuliek. 

Farba pozadia prep 46 Farba pozadia prepínacej časti. 

Farba textu prep 47 Farba pozadia textu prepínacej časti. 

Farba pozadia prep. označený 48 Farba pozadia prepínacej časti – aktívny. 

Farba textu prep. označený 49 Farba pozadia textu prepínacej časti – aktívny. 

 
 
 

 2-9 

 10 
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 44 
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 46 
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10.11.18. Farby a vzhľad košíka 
 
Umožňuje nastaviť farbu a vzhľad časti nákupného košíka internetového obchodu. 
 
Farba ohraničenia tabuľky 1  

Farba pozadia popisu tabuľky 2  

Farba hrefu popisu 3  

Farba pozadia výpisu 
produktov 1 

4  

Farba pozadia výpisu 
produktov 2 

5  

Farba textu produktov (kod..) 6  
Farba hlavnej ceny produktu 7  

Farba druhej ceny produktu 8  

Farba ohraničenia inputu 9  

Farba pozadia inputu 10  

Farba textu v inpute 11  
Farba pozadia tlačítok 12  

Farba textu v tlačítku 13  

Farba ohraničenia tlačítka 14  

 
 
 
 
 

 
 

Pohľad na rozloženie a nastavenie nákupného košíka. 

 

 
10.11.19. Pravý panel produktov 

 
Umožňuje nastaviť farby pravej časti výpisu akciových produktov, noviniek. Nastavenie sa viaže aj 
na ostatné nastavenia panelov ako je napríklad : nákupný košík, kurzová kalkulačka. 
 

  1   2   3 
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Možnosti nastavenia: 

Farba pozadia nadpisu 1  

Farba textu nadpisu 2  
Farba pozadia okna 3  

Počet vypísaných produktov 4 Definuje počet vypísaných produktov v pravom panely. 

Farba nadpisu produktu 5  

Farba popisu produktu 6  
Farba hlavnej meny 7  

Farba druhej meny 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pohľad na časť panela výpisu akciových produktov. 
 
 

10.12. Ďalšie nastavenia farieb a produktov 
 

10.12.1. Kategórie a produkty 
 
Kategória umožňuje realizovať nastavenie, zmeny prevažne častí, ktoré súvisia s produktmi. 
Niektoré moduly sú kópie z modulov v časti „Farby a vzhľad“ z dôvodu lepšej orientácií. 
 

10.12.2. Položky produktov 
 
Modul umožňuje nastaviť, ktoré položky produktov sa budú používať v obchode. Jednotlivé 
položky je možné zapnúť / vypnúť výberom áno / nie. 
 
Pomocou modulu je možné vypnúť  / zapnúť tieto položky:  
 
Partno, Veľkosti produktu, Farby produktu, Stará cena, DPH, Koeficient, Body, Odkaz, Záruka, 

  1   2 

  3   5 

  6 

  7 

  8 
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Manažér produktu, Druhý obrázok,Tretí obrázok, Dokument1, Dokument2, Dokument3. 

 
 

10.12.3. Ľavé menu produktov 
 
Tento modul je totožný s modulom v časti „Farby a vzhľad“ kde bol podrobne opísaný. 
V tomto module bola od verzie 15.0 doprogramovaná možnosť zapnutia / vypnutia ikoniek 
v hlavnom výpise kategórií, prípade vloženie vlastnej ikonky. 
 
 

10.12.4. Panel a produkty 
 
Modul umožňuje nastaviť farby a vzhľad panela produktov, ktorý sa zobrazuje v časti výpisu 
produktov. Umožňuje nastaviť, ktoré položky panela majú byť zobrazené, či má byť panel 
prednostne zobrazený alebo skrytý. Modul umožňuje nastaviť prednostné zobrazenie produktov, 
ich radenie. 
 
 

Panel produktov 
 
Možnosti nastavenia: 

Zobraziť časť výpisu kategórií 1 Umožňuje nastaviť zobrazenie kategórií v rýchlom 
panely produktov. 

Zobraziť časť výpisu výrobcov 2 Umožňuje nastaviť zobrazenie výrobcov v rýchlom 
panely produktov. 

Zobraziť časť výpisu hľadať 3 Umožňuje nastaviť zobraziť časť vyhľadávania 
v rýchlom panely produktov. 

Prednastavené zobrazenie 
produktov 

4 Umožňuje prednastaviť zobrazenie produktov: 
s obrázkami, galéria, tabuľkovo, ceny. 

Prednastavené triedenie 
produktov 

5 Umožňuje prednastaviť radenie produktov: cena, kód, 
názov, výrobca. 

Prednastavené zobrazenie 
rýchleho panela 

6 Umožňuje nastaviť zobrazenie rýchleho panela 
produktov. 

Farba ohraničenia celého 
panela 

7  

Farba pozadia celého panela 8  

Farba názvu kategórií 9  

Farba názvu kategórie href 10  

Farba počtu produktov 11  
Farba nadpisov 12  

Farba vnútorného ohraničenia 13  

Farba ohraničenia inputu 14  

Farba pozadia inputu 15  

Farba textu v inpute 16  
Farba pozadia tlačítka Hľadať 17  

Farba ohraničenia tlačítka 
Hľadať 

18  

Farba textu v tlačítku Hľadať 19  
Farba pozadia tlačítka rpanel 20  

Farba ohraničenia tlačítka 
rpanel 

21  
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Pohľad na panel produktov 

 

Vzhľad výpisu produktov ako galéria 
 
Možnosti nastavenia: 

Farba ohraničenia produktu 1  

Farba pozadia produktu 2  
Farba vnútorného ohraničenia 3  

Farba pozadia cien a skladu 4  

Farba nadpisu produktu 5  

Farba popisu produktu 6  
Farba názvov skladu 7  

Farba hlavnéj ceny 8  

Farba druhej ceny 9  

Farba ohraničenia inputu 10  

Farba pozadia inputu 11  
Farba textu v inpute 12  

 

 
 

Pohľad na výpis produktov ako galéria. 

 

Vzhľad výpisu produktov tabuľkovo 
 
Možnosti nastavenia: 

Farba ohraničenia tabuľky 1  

Farba pozadia popisu tabuľky 2  

Farba hrefu popisu 3  
Farba pozadia výpisu 
produktov 1 

4  

Farba pozadia výpisu 5  
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produktov 2 

Farba textu produktov (kod..) 6  

Farba hlavnej ceny produktu 7  

Farba druhej ceny produkt 8  
Farba ohraničenia inputu 9  

Farba pozadia inputu 10  

Farba textu v inpute 11  

 
 

 
 

Pohľad na výpis produktov tabuľkovo. 

 

Vzhľad výpisu produktov s obrázkami 
 
Možnosti nastavenia: 

Farba celého ohraničenia 1  

Farba spodného ohraničenia 2  

Farba pozadia 3  

Farba textu popisu 4  
Farba hlavnej ceny 5  

Farba druhej ceny 6  

Farba skladov 7  

Farba ohraničenia inputu 8  

Farba pozadia inputu 9  
Farba textu v inpute 10  

 

 
 

Pohľad na výpis produktov s obrázkami. 
 

10.12.5. Farby produktov 
 
Prostredníctvom tohto modulu je možné nastaviť farby  názvov produktov podľa ich príznakov. 
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Možnosti nastavenia: 

Farba Akciového produktu Farba produktu pri príznaku Akciový. 

Farba Top produktu Momentálne sa nepoužíva. 

Farba Novinka Farba produktu pri príznaku Novinka. 
Farba štandardného produktu Farba štandardného produktu. 

Farba Do vypredania produktu Momentálne sa nepoužíva. 

Farba Na objednávku produktu Momentálne sa nepoužíva. 

Farba Nová cena Momentálne sa nepoužíva. 

Farba Výpredajového produktu Momentálne sa nepoužíva. 

 
 

10.12.6. Detail produktov 
 
Modul umožňuje nastaviť farby časti detailu produktu. 
 
Možnosti nastavenia: 

Farba pozadia panela Zväčšiť 
obrázok 

1  

Farba textu Zväčšiť obrázok 2  

Farba pozadia tabuľky 
hlavného obrázka 

3  

Farba ohraničenia tabuľky 
hlavného obrázka 

4  

Farba ohraničenia hlavného 
obrázka 

5  

Farba pozadia ďalších 
obrázkov 

6  

Farba textu ďalších obrázkov 7  

Farba ohraničenia ďalších 
obrázkov 

8  

Farba pozadia tabuľky 
informácií o produkte 

9  

Farba ohraničenia tabuľky 
informácií o produkte 

10  

Farba názvu produktu 11  

Farba ostatného textu v časti 
informácií o produkte 

12  

Farba hlavnej ceny 13  

Farba druhej ceny 14  

Farba textu vlož do košíka 15  

Farba pozadia inputu 16  
Farba ohraničenia inputu 17  

Farba textu v inpute 18  

Farba pozadia tabuľky popis 
produktu 

19  

Farba názvu popisu produktu 20  
Farba pozadia tabuľky popisu 
produktu 

21  

Farba ohraničenia tabuľky 
popisu produktu 

22  

Farba textu v popise produktu 23  
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Farba odkazov v popise 
produktu 

24  

Základná farba v samostatnom 
okne obrázkov 

25 Definuje farbu pozadia tabuľky obrázka, ktorý sa 
zobrazuje v novom okne pri zväčšení. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Pohľad na detail produktu. 

 
 

 

10.13. Templates / obrázky 
 
Kategória ponúka moduly pomocou ktorých je možné nastaviť / nahradiť niektoré časti obrázkami 
a vytvoriť tak krajší vzhľad obchodu. Obrázky je potrebné najprv nahrať a následne aplikovať 
výberom v pravej časti. 
 
 

Pozadie obchodu 
 
Umožňuje nastaviť pozadie internetového obchodu. 
 

  1   3   2 

  4 

  4 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11  12 

 13  14 

 15 

 16  17  18 

 19  20  21  23 
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Pohľad na ukážku použitia pozadia. 

 
 

Ľavé, pravé menu 
 
Umožňuje nastaviť pozadie panelov ľavého a pravého menu. 
 

 
 

Pohľad na ukážku použitia pozadia. 

 

 
 
Horné menu 
 
Umožňuje nastaviť pozadie horného menu. 
 

 
 

Pohľad na ukážku použitia pozadia. 

 

Dolné menu 
 
Umožňuje nastaviť pozadie dolného menu. 
 

 
 

Pohľad na ukážku použitia pozadia. 
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11. Import / Export 
 

 
 
 
 
 
 
Kategória zahŕňa jednotlivé moduly, ktoré slúžia na importovanie / exportovanie produktov do 
internetového obchodu, importovanie / exportovanie farebnej škály obchodu a exportovanie XML 
súborov pre porovnávacie stránky ako je napríklad Pricemania.sk, Tovar.sk a podobne. 

 
 

11.1. Šablóna CSV údajov 
 
Do internetového obchodu je možné importovať produkty prostredníctvom CSV súboru na základe 
prednastavenej šablóny usporiadania importovaných položiek. CSV súbor je súbor v ktorom sú 
údaje uložené oddelene bodkočiarkou. Údaje, resp. CSV súbor je možné otvoriť v program 
Microsoft Excel pomocou ktorého je možné importovať napĺňať produkty a následne ich hromadne 
importovať. Usporiadanie stĺpcov musí byť zachované ! 
 
 
Položky, ktoré je možné importovať prostredníctvom CSV súboru: 

Kód tovaru Najdôležitejší parameter, ktorý identifikuje produkt. Musí byť vyplnený. 

Názov tovaru Udáva názov produktu. Musí byť vyplnený. 

Výrobca Udáva názov výrobcu. Nemusí byť vyplnený. 

Odkaz Udáva odkaz na stránku produktu/ výrobcu. 
MO cena bez DPH Udáva maloobchodnú cenu, ktorá sa zobrazuje neprihláseným 

užívateľom. 

VO cena bez DPH Udáva veľkoobchodnú cenu, ktorá sa zobrazuje registrovaným 
užívateľom. 

Koeficient Udáva koeficient produktu, ktorým sa násobi cena, ak je tak 
nastavené. 

Sklad1 Udáva množstvo tovaru na sklade č. 1. 

Sklad2 Udáva množstvo tovaru na sklade č. 2. 
Sklad3 Udáva množstvo tovaru na sklade č. 3. 

Obrazok1 Udáva obrázok č. 1 pridelený k produktu. Vkladá sa len názov obrázku 
napr. Obrazok.jpg. Názov nesmie obsahovať medzery, diakritiku. 

Obrazok2 Udáva obrázok č. 2 pridelený k produktu. Vkladá sa len názov obrázku 
napr. Obrazok.jpg. Názov nesmie obsahovať medzery, diakritiku. 

Obrazok3 Udáva obrázok č. 3 pridelený k produktu. Vkladá sa len názov obrázku 
napr. Obrazok.jpg. Názov nesmie obsahovať medzery, diakritiku 

Farby (A,B) Udáva farby produktu. Farby vkladanie oddelené čiarkou. 
Modrá,červená. 

Veľkosť (S,M) Udáva farby produktu. Farby vkladanie oddelené čiarkou. 
Modrá,červená. 

Záruka Udáva záruku produktu v mesiacoch. 
Typ Udáva typ produktu a jeho zaradenie. standardna, akciova, hlavna. 

Manažér Udáva manažéra, ktorý je pridelený k produktu. Udáva sa len číselná 

      Modul / ponuku / nastavenie nájdete 

      Profesionálne rozhranie: Ľavá ponuka – Nastavenia – Inport/export 

      Jednoduché rozhranie: Horná ponuka – Tovar – Import/export (ľavá ponuka) i 
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hodnota id. 

Popis Udáva popis k produktu. Popis nesmie obsahovať ;, inak import 
neprebehne korektne. 

Kategoria1 Udáva názov kategórie č. 1 do ktorej bude produkt vložený. Ak 
kategória neexistuje, vytvorí sa. 

Kategoria2 Udáva názov kategórie č. 2 do ktorej bude produkt vložený. Ak 
kategória neexistuje, vytvorí sa. 

Kategoria3 Udáva názov kategórie č. 3 do ktorej bude produkt vložený. Ak 
kategória neexistuje, vytvorí sa. 

Jednotka Udáva jednotku produktu. (ks,hod,pár,lic...) 

Body Udáva množstvo bodov, ktoré prislúchajú produktu. Využíva sa 
v prípade zapnutého vernostného programu. 

 
Vzhľadom na to, že ide o súbor oddelený bodkočiarkou, nesmie žiadny názov, popis obsahovať 
bodkočiarku. Prednastavenú šablónu je možné otvoriť prostredníctvom odkazu, ktorý je v tomto 
module. 
 
 

11.2. Import CSV údajov 
 
Modul umožňuje do obchodu importovať hromadne produkty prostredníctvom CSV šablóny. 
Produkty sú vkladané na základe kódu produktov do príslušných kategórií, ktorá je nadefinovaná 
k produktu. V prípade, že sa produkt v obchode nenachádza, vytvorí sa. V prípade, že sa produkt 
v obchode už nachádza (zisťuje sa na základe kódu), budú len zaktualizované jeho údaje ako je 
napríklad názov, cena a podobne. 
 

 
 

Pohľad na modul importu CSV. 
 

Pripravenú šablónu do obchodu odošleme prostredníctvom tlačítka „odošli“. O úspešnom odoslaní 
nás bude obchod informovať. 
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Pohľad na modul importu CSV. 

 
Kliknutím na tlačítko „pokračovať“ prebehne importovanie produktov do dočasnej tabuľky 
a zobrazia sa informácie o počte importovaných produktov. V prípade, že chcete vymazať všetky 
existujúce produkty v obchode, zaškrtnite ponuku vymazania. 
 
 

 
 

Pohľad na modul importu CSV. 

 

Import dokončíme tlačítkom „Pokračovať“. Tým dôjde k vytvoreniu kategórií a vloženiu 
importovaných produktov.  
 
 

11.3. Export CSV údajov 
 
Modul automaticky vyexportuje všetky produkty v internetovom obchode do súboru CSV. Súbor 
CSV je možné upraviť a importovať prostredníctvom časti „Import CSV údajov“. 
Pripravený súbor sa zobrazí v module. V prípade, že v obchode máte viacej súborov, export môže 
trvať dlhšie. 
 

 
 

 Pohľad na modul exportu CSV. 

 
 
 

11.4. Prihlasovacie údaje 
 
Pokiaľ v internetovom obchode chcete využívať importy od dodávateľov ako  eDsystem, Agem, At 
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Compupers a ďalší,  je potrebné v časti IMPORT/ EXPORT / PRIHLASOVACIE ÚDAJE  nastaviť 
prihlasovacie údaje k jednotlivým cenníkom. 
 

11.5. Modul i6ws 
 
 Nový modul – Prihlasovacie údaje i6ws, vďaka ktorému je možné v internetovom obchode 

vytvoriť neobmedzené nelimitované množstvo vlastných importov rôznych dodávateľov, ktorí 

používajú i6ws exporty. Stačí, keď vložíte 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 možnosť Importu len zmenených produktov i6ws. Zásadná zmena importu i6ws 

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

dodávateľa. Pri importe Vám ponúkne možnosť 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, že pri importe dodávateľa, ktorý 

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

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

servera, čas a rýchlosť aktualizácie. 

 

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

 

11.6. Nastavenie i6ws 
 
 Prostredníctvom tohto modulu môžete do internetového obchodu pridávať a meniť 

neobmedzené množstvo 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 

dôležité, aby nedošlo k zmene skratky, nakoľko produkty už 

naimportované od tohto dodávateľa nebude možné identifikovať. 

Názov dodávateľa Obchodné meno dodávateľa. 

HTTP adresa služby 

i6ws 

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

Adresa sa vkladá bez http a je zakončená /. 

Ukážková adresa: www.eurodata.sk/i6ws/ 

Adresu Vám poskytne dodávateľ. 

HTTP adresa 

obrázkov 

Uvádza adresu obrázkov dodávateľa. Adresu Vám poskytne dodávateľ. 

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

Cenník kategórií 

NODE 

Niektorí dodávatelia používajú novší systém i6ws, ktorý umožňuje 

generovať iný formát XML pre kategórie. Odporúčame Vám používať 
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funkciu NODE. Pokiaľ túto funkciu dodávateľ nemá, nebude možné 

stiahnuť 1 cenník. V tomto prípade je potrebné, aby ste nastavenie zmenili 

na „nie“. 

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

dodávateľom, nie vždy je totožné s menom do internetového obchodu 

dodávateľa. 

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

dodávateľom, nie vždy je totožné s menom do internetového obchodu 

dodávateľa. 

 

Nový import pridáme tlačítkom „Pridať“. 

V prípade, že 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 VLOŽILI“. 

 

Zmena importu i6ws 

 

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

pridávania importu. Zmena údajov je možná 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 možné 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 používanie týchto importov stačí vložiť 

už len prihlasovacie údaje. 

 

11.7. Import i6ws po novom 
 

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

vykonaný posledný import od daného dodávateľa. Pri importe Vám ponúkne možnosť importu 
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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, že pri importe dodávateľa, ktorý má 40 000 produktov, si tieto produkty naimportujete 

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

zmenených. Týmto sa výrazne šetrí zaťaženie 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 možnosť zaškrtnutia importu hlavnej kategórie pre každý výber 
samostatne. 



108                                                                                                                                  MiBe 
ESHOP 
                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

 
 
 

 

11.8. Export XML údajov 
 
Jedná sa o všeobecný export údajov pre prípad potreby pre vlastné potreby administrátora. Modul 
automaticky vygeneruje súbor XML a ponúkne ho na stiahnutie. 
 
Štruktúra XML: 
 

 <Cennik> 
   <product> 
    <nazov>08L9870&#59 IBM LTO II Ultrium 200400GB Data Cartridge</nazov>  

    <zaruka>24</zaruka>  

    <popis>08L9870&#59 IBM LTO II Ultrium 200400GB Data Cartridge</popis>  

    <cenabezdph>30.14</cenabezdph>  

    <stav>1</stav>  

    <kodtovaru>IBMSM-08L9870</kodtovaru>  

     <httpproduktu> 
     http://www.eshop2008.mibe.sk/?akcia=showkategoria&vyber=143 
     </httpproduktu>  
    <httpvyrobcu />  

    <vyrobca>IBM</vyrobca>  

    <obrazok>http://www.eshop2008.mibe.sk/image/</obrazok>  

   <kategorie> 
     <kategoria1>Storage</kategoria1>  

     <kategoria2>Médiá</kategoria2>  

     <kategoria3 />  

    </kategorie> 

   </product> 

 </Cennik> 
 
 

11.9. XML feed 

http://www.eshop2008.mibe.sk/?akcia=showkategoria&vyber=143
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Internetový obchod obsahuje moduly pre export všetkých produktov do  XML feed súborov, ktoré 
sa používajú pre porovnávacie stránky. 
 
Internetový obchod obsahuje moduly pre tieto porovnávače: 
 
 www.pricemania.sk 
 www.tovar.sk 
 www.e-nakup.sk 
 www.najnizsieceny.sk 
 www.najnakup.sk 
 
 
 
XML feed sa vytvorí automatický pri kliknutí na príslušný modul. XML feedy sú uložené v adresári 
/export/ odkiaľ sú ťahané z porovnávacích stránok. XML feed je potrebné vytvoriť vždy pri zmene 
produktov. 
 
V internetovom obchode je možné si vybrať, ktoré produkty a kategórie sa budú prenášať do XML 
feedov. Nemusíte tak zbytočne exportovať všetky produkty. 
 
Adresy uloženia v internetovom obchode: 
 
 http://www.mojprvyobchod.sk/export/pricemania.xml pre Pricemania.sk 
 http://www.mojprvyobchod.sk/export/tovar.xml pre Tovar.sk 
 http://www.mojprvyobchod.sk/export/najnizsieceny.xml pre E-nakup.sk 
 http://www.mojprvyobchod.sk/export/enakupovanie.xml pre Najnizsieceny.sk 
 http://www.mojprvyobchod.sk/export/najnakup.xml  pre Najnakup.sk 
 
 

11.9.1. Označenie produktov pre export do XML feedov 
 
Označenie produktov prebieha cez časť položky a kategórie. Je možné 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“. 

 

http://www.pricemania.sk/
http://www.tovar.sk/
http://www.e-nakup.sk/
http://www.najnizsieceny.sk/
http://www.najnakup.sk/
http://www.mojprvyobchod.sk/export/pricemania.xml
http://www.mojprvyobchod.sk/export/tovar.xml
http://www.mojprvyobchod.sk/export/najnizsieceny.xml
http://www.mojprvyobchod.sk/export/enakupovanie.xml%20pre%20Najnizsieceny.sk
http://www.mojprvyobchod.sk/export/najnakup.xml
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11.10. Import / Export  farieb 
 
Modul umožňuje importovať / exportovať vzhľad farieb a nastavení internetového obchodu. Môžete 
si tak vytvoriť viacej šablón farieb a rozloženia obchodu a otvárať ich napríklad podľa ročných 
období a podobne. 
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Názov práve otvorenej šablóny je možné zmeniť prostredníctvom časti (1).  Kópiu z aktuálne 
šablóny je možné vytvoriť prostredníctvom časti (2). Otvorenie uložených šablón ako aj práca 
s nimi (export, vymazanie) je možné pomocou časti (3).  Importovanie šablóny do internetového 
obchodu je možné pomocou časti (4). 
 
 

12. Číselníky 
 
Kategória obsahuje moduly, ktoré sa používajú na vkladanie dát do číselníkov internetového 
obchodu (dph, jednotky..), vkladanie obrázkov, príloh, definovanie skladov. 
 
 

12.1. Sklady 
 
Modul umožňuje nastaviť používanie skladov v internetovom obchode. Sklady je možné zobraziť 
alebo skryť. Pri zobrazení je možné nastaviť počet skladov (1-3) obchodu. Obchod umožňuje 
zobrazenia počtu produktov, alebo ich skrytie resp. zámenu za text, ktorý je možné vložiť napr. 
Skladom, do 24 hod a podobne. 
 

 
 

  1 

  2 

  3 

  4 
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 Pohľad na nastavenie skladov. 

 
12.2.  DPH, Jednotky, Funkcie, Štáty, Kódy bank 

 
Jedná sa o rovnaké moduly, ktoré slúžia na pridávanie dát do číselníkov. 
 
DPH   – číselné hodnoty DPH 
Jednotky  – vkladanie jednotiek, ktoré je možné prideliť k produktom 
Funkcie  – vkladanie funkcií kontaktných užívateľov 
Štáty   – vkladanie štátov, ktoré sa priraďujú k firmám 
Kódy bank  – vkladanie kódov bank, ktoré sa prideľujú k firmám 
 
 

 
 

Pohľad na nastavenie jedného z modulov. 

 
 

 

12.3. Obrázky produktov a prílohy 
 
Jedná sa o rovnaké moduly, ktoré slúžia na pridávanie súborov do internetového obchodu odkiaľ 
sú následne pridávane k produktom. Veľkosti súborov nie sú obmedzené. Názvy súborov je 
potrebné vkladať aj s príponou. Názov súboru nesmie obsahovať diakritiku a medzery. 
 

 
Pohľad na nastavenie jedného z modulov. 
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13. Jazyková podpora 
 
Kategória obsahuje moduly, ktoré sa používajú na nastavenie jazyka internetového obchodu, 
import export databázy slov. Obchod obsahuje len preklad anglickej verzie na 50%. 
 

13.1. Hlavný jazyk 
 
Prostredníctvom tohto modulu je možné nastaviť hlavný jazyk internetového obchodu. 
 

 
Pohľad na nastavenie hlavného jazyka. 

 

 

14. Štatistiky 
 
Kategória obsahuje moduly sledovania častí internetového obchodu ako štatistika návštevnosti, 
registrácií, štatistika prihlásenia užívateľov, udalostí. Pomáha tak administrátorovi sledovať činnosť 
internetového obchodu. 
 

14.1. Štatistika návštevnosti 
 
Informuje administrátora o počte návštev a počte prezeraných stránok obchodu. Okrem týchto 
informácií ponúka aj informácie o IP adrese a jej názve. 
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Pohľad na štatistiku návštevnosti. 

 
14.2. Štatistika užívateľov 

 
Informuje administrátora o počte prihlásení do internetového obchodu spolu s prihlasovacím 
menom užívateľa. 

 
Pohľad na štatistiku prihlásení. 

 
14.3. Štatistika registrácií 
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Informuje administrátora o stave registrácií užívateľov do internetového obchodu. 
 

 
 

Pohľad na štatistiku registrácií. 

 
14.4. Štatistika udalostí 

 
Informuje administrátora o stave činnosti internetového obchodu. Podrobnejšiu hlášku je možné 
zobraziť kliknutím na ikonku. 
 

 
 

Pohľad na štatistiku udalosti. 

 

14.5. Info e-maily 
 
Modul poskytuje sumárne adresy e-mailových adries, ktoré je možné použiť pri rôznych 
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marketingových akciách. Modul dáva sumár e-mailových adries : všetky, len záujem o cenníky, len 
záujem o info e-maily. 
 

 
 

Pohľad na modul súhrnu e-mailov. 
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15. Stránky 
 

Jedná sa o nový modul internetového obchodu MiBe ESHOP, ktorý sa objavuje v internetových 
obchodoch vo verzií 30.0 a vyššie. 
Prostredníctvom tohto modulu je možné si v obchode vytvoriť vlastné rozloženie horného menu. 
V doterajších verziách bolo horné menu pevné a prislúchalo mu niekoľko základných ponúk. 
Modul sa nachádza len v jednoduchom intuitívnom administračnom rozhraní. 

 

 
 

Pohľad na rozloženie administračného rozhrania -Stránky. 

 
Na to, aby ste tento modul mohli používať, je potrebné v časti „Nastavenia – Horné a dolné 
menu“  zvoliť ako horné menu voľbu „ponuka stránok“. 
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Pohľad na rozloženie modulu STRÁNKY. 
 

Modul Stránky (1) ponúka administrátorovi programu základné moduly týkajúce sa práce 
s jednotlivými stránkami, kategóriami stránok, článkami, galériou a podobne. 
 
Všetky funkcie, ktoré nám modul ponúka sú sústredené do ľavého menu, kde prostredníctvom 
voľby „Nová stránka“ (2) môžeme vytvoriť novú stránku, resp. kategóriu. V časti (3) vidíme naše 
existujúce už vytvorené stránky vedľa ktorých sa nachádzajú nástroje (4), pomocou ktorých 
môžeme meniť ich vlastnosti. 
 
 
VYSVETLÍVKY K NÁSTROJOM 

 

Stránka sa zobrazuje návštevníkom. 

 

Stránka sa nezobrazuje návštevníkom. 

 Posunie stránku o úroveň vyššie. 

 Posunie stránku o úroveň nižšie. 

 

Vymaže stránku a všetky podstránky. 

 

Zmeníte vlastnosti stránky. 

 

 

15.1. Postup vytvorenia stránky 
 
V module Stránky klikneme v ľavom menu na odkaz „Nová stránka“. 

1 
2 

3 4 
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Pohľad na ľavé menu modulu STRÁNKY. 

 
V stredovom menu sa nám načíta formulár pomocou ktorého si zvolíme názov stránky a jej 
vlastnosti. 

 
 

Pohľad na stredový formulár modulu STRÁNKY. 
 

Možnosti formulára: 

Názov stránky Vložíme názov odkazu na našu stránku, napríklad „Prvá stránka“ 

Umiestnenie stránky Vyberieme si umiestnenie stránky. Najvyššia úroveň znamená, že 
odkaz na našu stránku bude umiestnený v hlavnom menu našej 
šablóny. V prípade, že by sme vybrali iné umiestnenie, odkaz na 
stránku bude umiestnený do zvoleného odkazu. Vytvoríme tým 
štruktúru menu. 

Funkcia stránky Zvolíme si funkciu stránky, na výber máme: 
Textový editor – keď do stránky budeme vkladať len text, obrázky. 

Výpis tejto stránky bude celý, to znamená všetko čo napíšeme sa 
nám zobrazí. 
Kontaktný formulár – okrem textu sa nám na stránke zobrazí aj 

kontaktný formulár pomocou ktorého náš návštevníci môžu 
kontaktovať. 
Odkaz – ak nechceme do stránky vkladať žiadne informácie, ale 

chceme, aby po kliknutí bol užívateľ presmerovaný na nejakú adresu 
napríklad http://www.mibe.sk. 
Články – ak chceme do stránky vkladať viac článkov a informácií. 
Galéria – ak chceme vytvoriť galériu obrázkov. 

Submenu klonovať s V prípade, že chceme, aby naša stránka mala rovnaké menu ako iná 
stránka, vyberieme si prepojenie na existujúcu stránku. 

Návštevníkom Stránku, ktorú sme vytvorili nemusíme hneď zverejniť návštevníkom. 
Voľbou skryť sa stránka nezobrazí a budeme ju vidieť len 
v administrácií programu. 

http://www.mibe.sk/
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Zvolením požadovaných údajov a kliknutím na tlačítko „Uložiť“ sa nám stránka vytvorí a zobrazí sa 
v ľavom menu. 
 
 

15.1.1. Textová stránka 
 
Postupujeme rovnako ako v časti „Postup vytvorenia stránky“. Do časti názov vložíme názov 
odkazu, ktorý bude poukazovať na našu textovú stránku, napríklad „O firme“. 
V prípade, že chceme mať odkaz „O firme“ umiestnený v hlavnom menu, v časti „Umiestnenie 
stránky“ ponecháme prvú voľbu – „- najvyššia úroveň -“. Ako funkciu stránky si vyberieme „Textový 
editor“. V prípade, že chcem pre odkaz „O firme“ vytvoriť vlastné menu (napr.: história, profil,..) 
v časti „Submenu klonovať s“ ponecháme voľbu „- vlastné submenu“. Podrobnejšie informácie o 
„Umiestnení stránky“  a „Submenu“ sú popísane v časti „Postup vytvorenia stromovej štruktúry“. 
 

 
 

Pohľad na vyplnený formulár s vlastnosťami – textový editor. 

 
Vyplnený formulár uložíme pomocou tlačítka „Vytvoriť stránku“. 
Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne vytvorená“ 
a v ľavom menu sa nám zobrazí naša textová stránka s ktorou vieme ďalej pracovať. 
 

 
 

Pohľad na ľavé menu modulu STRÁNKY. 

 
 
Z pohľadu internetovej prezentácie sme takto vytvorili prvý odkaz na našu stránku s názvom „O 
firme“. 
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Pohľad na našu internetovú stránku 

. 

 

15.1.2. Editovanie stránky a vloženie textu 
 
Jednotlivé stránky môžeme editovať kliknutím na ich názov. Systém automatický rozpozná, či sa 
jedná o stránku textovú, stránku článkov, galérií a podľa toho nám ponúkne v stredovej časti 
príslušný formulár. 
 
V ľavom menu klikneme napríklad na našu stránku „O firme“. 
 

 
Kliknutím sa nám v stredovej časti načíta formulár s vyplnenými vlastnosti našej stránky. 
V prípade, že sa jedná o čistú stránku, formulár nebude obsahovať žiadne informácie. 
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Pohľad na  formulár s vlastnosťami – textový editor. 

 
Možnosti formulára: 

Názov stránky (Title) Definuje názov stránky a zobrazuje sa v hornej časti wébového 
prehliadača, vidíme ho ako názov stránky pri vyhľadávaní. Názov 
stránky by mal byť do 80 znakov 

Popis stránky 
(Description ) 

Definuje popis stránky, vidíme ho len pri vyhľadávaní stránky. Popis 
stránky by mal byť krátky. 

Kľúčové slová 
(Keywords ) 

Definuje kľúčové slová, ktoré sú oddelené čiarkou. Vložte také slová, 
ktoré privedú návštevníkov na Vašu stránku – slová, ktoré užívatelia 
vyhľadávajú a sú spojené s textom Vašej stránky. 

Zobraziť fórum k 
stránke 

Definuje možnosť zobrazenia Diskusie – fóra v spodnej časti stránky. 

Text stránky Pomocou tejto časti vkladáte samotný text a obrázky. S časťou 
pracujete rovnako ako s programom MS Word. 
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Pohľad na vyplnený formulár s vlastnosťami – textový editor. 

 
Po vložení údajov a kliknutím na tlačítko „Uložiť stránku“ sa nám uložia vložené informácie a tieto 
informácie sa nám začnú zobrazovať na stránke. 
 

 
 

Pohľad na našu internetovú stránku a vyplnenú časť  O firme. 
 

 

15.1.3. Kontaktný formulár 
 
Postupujeme rovnako ako v časti „Postup vytvorenia stránky“. Do časti názov vložíme názov 
odkazu, ktorý bude poukazovať na našu textovú stránku, napríklad „Kontakt“. 
V prípade, že chcem mať odkaz „Kontakt“ umiestnený v hlavnom menu, v časti „Umiestnenie 
stránky“ ponecháme prvú voľbu – „- najvyššia úroveň -“. Ako funkciu stránky si vyberieme 
„Kontaktný formulár“. V prípade, že chcem pre odkaz „Kontakt“ vytvoriť vlastné menu (napr.: Kde 
nás nájdete, Prevádzky..) v časti „Submenu klonovať s“ ponecháme voľbu „- vlastné submenu -“. 
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Pohľad na vyplnenú časť  Kontakt. 

 
Takto navolenú stránku vytvoríme pomocou tlačítka „Vytvoriť stránku“. 
Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne vytvorená“ 
a v ľavom menu sa nám zobrazí naša stránka s ktorou vieme ďalej pracovať. 
 

 
 

Pohľad na ľavé menu so stránkami. 

 
Z pohľadu internetovej prezentácie sme takto vytvorili druhý odkaz na stránku s názvom „Kontakt“. 
 

 
 

Pohľad na našu internetovú stránku a vyplnenú časť  Kontakt. 
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Editovanie stránky a vloženie textu je rovnaké ako v časti „Editovanie stránky a vloženie textu“ 
s tým rozdielom, že nám pribudla časť „E-mailová adresa“, kde vložíme našu e-mailovú adresu, na 
ktorú chceme, aby nám prišla správa odoslaná z kontaktného formulára. 
 
 

15.1.4. Odkaz 
 
Postupujeme rovnako ako v časti „Postup vytvorenia stránky“. Do časti názov vložíme názov 
odkazu, ktorý bude poukazovať na našu textovú stránku, napríklad „Partnerská stránka“. 
V prípade, že chcem mať odkaz „Partnerská stránka“ umiestnený v hlavnom menu, v časti 
„Umiestnenie stránky“ ponecháme prvú voľbu – „- najvyššia úroveň -“. Ako funkciu stránky si 
vyberieme „Odkaz“.  
 

 
Pohľad na vyplnený formulár s funkciou odkaz. 

 
Takto navolenú stránku uložíme pomocou tlačítka „Vytvoriť stránku“. 
Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne vytvorená“ 
a v ľavom menu sa nám zobrazí nový odkaz s ktorým vieme ďalej pracovať. 

 

 
 

Pohľad na ľavé menu so stránkami. 

 
Odkaz, na ktorý bude návštevník presmerovaný po kliknutí na časť „Partnerská stránka“ vložíme 
tak, že v ľavom menu klikneme na názov „Partnerská stránka“. 
V stredovej časti sa nám načíta formulár kde si môžeme vybrať, či po kliknutí bude užívateľ 
presmerovaný na externú adresu (napr.: http://www.mibe.sk), alebo bude presmerovaný na  
internú stránku našej prezentácie. 
 

http://www.mibe.sk/
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Pohľad na vyplnený formulár s funkciou odkaz. 

 
Zvolíme si napríklad externú adresu, ktorá môže zodpovedať nejakej stránke, napríklad stránke 
nášho obchodu, inej prezentácie a podobne. Uloženie potvrdíme kliknutím na tlačítko „Uložiť 
stránku“. Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne 
vytvorená“. 

 

15.1.5. Články 
 
Postupujeme rovnako ako v časti „Postup vytvorenia stránky“. Do časti názov vložíme názov 
odkazu, ktorý bude poukazovať na našu stránku článkov, napríklad „Novinky“. 
 

 
 

Pohľad na vyplnený formulár s funkciou Články. 

 
 
V prípade, že chcem mať odkaz „Novinky“ umiestnený v hlavnom menu, v časti „Umiestnenie 
stránky“ ponecháme prvú voľbu – „- najvyššia úroveň -“. Ako funkciu stránky si vyberieme 
„Články“. V prípade, že chcem pre odkaz „Novinky“ vytvoriť vlastné menu v časti „Submenu 
klonovať s“ ponecháme voľbu „- vlastné submenu -“. 

 
Takto navolenú stránku uložíme pomocou tlačítka „Vytvoriť stránku“. 
Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne vytvorená“ 
a v ľavom menu sa nám zobrazí naša stránka s ktorou vieme ďalej pracovať. 

 

 

Vkladanie a práca s článkami 
 
V ľavom menu klikneme na našu stránku, ktorá má zvolenú funkciu „Články“. 
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Pohľad na ľavé menu so stránkami. 

 
Kliknutím sa nám v stredovej časti načíta modul pre prácu s článkami. 
Modul slúži na prezeranie, pridávanie a editáciu článkov v časti „Novinky“. 
Nový článok pridáme kliknutím na názov  „Nový článok“. 
 
 

 
 

Pohľad na časť modulu Články. 

 
Po kliknutí sa nám načíta formulár pomocou ktorého vieme pridávať jednotlivé články na stránku. 
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Pohľad na formulár článku. 
 

Možnosti formulára: 

Dátum Definuje dátum vloženia článku / udalosti. 

Názov stránky (Title) Definuje názov stránky a zobrazuje sa v hornej časti wébového 
prehliadača, vidíme ho ako názov stránky pri vyhľadávaní. Názov 
stránky by mal byť do 80 znakov 

Popis stránky 
(Description ) 

Definuje popis stránky, vidíme ho len pri vyhľadávaní stránky. Popis 
stránky by mal byť krátky. 

Kľúčové slová 
(Keywords ) 

Definuje kľúčové slová, ktoré sú oddelené čiarkou. Vložte také slová, 
ktoré privedú návštevníkov na Vašu stránku – slová, ktoré užívatelia 
vyhľadávajú a sú spojené s textom Vašej stránky. 

Hlavný obrázok Definuje obrázok, ktorý sa zobrazí vo výpise jednotlivých článkov. Je 
možné vybrať len tie obrázky, ktoré sú už uložené na stránke. Nový 
obrázok môžete vložiť v časti NASTAVENIA / OBRÁZKY ČLÁNKOV. 

Umiestnenie článku Článok nemusíte umiestniť priamo do časti Novinky, ale môžete ho 
uložiť aj do inej časti, ktorá má funkciu článkov. 

Zobraziť článok na 
stránke 

Umožňuje Vám skryť článok na stránke. 

Zobraziť fórum k 
stránke 

Definuje možnosť zobrazenia Diskusie – fóra v spodnej časti stránky. 

Vzhľad článku vo výpise Definuje formát výpisu článku. Viac informácií nájdete v časti „Vzhľad 
článkov vo výpise“. 

Text stránky Pomocou tejto časti vkladáte samotný text a obrázky. S časťou 
pracujete rovnako ako s programom MS Word. 

Spojiť s galériou Umožňuje Vám k článku pridružiť existujúcu galériu. Galéria sa 
následne zobrazuje v spodnej časti článku. 

 



129                                                                                                                                  MiBe 
ESHOP 
                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

 
 
Vyplnený formulár článku uložíme pomocou tlačítka „Uložiť článok“. 
Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne vytvorená“ 
a v stredovej časti sa nám zobrazí článok s ktorým vieme ďalej pracovať. 
 

 
Pohľad na stredovú časť článkov. 

 
Zmenu existujúceho článku vykonávame kliknutím na samotný názov článku, alebo na ikonku . 
Po kliknutí sa nám zobrazí formulár s vyplneným obsahom, kde môžeme vykonávať prípadné 
úpravy. 
 
Radenie článkov je od najnovšie po najstaršie vložený článok, pričom túto postupnosť je možné 
narušiť a články presunúť podľa svojej potreby pomocou šípok  . 
 
Článok môžeme odstrániť kliknutím na ikonku . 
 
Ikonka  signalizuje, že článok je na stránke zverejnený a zobrazuje sa užívateľom. 

 
 

Vzhľad článkov vo výpise 
 
Pri vkladaní článkov si môžeme vybrať, aký bude výpis článkov na stránke. 
 
Len názov 
Článok vo výpise bude obsahovať len názov článku. 
 

 
 
 
Len názov + čiara 

Článok vo výpise bude obsahovať len názov článku, pričom bude oddelený od ostatných článkov 
čiarou. 
 

 
 
 
Názov + dátum 

Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj jeho dátum. 
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Názov + obrázok 

Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj zvolený obrázok. 
 

 
 
 
Názov + obrázok + dátum 

Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj zvolený obrázok a dátum. 
 

. 
 
 
Názov + krátky popis 

Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj krátky popis z časti description. 
 

 
 
 
Názov + krátky popis + obrázok 
Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj krátky popis z časti description 
a obrázok. 
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Názov + krátky popis + obrázok + dátum 

Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj krátky popis z časti description, obrázok 
a dátum. 
 

. 
 
 
Názov + krátky popis + obrázok + dátum + čiara 

Článok vo výpise bude obsahovať okrem názvu článku aj krátky popis z časti description, obrázok, 
dátum a čiaru, ktorá oddeľuje jednotlivé články. 
 

 
 
 
Celý článok 

Vo výpise sa zobrazí celý obsah článku. 
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 Len textové pole 

Vo výpise sa zobrazí len textové pole článku. 
 

 
 
 

 
15.1.6. Galéria 

 
Postupujeme rovnako ako v časti „Postup vytvorenia stránky“. Do časti názov vložíme názov 
odkazu, ktorý bude poukazovať na našu galériu, napríklad „Galéria projektov“. 
V prípade, že chceme mať odkaz na galériu umiestnený v hlavnom menu, v časti „Umiestnenie 
stránky“ ponecháme prvú voľbu – „- najvyššia úroveň -“. Ako funkciu stránky si vyberieme 
„Galéria“. V prípade, že chceme pre odkaz „Galéria projektov“ vytvoriť vlastné menu (napr.: projekt 
1, projekt2,..) v časti „Submenu klonovať s“ ponecháme voľbu „- vlastné submenu -“. 
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Pohľad na vyplnený formulár galérie. 

 

Takto navolenú stránku uložíme pomocou tlačítka „Vytvoriť stránku“. 
Ak sme všetko správne vyplnili, zobrazí sa nám informácia „Stránka bola úspešne vytvorená“ 
a v ľavom menu sa nám zobrazí naša stránka s ktorou vieme ďalej pracovať. 
 

 
Pohľad na ľavé menu so stránkami. 

 
Kliknutím v ľavom menu na názov stránky „Galéria projektov“ sa nám v stredovom okne načíta 
modul pomocou ktorého môžeme do galérie pridávať naše obrázky. 
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Pohľad na modul galérie. 

 
Podobne ako aj u jednotlivých stránok aj pre galériu vieme vložiť vlastný názov, popis a kľúčové 
slová. Ku galérií môžeme vytvoriť aj fórum – diskusiu. 

 
Pohľad na formulár vloženia obrázka. 

 
 
Vloženie obrázka do galérie vykonávame prostredníctvom odkazu „Nový obrázok“. Kliknutím sa 
nám zobrazí formulár, kde si vyberieme obrázok a uloženie potvrdíme tlačítkom „Uložiť obrázok“. 
 
Do galéria vieme pridávať len tie obrázky, ktoré už máme uložené na našej stránke. Jednotlivé 
obrázky môžeme na stránku vkladať cez časť „OBRÁZKY/ GALÉRIA OBRÁZKOV“. 
 
Uložením obrázka sa nám v úvodnej časti „Galérie projektov“ zobrazia jednotlivé obrázky. 
 



135                                                                                                                                  MiBe 
ESHOP 
                                                                                                                           Autor: Milan Bednár 

 

 

 

 

 
 

Pohľad na modul galérie. 

 
 
Zmenu existujúceho obrázku vykonávame kliknutím na samotný názov obrázku, alebo na ikonku 

. Po kliknutí sa nám zobrazí formulár s vyplneným obsahom, kde môžeme vykonávať prípadné 
úpravy, alebo nahradiť obrázok iným obrázkom. 
 
Radenie obrázkov je od najnovšie po najstaršie vložený obrázok, pričom túto postupnosť je možné 
narušiť a obrázky presunúť podľa svojej potreby pomocou šípok  . 
 
Obrázok môžeme odstrániť kliknutím na ikonku . 
 
Ikonka  signalizuje, že obrázok je na stránke zverejnený a zobrazuje sa užívateľom. 
 
Usporiadanie obrázkov, mazanie, zmenu vykonávame prostredníctvom ikoniek v pravej časti vedľa 
obrázka. 
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Kliknutím na obrázok sa nám zväčší obrázok na celú obrazovku počítača. 
 
 

15.2. Postup vytvorenia stromovej štruktúry – menu 
 
Redakčný systém nám umožňuje vytvoriť si štruktúru stránky, ktorá bude radená do hlavného 
menu a submenu – druhého menu. 
 
Príkladom môže byť časť „O firme“, ktorá môže niesť ďalšie odkazy, napríklad „História firmy“, 
„Naše služby“, „Naši pracovníci“ ... Kontakt môže niesť submenu „Kde nás nájdete“, „Pobočky 
firmy“. Iná hlavná položka môže niesť ale aj rovnaké menu ako druhá položka. 
 
To všetko redakčný systém umožňuje. 
 
Chceme napríklad vytvoriť stromovú štruktúru časti „O firme“ tak, aby v strome sa nachádzali 
položky „História firmy“, „Naše služby“, „Naši pracovníci“ postupujeme nasledovne: 
 
V administračnom rozhraní si zobrazíme modul „STRÁNKY“. 
V ľavom menu klikneme na odkaz „Nová stránka“. 
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Pohľad na ľavé menu stránok. 

 
V stredovom menu sa nám načíta formulár pomocou ktorého si zvolíme názov podstránky stránky 
a jej vlastnosti. 
Ako názov v našom prípade si dáme „História firmy“. Keďže chceme, aby odkaz bol umiestnený 
ako submenu časti „O firme“ vyberieme si v rolovacom menu umiestnenie „O firme“. 
 

 
 

Pohľad na vyplnený formulár submenu. 

 
Submenu môžeme vytvoriť len do už existujúcich stránok hlavného menu. V prípade, že v časti 
umiestnenie nemáme na výber požadovaný názov, znamená to, že odkaz nie je vytvorený 
v hlavnom menu. 
 
Položka submenu v tomto prípade nemá význam, keďže naša stránka je súčasť submenu „O 
firme“. 
Kliknutím na tlačítko „Vytvoriť stránku“ sa nám vytvorí stránka pod odkaz „O firme“ v ľavej časti 
stránok.  
Podobným spôsobom môžeme vytvoriť ďalšie odkazy. 
V ľavej časti sa nám zobrazí vedľa našej časti ikonka , ktorá nám signalizuje, že odkaz má ďalšie 
pod odkazy. Kliknutím na  sa nám vypíše ich obsah. 
 

 
 

Pohľad na stromové usporiadanie ľavého menu stránok. 

 
Z pohľadu stránky to vyzerá nasledovne: 
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Pohľad na našu internetovú stránku a vytvorené ľavé menu. 

 
Podobným spôsobom si vieme vytvoriť stromovú štruktúru ostatných odkazov (Kontakt, Partnerská 
stránka, Novinky, Galéria projektov). 
 
V prípade, že chceme, aby napríklad odkaz „Kontakt“ mal rovnaké menu ako odkaz „O firme“ vo 
vlastnostiach stránky si vyberieme v časti „Submenu klonovať s“ položku „O firme“ a stránku 
uložíme. 
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