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Úvod
Obchod nejsou pouze informace o nabízeném zboží, ale také další www stránky, které potenciálnímu
zákazníkovi usnadňují orientaci a poskytují mu dodatečné informace. Součástí administrace e-shopu je
také publikační systém, který umožňuje takovéto stránky snadno tvořit. Nepotřebujete programátora
nebo webdesignéra k tomu, abyste si například vytvořili stránku představující vaši společnost.
Celá obsluha tohoto systému je ukrytá v části webové administrace e-shopu. Ta je vždy dostupná
na adrese http://admin.nazevshopu.cz. S administrací doporučujeme pracovat v prohlížečích Internet
Explorer 10, Mozila Firefox verze 11 a vyšší nebo Google Chrome 18 a vyšší, pro které je administrace
optimalizována.
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Výkladový slovník
FrontEnd - slouží k označení části webu viditelné běžným návštěvníkům, např. u internetového
obchodu slouží jako frontend katalog zboží, nákupní košík a objednávkový formulář.

BackEnd - je opakem frontendu, část webové aplikace sloužící k administraci. Zde se určuje a ovlivňuje
obsah, který se zobrazuje na frontendu.
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E-shop - internetový obchod, on-line aplikace používaná na B2B (business-to-business) nebo B2C
(business-to-customers) komerci v prostředí internetu. Slouží k nabídce zboží, příjmu objednávek
od zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o výrobcích.
Meta tag - značky, které se píšou do HTML hlavičky stránky. V administraci e-shopu je naleznete
v levém menu sekci Nastavení – záložka Úvodní stránka – pole SEO titulek a SEO popis pro úvodní
stránku. SEO titulek, popis pro ostatní stránky e-shopu se nacházejí v sekci Nastavení – záložka Ostatní
stránky + menu.
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Meta tag Description - meta-tag pro definici popisku vaší stránky.
Meta tag Keywords - slouží k definování klíčových slov na stránce, která by měla co nejvýstižněji
definovat. Jednotlivá klíčová slova se oddělují čárkou, doporučený počet je 2 až 3 nejdůležitějších
klíčových slov. Klíčová slova není nutné vyplňovat.
E-mail - elektronická pošta, zkráceně e-mail, je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv
přes elektronické komunikační systémy.
XML feed - XML soubor, pomocí kterého získáme informace o vašem zboží. Každý den dochází
ke stažení a zpracování XML souboru a tudíž k aktualizaci informací o poskytovaném zboží.
Formát pdf - univerzální formát dokumentů pro jejich bezproblémový přenos do různých operačních
systémů bez závislosti na programovém vybavení. Jakýkoliv dokument lze přenést z libovolné aplikace
při zachování přesného vzhledu a obsahu originálu.
Select box – pole obsahující roletku s možností výběru, např. velikost trička: S, M, L, XL apod.
Upload – nahrání dat (obrázků, souborů) do systému.
Favicon - ikonka webové stránky je vlastně běžný soubor typu ICO, tedy klasická ikonka. Ikona
se zobrazuje v záložce prohlížeče a rovněž u www stránky, kterou máte uloženou ve svých
oblíbených položkách.
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IP - zkratka Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení
v internetu.
ID – zkratka identifikace, např. identifikace shopu, identifikace uživatele.
HTML – hypertextový značkovací jazyk, kterým jsou psány stránky na Internetu.
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Přihlášení
Při vstupu na stránku administrace jste vyzváni k přihlášení. Zde zadejte:
-

Uživatelské jméno (Login)
Heslo

Zadání jména a hesla potvrďte tlačítkem Přihlásit se. Nyní vstoupíte do administrace vašeho obchodu.
Vaše jméno se zobrazí vpravo nahoře na liště.
Po přihlášení do administrace se vám zobrazí dashboard, kde je možné vidět nejrůznější statistiky.
V případě, že využíváte Google Analytics a máte e-shop propojen s těmito statistikami, zobrazuje se
graf návštěvnosti vašeho e-shopu za poslední dny.

Tuto hlavní stránku administrace můžete kdykoliv vyvolat kliknutím na ikonku domečku
v hlavní liště nahoře vlevo.
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Přihlašovací údaje si můžete sami upravit v administrační části
Nastavení, které se nachází pod vaším jménem, vpravo nahoře.
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Odhlášení

Pro odhlášení z administrace použijte volbu Odhlášení, kterou
naleznete kliknutím na uživatelské jméno v horní liště vpravo.
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Horní lišta
V horní liště kromě uživatelského jména vidíte vyhledávací panel, tlačítko pro zobrazení e-shopu,
upozornění, nápovědu.
Notifikační zprávy (upozornění)
Díky notifikačním zprávám vám nikdy neuteče žádná nová objednávka či nově registrovaný zákazník.
Stačí v horní liště rozkliknout ikonku vykřičníku.

Po rozkliknutí máte možnost zobrazit si více notifikačních zpráv nebo přejít na nastavení.
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Nastavení upozornění najdete také pomocí Nastavení (pod uživatelským jménem) – druhá záložka.

Zde si nastavíte, které upozornění se mají zobrazovat.
Přepnutí na FrontEnd
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Nechce se vám v novém okně či panelu vypisovat URL adresa e-shopu? Stačí, když v administraci
kliknete v horní liště na ikonu šipky směřující z okna ven a ihned se vám zobrazí titulní strana e-shopu.
Vyhledávání
Skrze celou administraci e-shopu máte možnost vyhledávat zboží, kategorie, objednávky, zákazníky a
články. Stačí v horní liště začít psát slovo (minimum pro hledání je zadání třech písmen) a zobrazí se
výsledky vyhledávání.

Pokud výsledné vyhledávání našlo mnoho výsledků, stačí kliknout na Zobrazit všechny … a zobrazí se
vám ihned výpis všech produktů, apod.
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Ve výpisu výsledků vyhledávání si můžete snadno přepínat mezi jednotlivými kategoriemi a také lze
upravit zobrazení sloupců.

Levé menu
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Administrace je rozčleněná na sekce umístěné v levém menu.

Po kliku na název sekce se vybraná část administrace otevře, případně se zobrazí podmenu této sekce.
Po kliknutí na danou sekci se změní barva podbarvení názvu z černé na modrou a rozbalí se nabídka.
Levé menu se automaticky skrývá. Můžete si však po kliknutí na ikonku „špendlíku“ rozhodnout, zda
se menu bude skrývat, nebo má zůstat rozbalené.

Obecný popis cenotvorby
Pro zobrazování cen a jejich popisků se vychází z položky „Plátce DPH“. Tuto položku naleznete
v části Nastavení/Cenotrorba + DPH – záložka Nastavení cen, slev a DPH. Podle toho, jak si tuto položku
seřídíte, společně s dalším nastavením (nacházejícím se ve stejné sekci), se budou zobrazovat ceny
a jejich popisky.
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Plátce DPH
Pokud zatrhnete položku Plátce DPH, bude se u popisku cen zobrazovat,
zda se jedná o cenu s anebo bez DPH. Součástí objednávky se tak stane
daňová rekapitulace.
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Neplátci DPH
Pokud nejste plátce DPH, popisky cen nebudou uvádět informaci, zdali se
jedná o cenu s DPH, anebo bez DPH. Také v objednávce se nebude vyskytovat
daňová rekapitulace.

Katalog bez cen a možnosti nakupování
Pokud si nastavíte, že nechcete zobrazovat ceny (ani bez ani s DPH) a zároveň v části Obsah/Skladové
dostupnosti u jednotlivé dostupnosti nezatrhnete volbu Zboží je možno vložit do košíku, pak se e-shop
přepne do katalogu bez cen a nebude v něm návštěvník moci nakupovat. Toto třeba uvítají
provozovatelé s řemeslnou zakázkovou výrobou, kde se vždy cena odvíjí od konkrétní zakázky.
Ceníky
Po spuštění e-shopu je definován jeden ceník. Je označován jako „Základní ceník“. Základnímu ceníku
lze přiřadit slevy či zakázat aplikování slev. V případě, že u ceníku zatrhnete pole „Neaplikovat další
slevy“, zobrazí se na detailu produktu v záložce Ceny ceník se zvolenou slevou, která byla zadaná přímo
v ceníku. Ceníky se nacházejí v sekci Marketing/Ceníky.
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Základnímu ceníku nelze nastavit platnost a dobu zobrazení na webu!

Zobrazení ceníků na detailu produktu záložce Ceny
Důležitá cena, ze které se vypočítávají všechny ceny pro vámi zadané ceníky je „Základní cena
(prodejní)“, která se nachází na detailu produktu v záložce Ceny.
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Jako provozovatel shopu máte možnost vytvořit další ceníky. Sleva u ceníku může být záporná, tedy
např. u ceníku se slevou -20 % bude připočítávána k ceně zboží 20% marže.
Pokud není u zboží na kartě produktu pro daný ceník nastavena individuální cena zboží, výsledná cena
pro dané zboží a ceník se získá aplikováním slevy daného ceníku (např. 10% sleva na ceník
„Registrovaní“) na cenu zboží zapsanou v poli „Základní cena (prodejní)“.

Stránka 21 z 356

Pokud je u zboží pro daný ceník uvedena konkrétní individuální cena, do dalšího procesu cenotvorby
vstupuje tato uložená cena, sleva ceníku není aplikována. Vždy se zohledňuje minimální prodejní cena.
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Další možností ceníku je nastavení „Neaplikovat další slevy“ (nastavuje se na detailu ceníku), tato volba
nastavení zaručí, že na zboží bude aplikována pouze sleva na ceník bez dalších slev. Výjimkou jsou slevy,
které se neaplikují na zboží, ale teprve v košíku, např. sleva objemová nebo sleva množstevní.
V záložce Ceny na detailu produktu je takový to ceník označen červenou informací „Jsou aplikovány
pouze slevy na ceník“.

Pokud existuje v systému více ceníků, může provozovatel shopu zvolit, který ceník je přiřazován
nepřihlášeným návštěvníkům a který ceník je přiřazován přihlášeným návštěvníkům.
Ceníky jsou přiřazované dynamicky, tedy vždy se aplikují na všechny registrované zákazníky (nově
registrované i registrované v minulosti). Neregistrovaným návštěvníkům e-shopu je přiřazován ceník
označen jako „Výchozí pro neregistrované“. Registrovaným návštěvníků e-shopu je přiřazován ceník
označen jako „Výchozí pro registrované“.
Jedinou výjimkou u dynamicky přiřazovaných ceníků pro registrované je možnost na kartě zákazníka,
konkrétnímu zákazníkovi přiřadit konkrétní ceník.
Ceník přiřadíte tak, že v sekci Zákazníci – detail zákazníka, vyberete vydefinovaný ceník.
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Slevy
V systému je možno nastavit několik druhů slev (viz níže). V případě, že jsou nastaveny a není-li jiným
nastavením vyřazeno nebo změněno aplikování některé slevy, jsou všechny slevy sečteny, porovnány
s limity slev (maximy slev) a výsledná sleva je aplikovaná. Minimální cena produktu může být
překročena slevami, které jsou aplikovány až v nákupním košíku (množstevní sleva, objemová sleva).
Slevy na kartě produktu

Výpis slev
Globální sleva
Globální sleva se bude aplikovat při každém výpočtu finální ceny všech produktů. Nastavení globální
slevy naleznete v administraci e-shopu sekci Nastavení/Cenotvorba + DPH/Nastavení cen, slev a DPH.
V této sekci se dá nastavit Limit platný pro všechny slevy. Pokud je u něj zadaná hodnota 0, není limit
aplikován.
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Limit na produkt - maximální sleva
Lze nastavit maximální aplikovatelnou slevu na zboží, což slouží jako pojistka. Systém celkovou slevu
vzniklou výpočtem porovná s maximální možnou slevou. V případě nerovnosti použije pro výpočet
výsledné ceny nižší údaj.
Tento limit se zadává přímo na kartě produktu v záložce Ceny.

Sleva na konkrétní zboží
V administraci na kartě produktu v záložce Ceny, lze uvést slevu na konkrétní produkt. Sleva je uváděna
v procentech a může být záporná. U slevy je možno nastavit, že se má sleva na zboží přičíst ke slevě
ceníku nebo zda nahradí slevy v ceníku. Při nastavení první varianty, je sleva na zboží sčítána se slevou
ceníku a je-li v daném ceníku uvedena individuální cena zboží, je sleva na zboží spolu s případnými
dalšími slevami aplikována na tuto individuální ceníkovou cenu.
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Množstevní sleva
V administraci na kartě produktu lze uvést procentní slevu, která bude aplikovaná v košíku, pokud
zákazník nakoupí více kusů, než je určené množství u množstevní slevy, u kterého se sleva aplikovat
má.

Množstevních slev je možné nastavit více, tedy např. slevu 5 % při nákupu více než 5 ks a slevu 10 %
při nákupu více než 10 ks. Každá množstevní sleva daného zboží může být pro každý ceník nastavená
jinak. V případě, že pole pro vybraný ceník zůstane prázdné, má se za to, že sleva bude aplikována na
všechny ceníky.

Stránka 26 z 356

Množstevní sleva se vypočítává z jednotkové ceny, takže je zapotřebí pro správný výpočet mít u cen
správně nastavená desetinná místa (sekce Nastavení/Cenotvorba + DPH/Nastavení cen, slev a DPH –
Nastavení desetinných míst pro výpočty).

Pokud budete mít u cenotvorby nastavený počet desetinných míst na dvě, bude se množstevní sleva
v košíku projevovat takto:
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Pokud budete mít u cenotvorby nastavený počet desetinných míst na nule, bude se množstevní sleva
v košíku projevovat takto:
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Objemová sleva
Lze nastavit slevu v procentech i v korunách, která bude aplikovaná v košíku při určitém přesáhnutí
hodnoty nákupu.

Objemovou slevu nastavuje v administraci e-shopu sekci Marketing/Slevy a kupóny – Objemové
slevy.
Zobrazení na e-shopu
Na stránkách shopu v přehledech zboží (novinky, doporučené, kategorie) je zobrazována vypočtená
prodejní cena (Základní cena), přeškrtnutá běžná cena (Obvyklá cena) a procentní rozdíl těchto cen.
V administraci e-shopu tuto cenu nastavíte na kartě produktu záložce Ceny.
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Na detailu produktu je zobrazována vypočtená prodejní cena, běžná cena a rozdíl v korunách. Pokud
jsou si rovny cena prodejní a běžná, nebo je běžná nižší než vypočtená prodejní, běžná cena se
nezobrazuje. V případě zobrazení obou je zobrazena také informace o slevě. Sleva se získává
odečtením vypočtené prodejní ceny od běžné maloobchodní ceny. Informace je zobrazena částkou na
detailu a v procentech v přehledech zboží.
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Dashboard
Po přihlášení do administrace se ocitnete na dashboardu, který mám v sobě ukrytých spoustu funkcí a
hlavně statistik.

Nad zeleným informačním pruhem vidíte několik hlavním informací, které jsou pro vaše obchodování
stěžejní. Zobrazuje se zde od posledního přihlášení počet nových objednávek, z toho nevyřízených a
těch, které jsou ve stavu vyřizuje se.

Pod těmito částmi se nacházejí dvě statistiky – první se týká počtu objednávek a druhá obratu. U obou
si můžete zvolit, za jaké období se mají zobrazovat. Tyto statistiky jsou na dashboardu umístěné na
pevno a nelze je odstranit a ani s nimi hýbat na jiné pozice.
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Ovšem následuje část, která se dělí do čtyř záložek, kde je možné si své statistiky různě nastavovat,
přemisťovat, měnit.

Pokud využíváte Google Analytics, nezapomínejte si propojit svůj e-shop s GA. Nastavení se provádí
v sekci Nastavení/Aplikace 3. stran.
Jak již bylo zmíněno, každá záložka obsahuje jiné statistiky, které si různě nastavíte dle svých
požadavků.
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Chcete statistiky mezi sebou přemisťovat? Pro lepší přehlednost při přemísťování klikněte nejprve na
tlačítko Oddálit a následně klikněte na kříž a jednotlivé widgety přesouvejte mezi sebou.

Po dokončení přesunu widgetů klikněte na tlačítko Přiblížit a widgety budou mít opět původní velikost.
Pro přidání nové statistiky, stačí kliknout v dané záložce na tlačítko Přidat další statistiky. Ihned máte
na výběr, zda přidáte základní statistiky (předdefinované námi) nebo zvolíte statistiky Google Analitycs
(k tomu je důležité mít svůj shop navázán na účet GA).

Objednávky

Stránka 35 z 356

Položka objednávky v levém menu slouží k evidenci a administraci objednávek zákazníků e-shopu
a vystavených dokladů. Objednávky umožňují přehlednou administraci a kompletní správu objednávek
od jejich přijetí, až po vyřízení. Modul doklady, jak již z názvu vyplývá, eviduje veškeré vystavené
dokumenty z administrace objednávek.

Objednávky

Kliknutím na sekci objednávky se zobrazí přehled jednotlivých objednávek.

Stránka 36 z 356

Využívat můžete zejména vyhledávání skrze objednávek nebo si nastavíte různé filtry, které vám
pomohou uzpůsobit si vyhledávání objednávek.

Stačí kliknout na tlačítko „Zobrazit pokročilé vyhledávání“ a vybrat ze seznamu kritérium, dle kterého
se mají objednávky filtrovat. Filtrovat lze podle: Data objednání, Čísla objednávky, Zaplacení, Ceny,
Počtu položek, Zákazníka, Obsaženého produktu, Dopravy, Platby a Stavu objednávky.

Poté, co si nadefinujete filtr, klikněte na tlačítko „Přidat do záložek“, napište název filtru a uložte.

Stránka 37 z 356

Filtry můžete editovat, stačí vybrat filtr, kliknout na něj (aby byl aktivní) a poté provést změny a buď
kliknout na Kopírovat záložku, nebo na Uložit změny.
Při vytváření filtrů ihned vidíte, kolik objednávek vyhovuje vašemu požadavku.

V hlavičce seznamu objednávek je lišta, pomocí které se řadí objednávky dle různých kritérií (datum,
číslo objednávky, cena, doprava, apod.). Sloupce přehledu je možné měnit kliknutím na políčko
„Upravit sloupce“ umístěné pod přehledem objednávek.

Stránka 38 z 356

Výchozí řazení pro zobrazení v přehledu objednávek je defaultně nastaveno na aktuální datum
sestupně.
Velice snadno můžete provádět u objednávek hromadné akce – vybrat můžete jednu i více objednávek,
stačí zatrhnout konkrétní z nich nebo využít zatržení všech na stránce, kliknutím na checkbox v hlavičce
seznamu objednávek.

Stránka 39 z 356

Pomocí hromadných úprav můžete nejen objednávky exportovat např. na iDoklad, ale také můžete
hromadně vytvořit doklad nebo vytisknout objednávky v PDF formátu. Všechny objednávky budou
v jednom PDF dokumentu řazeny za sebou.

U některých objednávek se objevují ikonky, které značí, že je u objednávky vytvořen doklad
druhá, že je u objednávky vyplněná poznámka

a

.

Po najetí na ikonku se vám zobrazí informace s číslem dokladu nebo informace o poznámce.

Chcete měnit u objednávky stav objednávky, nebo chcete označit objednávku jako zaplacenou? Stačí
na výpisu objednávek u vybrané objednávky kliknout na stav objednávky nebo u sloupce Zaplaceno na
Ano/Ne a automaticky máte možnost vybrat ze seznamu stavů objednávek tu pravou.

Stránka 40 z 356

Po změně stavu vyskočí informační hláška o tom, že měníte stav objednávky a ihned můžete odeslat
e-mail zákazníkovi s informací, že jeho objednávka byla aktualizována. Pokud jste si změnu stavu
rozmysleli, klikněte na tlačítko Neměnit.

Upozornění: Jednotlivé objednávky nelze smazat, jde je pouze uvést do stavu stornováno.
Vámi vybrané objednávky máte možnost exportovat ve formátu Poštmistr společnosti ATAX
SOFTWARE, s. r. o, dále exportovat a uložit na FTP server HeurekaPoint, použít export ve formátu pro
dopravní systém Zásilkovny, Geis a nebo exportovat objednávky na iDoklad.
Jak nastavit Zásilkovnu, naleznete v sekci Nastavení/
. iDoklad nastavíte v sekci Nastavení/Aplikace 3. stran. Geis Point nastavíte v sekci Nastavení/Doprava.
Editovat objednávku lze snadno kliknutím na číslo objednávky v přehledu, se dostanete na její detail.

Stránka 41 z 356

V detailu objednávky můžete vytvářet doklady, tisknout objednávku a také odeslat aktualizační e-mail.

Stránka 42 z 356

Pokud chcete manuálně zaslat zákazníkovi e-mail o aktualizaci jeho objednávky stačí kliknout na Poslat
emailem. I přes tuto možnost platí, že se automaticky zasílá e-mail při změně stavu objednávky na
Vyřizuje se, Vyřízena a Storno. E-mail, který se odesílá, naleznete v administrační části
Marketing/Šablony zpráv, kde můžete tento e-mail editovat.
V hlavičce (nad číslem objednávka) se nachází informace o tom, zda se nejedná o nevyřízenou
objednávku.

Pod číslem objednávky získáváte ihned přehled o tom, zda tuto objednávku nevytvořil registrovaný
zákazník, vedený jako rizikový. Zákazník se stane rizikovým v případě, kdy některá z objednávek je po
splatnosti. Další informací je ta, zda je u objednávky poznámka (ať už od klienta, nebo interní) a
poslední informace říká, zda je umožněno dodat objednávku po částech.

Detail objednávky je rozdělen do několika přehledných částí: Položky objednávky, Stav objednávky,
Diskuze k objednávce a část s fakturační a doručovací adresou.
Položky objednávky

Stránka 43 z 356

Zde jednoduše můžete měnit stav položek, množství, cenu, přidávat a odebírat produkty a měnit
dopravu a platbu.
Pokud myší přejedete přes Název položky v objednávce, zobrazí se Vám v náhledu hlavní obrázek
daného produktu.

Lze přidávat další produkty kliknutím na „Přidat produkt“. Můžete přidávat jakýkoliv produkt i ten,
který je již přidán. Toto využijete zejména v případě, kdy chcete přidat stejný produkt, ale s jinými
parametry např. triko v jiné barvě a velikosti. Produkty můžete z objednávky odstranit. Cena je
editovatelná u všech produktů.
V případě, že měníte dopravu např. na Zásilkovnu, budete vyzváni k tomu, abyste vybrali pobočku
Zásilkovny. Údaje o pobočce se zobrazí u Dodací adresy.

Stránka 44 z 356

Dále je možné u každé jednotlivé objednávky provést editaci stavu, označit objednávku jako
zaplacenou, uvést datum platby a číslo balíku. U stavu platební transakce se zobrazuje poslední známý
stav transakce poskytnutý platební bránou.

Stránka 45 z 356

Vyplnění pole Číslo balíku je důležité, pokud využíváte pro posílání zásilek některou z přepravních firem
s možností sledovat zásilku. Pro zprovoznění této možnosti je také třeba v administraci u způsobu
dopravy nastavit "URL adresu pro sledování zásilky".
V části Stav objednávky můžete dále vidět detaily objednávky, jako je Datum a čas, Číslo objednávky,
IP adresa odkud byla objednávka realizována, Referer.
Položka „Objednáno přes“ zaznamenává, zda byla objednávka realizována prostřednictvím
administrace e-shopu, na samotném eshopu, nebo na heureka.cz (v případě, že využíváte službu
heuréka košík je objednávka přenášena do eshopu pomocí API)

Tuto informaci si můžete zobrazit i na výpisu objednávek ve sloupcích. V přehledu Objednávek úprava
sloupců – zobrazení sloupce „objednáno přes“

Položku referer je taktéž možno vyvést na výpis objednávek.

Stránka 46 z 356

Objednávka z administrace
Modul, který umožňuje provozovateli e-shopu realizovat objednávku za klienta prostřednictvím
administrace. Možnost vytvořit novou objednávku najdeme v menu Objednávky -> Vytvořit novou
objednávku

Při kliku na tlačítko se nám nabídne možnost vytvoření nové objednávky na tři typy zákazníků.
Anonymní zákazník, což je např. Váš zákazník na kamenné prodejně, Neregistrovaný zákazník a
Registrovaný zákazník.

Stránka 47 z 356

V záložce Anonymní zákazník nevypisuji žádné údaje o nakupujícím, mohu tedy začít nakupovat.
Tlačítkem „Přidat produkt“ vybírám zboží do košíku, Tlačítkem Přidat dopravu a platbu vybírám
doručení, resp. vyzvednutí produktu.
U anonymního zákazníka je předpoklad, že zboží nikam nezasílám, ale vyzvedávám si je osobně. Aby
se Vám tedy v této části nabídla možnost vyzvednutí např. na Vaší pobočce, je potřeba dané dopravě
– například Osobní odběr přiřadit novou funkci Dopravní systém = Kamennná pobočka.
Nastavení -> Doprava -> Osobní odběr -> Dopravní systém -> Kamenná pobočka

Stránka 48 z 356

Klikem na „přidat produkt“ se Vám nabídne okno s možností výběru kategorií a jednotlivých
produktů, tedy tak jak jste zvyklí např. při editaci objednávky, nebo při přidávání souvisejících a
alternativních produktů apod.
Můžete produkty vyhledat podle názvu či kódu a do objednávky je jednotlivě vložit. Po přidání lze
vidět aktuální množství na skladě, v editačním okně můžete změnit počet, v případě více jednotek i
editovat jednotky (např. balení apod.). Klikem na koš je možno produkt z objednávky naopak
odstranit.
Obecně, pro přidávání produktů do objednávky platí stejná pravidla, jako byste objednávali produkty
na samotném e-shopu. Pokud produkt nelze dle pravidel nastavených v administraci nakoupit, nelze
jej vložit do objednávky ani prostřednictvím administrace (např. není skladem, není zařazen do
kategorie nebo je v zakázané kategorii, je obecně zakázán ke koupi, produkt má nulovou cenu apod.).
Takto je možno do objednávky vkládat postupně další a další produkty.

Stránka 49 z 356

Klikem na „Přidat dopravu a platbu“ se mi nabídne k výběru seznam doprav mající vyplněnu vazbu
„Kamenná pobočka“ a platby, které naopak nemají vazbu na jakoukoliv platební bránu. Výběr vazby
potvrdíte zeleným tlačítkem Změnit.

Po vložení se načtou data o dopravě a platbě do objednávky a již v tuto chvíli je možné objednávku
dokončit klikem na zelené tlačítko „Dokončit objednávku“

Stránka 50 z 356

Po kliku se Vám nabídne modální okno se zprávou o vytvoření objednávky a základními informacemi.
V tomto okně máte možnost několika akcí. Vytvořit doklad, Vytisknout objednávku, Odeslat emailem.

Klikem na „Vytvořit doklad“ – se vytvoří doklad k dané objednávce a zároveň se tlačítko změní na Tisk
dokladu. Je tedy možné okamžitě Tisknout daný doklad, zároveň i Tisknout objednávku.

Klikem na „Odeslat e-mailem“ se aktivuje pole, kde je možno zadat i pro anonymního uživatele email a touto jedinou cestou mu objednávku zaslat. Mail odešlete klikem na zelenou obálku.

Stránka 51 z 356

Nyní máte možnost buď „Přejít na detail objednávky“ nebo „Vytvořit další objednávku“

Při přechodu na detail objednávky se objednávka na Anonymního zákazníka liší od ostatních tím, že
není možno již zaslat objednávku e-mailem a údaje o zákazníkovi zcela chybí. Nadále je možno
vytvořit doklad (pokud nebyl vytvořen v předchozí akci v modálním okně), Vytisknout objednávku, či
nově z detailu objednávky „Vytvořit novou objednávku“ v administraci. Pokud budete editovat stav
objednávky, např. na vyřízená je zde taktéž deaktivována možnost poslat anonymnímu zákazníkovi email, případně sms.

Stránka 52 z 356

V záložce Neregistrovaný zákazník vypisuji údaje o nakupujícím podobným způsobem jako na eshopu. Povinné pole jsou označeny hvězdičkou – Jméno, Příjmení, Email, Telefon. Pole Mobil, Fax a
Datum narození jsou nepovinné.

Po uložení se data o uživateli načtou do objednávky a zároveň lze nyní vidět nové tři sloupce.
Zákazník (již máme vyplněno, ale je možno je editovat), Fakturační a doručovací adresa (zatím
nevyplněno), Doručovací adresa (není povinná).

Klikem na „změnit“ u „Fakturační a doručovací adresy“ mohu začít vyplňovat tyto pole. Opět je
potřeba dodržet vyplnění povinných polí – Jméno, Příjmení, Ulice a č.p., Město, PSČ, Země. Ostatní
údaje povinné nejsou.

Stránka 53 z 356

Klikem na „Uložit“ se opět data načtou do objednávky. Nyní můžete přidávat produkty do objednávky
obdobně, jako jsme již popsali výše.

Změna je nyní u pole Přidat dopravu a platbu, kde se Vám již nabízí všechny dostupné dopravy a
platby jako na e-shopu, tedy např. včetně dopravních systémů, jako je Uloženka, Zásilkovna,
Balíkobot, Česká pošta a různé, Vámi používané platební brány. Tedy vše co nabízíte na samotném eshopu. Je tedy možno vybrat jakékoliv kombinace, opět s ohledem na nastavení. Zelené tlačítko Vás
bude navigovat buď k vložení kombinace dopravy a platby, nebo k výběru pobočky dopravy.

Pokud vyberu pobočku, načte se mi vybraná pobočka do sloupce „Doručovací adresa“ automaticky
po vložení.

Stránka 54 z 356

Pokud kliknu na údaj „změnit“ v doručovací adrese vidíme načtené údaje o pobočce, do kterých nelze
zasáhnout. Pokud potřebujete údaje změnit např. na jinou pobočku, musíte přes tlačítko „Změnit
dopravu a platbu“ a zde vybírat jiný způsob doručení (či dané pobočky).

Stránka 55 z 356

Do výsledné objednávky je možno ručně přidat slevový kupón a to klikem na „Přidat kupón“

Po vložení konkrétního čísla klikněte na „Přidat kupón“

Ten se načte do dané objednávky. Nyní nic nebrání tomu objednávku opět Dokončit. V modálním
okně budete opět informováni o vytvořené objednávce, kde je možno Vytvořit doklad, Tisknout
objednávku, Odeslat email, či Přejít na detail objednávky, nebo Vytvářet novou.

Stránka 56 z 356

V záložce Registrovaný zákazník se mi nabídne modální okno, kde můžeme najít všechny
registrované zákazníky a jednoduše je do objednávky vybrat.

Po vložení vidíme veškeré zákazníkovy údaje již předvyplněny. Pokud má registrovaný zákazník
přidělen nějaký speciální ceník, je při objednávce respektován stejně, jako by Váš klient objednával
na e-shopu. Přidávání produktů, dopravy a platby probíhá stejně jako u neregistrovaného zákazníka.

Stránka 57 z 356

V přehledu objednávek nyní najdete novou možnost vyfiltrovat si objednávky, které byly realizovány
prostřednictvím Vaší administrace.

Doklady

Po kliknutí na položku doklady, se zobrazí přehledný seznam dokumentů vytvořených z administrace
objednávky.
Stránka 58 z 356

Jednotlivé doklady jsou seřazeny pod sebou v přehledné tabulce. Sloupce tabulky je možné měnit
kliknutím na „Upravit sloupce“. Zde si vyberete z nabídky, které údaje chcete v přehledu dokladů
zobrazovat.

Po kliku na číslo dokladu se otevře v novém okně PDF soubor, který si můžete uložit nebo rovnou
tisknout. Po kliknutí na číslo objednávky se otevře editace objednávek.
Na generovaném dokladu v části vystavil se zobrazuje jméno toho uživatele, který je aktuálně
přihlášený do administrace e-shopu. Tyto údaje jsou použity z Uživatelského profilu, kde jsou také
editovatelné.
Na dokladu se zobrazuje také dodací adresa a číslo objednávky.

Stránka 59 z 356

Přímo na stránkách obchodu si přihlášení zákazníci v přehledu objednávek po kliknutí na tužku, zobrazí
objednávku, na jejímž konci se zobrazuje sekce Faktury, kde je možné si vytisknout fakturu (doklad).
Tisk dokladu je zákazníkovi zpřístupněn v případě, že je doklad vytvořen v administraci.

Stránka 60 z 356

Nevyřízené produkty

V nevyřízených produktech se zobrazuje seznam produktů, které jsou v objednávkách a stále nejsou
vyřízené. Snadno si zjistíte, zda třeba nedošlo k tomu, že máte málo položek na skladě, apod.

Stránka 61 z 356

Zboží

Produkty

Produkty jsou tím nejdůležitějším na e-shopu. Správný název zboží, detailní popis, obrázky a cena jsou
klíčové pro rozhodování zákazníka, zda koupí zboží právě na vašem e-shopu. Každý produkt má
v administraci svou vlastní editovatelnou část – kartu zboží.

Výpis produktů

Ve výpisu produktů si můžete vytvářet nejrůznější filtry zboží.
Můžete jedna použít vyhledávání a vyhledaný produkt uložit do filtrů. Nebo si pomocí kliknutí na
„Zobrazit pokročilé vyhledávání“ vyberete pravidla, dle kterých se budou filtry zobrazovat.
Nezapomínejte ukládat filtry. Již vytvořený filtr můžete měnit či z něj lze vytvářet kopii.
Již vytvořené filtry mezi sebou můžete přetahovat a měnit tím jejich pořadí.
Filtrovat zboží lze také pomocí výběru kategorií, ve kterých jsou produkty zařazeny. Stačí kliknout na
„Zobrazit strom kategorií“ a vybrat kategorie. Mezi vybranými kategoriemi platí pravidlo nebo.

Až zvolíte všechny kategorie, dle kterých se mají filtrovat produkty, skryjte strom kategorií a zůstanou
viditelné pouze zvolené kategorie.
Stránka 62 z 356

Pomocí hromadných akcí lze produkty najednou: publikovat, zobrazovat či nezobrazovat na e-shopu,
smazat, změnit dopravu zdarma, změnit skladovou dostupnost, přidat jim či odebrat příznak, zařadit
nebo odebrat z kategorie.

Změna dopravy zdarma, či skladové dostupnosti se týká běžných produktů, případně master produktů
a netýká se variant. Pro změnu u variant je potřeba hromadné akce nastavit přímo na výpise variant.
Jednotlivé produkty můžete vybírat (zatrhávat) jednotlivě nebo najednou kliknutím na box v hlavičce
tabulky. Pokud zvolíte zatržení boxu v hlavičce, zvolí se všechny produkty na dané stránce. V případě,
že přejdete na další stránku, označení produktů z předchozích stran zůstává aktivní.

Přímo ve výpisu produktů máte možnost editovat SEO či Skladovost bez nutnosti přejít na detail
produktu.

Stránka 63 z 356

Defaultně se na stránku zobrazuje 20 produktů. Vy si můžete volit i jiný počet produktů na stránku 10,
20, 50, 100.

Stránka 64 z 356

Velice snadno si přímo ve výpisu produktů změníte pomocí „Rychlé editace“ např. název produktu,
kód, cenu apod. Záleží jen na vás, která pole si zařadíte mezi oblíbené.
Jak nadefinovat políčka, která se budou zobrazovat jako oblíbené? Stačí, když na detailu produktu
kliknete na hvězdičku, která se nachází u každého modulu vlevo.

Pole z oblíbených snadno odeberete kliknutím na modrou hvězdičku.

Na detailu produktu si v záložce označené hvězdičkou
seřadítepořadí jednotlivých modulů přetažením z místa na místo.
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jednoduše

Vlastním výběrem položek k zobrazení ve výpisu produktů (pomocí „Upravit sloupce“), přetáhnutím
myši jednotlivých položek nahoru, nebo dolů si můžete vytvořit vlastní přehled zboží, který vám bude
nejlépe vyhovovat při práci v administraci. Výsledný výběr položek potvrďte tlačítkem Použít.
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Detail produktu

Detail produktu je rozdělen do záložek pro snadnější orientaci a zbytečného scrollování na konec
stránky.
Ať se nacházíte ve kterékoliv záložce, můžete produkt ukládat
pomocí tlačítka „Uložit“ umístěného v pravém horním rohu.
Vedle Uložit se nachází tlačítko se šipkou, pod kterou naleznete
možnost zakládat nový produkt, duplikovat produkt, mazat
produkt. Po uložení produktu je zde také volba zobrazení
daného produktu přímo na e-shopu.
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V případě, že v některé záložce provádíte editaci, zobrazí se u záložky oranžový puntík. V případě, kdy
chcete vrátit všechny změny v dané záložce, stačí kliknout na oranžový puntík a změny budou
odstraněny.

Záložka ZÁKLADNÍ

Modré hlášky s obrázkem Petry a žárovky značí nápovědu k dané sekci či jednotlivým políčkům.

Na pravé straně se zobrazí pod sebou tři moduly:
1.

„Zařazení v kategoriích“ – ihned vidíte, v kolika kategoriích máte
produkt zařazen. Na prvním místě se vždy zobrazuje primární
kategorie.
2. „Počet položek“ - informační tabulka s počtem položek, které máte
v administraci e-shopu. Zde je zobrazeno, kolik položek máte celkem
v administraci, kolik je v ceně licence a kolik zbývá k překročení
limitu. Do celkového počtu se započítávají všechny záznamy týkající
se produktů (vypnuté produkty, master produkty i varianty).
3. „Historie produktu“ – eviduje, kdy byly prováděné editace na daném
produktu.

Povinnými údaji v záložce Základní jsou Název produktu a Kód produktu
(tento kód musí být pro každou kartu produktu jedinečný). Ostatní políčka jsou nepovinná, ale důležitá
k tomu, aby se produkt na e-shopu zobrazoval správně a klienti se mohli snadno orientovat.
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Vyplňte Anotaci (krátký popis) produktu, která se zobrazí na e-shopu (FrontEndu) v katalogu i na
detailu. Anotace je první text, který zákazník u produktu uvidí. Anotace by měla být stručná a výstižná.

U popisu produktu využijete CK (HTML) editor, díky němuž si text snadno upravíte – formát písma,
odstavce, vložíte obrázek, tabulku, apod.

SEO - Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače.
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Titulek – tzv. title - umožňuje upravovat titulek a případně ho doplnit o vyhledávaná klíčová slova, která
se vztahují k dané stránce. Protože se title zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, máte šanci jej upravit
tak, aby zaujal uživatele. Zvýšíte si tak míru prokliku (CTR). Titulek je důležitým prvkem pro optimalizaci
stránek pro vyhledávače (SEO).
Popis – tzv. description je zhruba dvouřádkový popisek, který může být zobrazován v přehledu výsledků
ve vyhledávačích Seznam, Google, apod., případně může být také zobrazován při sdílení dané stránky
na sociálních sítích. Tento popisek pro vyhledávače je vhodné tvořit tak, aby se v něm objevila klíčová
slova a aby popis přesvědčil uživatele k návštěvě vašeho webu. Popisek by měl být tvořen z kratších
smysluplných vět, měl by rovněž zaujmout na první pohled a přesvědčit uživatele ke vstupu na danou
stránku. Popis by měl mít max. 158 znaků (víc se ve výsledku vyhledávání nezobrazí). Pokud je
description zobrazen ve výsledku vyhledávání a zároveň obsahuje i hledanou frázi, která je ve výpise
zobrazena tučně, může ovlivnit uživatele ke kliknutí na odkaz.
Klíčová slova - Stačí vypsat několik (2 nebo 3) nejdůležitějších klíčových slov. Klíčová slova se oddělují
čárkami, za nimi mohou být mezery. Klíčová slova není nutné vyplňovat.
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Defaultně máte na výběr z několika příznaků zboží – Akční, Novinky, Doporučujeme, Nejprodávanější.
Příznaky zvolte podle toho, ve kterém boxu chcete, aby se mimo hlavní katalog zboží zobrazovalo.
V sekci Nastavení/Vlastní příznaky si můžete nadefinovat své příznaky, např. Bazar, Poslední produkt,
apod. Sami určíte, zda se příznak bude zobrazovat u zboží pouze v katalogu nebo také na jeho detailu.

Každé zboží zařaďte do kategorie, případně do více kategorií. V případě, kdy zboží nebude zařazeno
v žádné kategorii, nezobrazí se na e-shopu.
Kategorii vyberete pomocným tlačítkem „Zařadit do další kategorie“ a rozbalí se strom kategorií, kde
si pomocí jednoduchého zatržení vyberete, do kterých kategorií se produkt zařadí, následně stačí
kliknout na tlačítko „Nastavit“.

Kategorie, která je označená modrým puntíkem, je kategorií hlavní.
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URL adresy - v případě, že nezadáte vlastní URL adresu, bude adresa automaticky vygenerovaná.
Aliasy - zkrácená alternativní URL adresa. Alias můžete použít např. v případě, že původní internetová
adresa byla příliš dlouhá a obsahovala nesrozumitelné znaky.

Součástí modulu obrázky je i možnost nahrávání obrázků z počítače uživatele na internetový server.
Všechny brázky mohou být z různých pohledů na výrobek, mohou vyobrazit rozličná barevná
provedení, nebo mohou být zobrazeny různé části, či detaily různé varianty výrobku. Počet obrázků
není nijak omezen. Měl by se však brát ohled na jejich velikost - a to nejen na šířku/výšku (aby se
nerozpadl design stránky), ale také na velikost v kB. Pro vložení nového obrázku klikněte na tlačítko
Přidat další obrázek. Obrázky snadno označíte kliknutím na ně. Obrázky vložíte po označení pomocí
tlačítka „Vložit vybrané. Pořadí obrázků je možné v administraci jednoduše měnit, a to přetahováním.
Vyberte primární obrázek, který bude zastupovat produkt v katalogu.

K produktu můžete přiřadit související soubory, vložit odkaz na YouTube video a související odkazy.
Například návody k obsluze, specifikace atd. Zákazník se tak dozví o daném produktu maximum
informací. Povolená velikost pro nahrávání souboru prostřednictvím administrace do 2 MB. Větší
soubory je možno nahrávat prostřednictvím FTP (File Transfer Protocol).
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Při vkládání odkazu na YouTube video je nutné, abyste nekopírovali URL adresu videa, ale na detailu
videa pomocí tlačítka Sdílet zkopírovali nabízený odkaz.

Kromě videa a souboru lze vkládat také odkaz např. na webovou stránku. Stačí kliknout na „Připojit
související odkaz (z internetu)“ a zadat do okna odkaz.
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Výrobce přiřazujete s vámi předem definovaného číselníku. Pokud byste chtěli přidat nového výrobce,
vytvoříte ho v sekci Nastavení/Výrobci.

Záruční lhůty vybíráte s předefinovaného číselníku, který si snadno uzpůsobíte v administraci sekci
Nastavení/Záruky.
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Pokud si v části Pořadí nadefinujete pořadí (číselnou řadou 1 – x) a zároveň v Nastavení -> Produktové
kategorie – bude nadefinováno „výchozí řazení dle“ – Pořadí, bude se na eshopu zboží v kategoriích
řadit podle této definice.
Pokud bude nastaveno u více produktů stejné pořadí (např. tři produkty budou mít pořadí 1) budou se
tyto produkty řadit dle abecedy.

V části publikování rozhodnete, zda bude produkt zobrazený v nabídce (na e-shopu) po celou dobu,
nebo jen v určitém období nebo se na e-shopu zobrazovat nebude.

Na výpisu produktů snadno poznáte, který produkt je aktuálně pro e-shop skrytý, protože je označný
přeškrtnutým okem.
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Záložka CENY

Stránka 77 z 356

Výchozím bodem pro výpočet všech cen v ceníku je pole „Základní cena (prodejní)“. Do výpočtu cen
vstupuje mnoho podmínek a důležité informace k cenotvorbě naleznete v tomto manuálu u „Obecný
popis centvorby“.
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Obvyklá cena je cena běžná, a pokud bude vyšší než základní, projeví se to na FrontEndu na detailu
produktu jako běžná cena.

Minimální prodejní cena určuje hranici, pod kterou nelze produkt prodávat. Pozor však na slevy, které
jsou aplikovány až v nákupním košíku (množstevní sleva, objemová sleva), v takovém případě
minimální cena produktu může být překročena!
Minimální cena ovlivňuje ceníky a u každého ceníku je zvýrazněná informace o tom, že daný ceník by
překročil stanovenou peněžní hranici. Ani při ruční úpravě ceny cena neklesne pod minimální hranici.

Pro každý produkt zvlášť je možné zadat slevu v poli „Sleva na tento produkt“. V případě, že zadáváte
tuto cenu, je nutné zvolit, zda se sleva bude přičítat ke slevám v jednotlivých cenících anebo má
nahradit ceníkové slevy.

V případě, že si chcete nastavit další slevy – na kategorie a výrobce (objektová sleva), objemové,
kupóny, limity, stačí kliknout na „Přehled dalších slev“.
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Ceníky určují, zda se jedná o základní ceník (označen zeleným textem základní). Ceníky pro registrované
a neregistrované zákazníky jsou rovněž označeny (pod názvem ceníku).

Na konci ceníku naleznete pole Doprava zdarma. Pokud jej zatrhnete, produkt bude označen
příznakem Doprava zdarma (ve výpisu i na detailu produktu na e-shopu) a v případě, že zákazník
nakoupí takové zboží (vloží do košíku), automaticky má dopravu zdarma U VŠECH položek v košíku, bez
ohledu na to, zda mají ostatní produktu dopravu zdarma či nikoliv.

Množstevní slevy – slevy se vztahují na konkrétní zboží a jeho množství. Určuje se výše slevy
v procentech a na jaký ceník se má sleva aplikovat. Není-li vybrán ceník, bude množstevní sleva platná
pro všechny ceníky. Množstevní slevy se počítají až v košíku (objednávce). Sleva nesmí být vyšší než
100 % a smí být záporná. V případě zadání slevy např. -20 % bude připočítána k ceně zboží 20 % marže.
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Poslední částí v záložce Ceny jsou Poplatky, např. recyklační, autorský atd. Všechny poplatky lze přesně
definovat v administraci v části Nastavení/Poplatky.

Záložka DOSTUPNOST

V záložce Dostupnost si jednoduše nadefinujete jaká je u produktu skladová dostupnost, kolik položek
je na skladě a také to, v jakých jednotkách se produkt bude prodávat.
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U jednotek definujete základní jednotku k produktu a můžete přidávat další jednotky. Cena produktu
je uváděna za základní jednotku a cena k dalším jednotkám je dopočítána dle převodního vztahu. Mezi
další možnosti, které můžete u jednotek nastavit, patří:
Výchozí pro vložení – v případě, že je definováno více jednotek, volíme tu, která se bude při vložení do
košíků zákazníkům nabízet jako prioritní.
Povoleno používat (možno nakoupit v této jednotce) – příznak, který určuje, zdali chceme v této
jednotce povolit nákup zboží.
Přepočet - je vztah k základní jednotce daného produktu. Například určuje, jaké množství základní
jednotky (např. ks) je v balení.
Pokud máte v administraci e-shopu nadefinováno více měrných jednotek, může si z nich zákazník
při nákupu vybrat. V detailu zboží se nachází také informace o ceně všech nabízených jednotek.
Do košíku lze vložit libovolnou kombinaci měrných jednotek (např. 1 kopa, 1 tucet, 1 kus). Informace
o nákupu se přenáší i do objednávky.

Výchozí množství slouží zákazníkovi pro usnadnění výběru. Jde o množství, které zákazníkovi
nabídneme. Zákazník si množství může změnit podle své potřeby.
V poli Minimální odběr si nastavíte minimální počet kusů (nebo počet jiné měrné jednotky), který je
možný v obchodě objednat. Pokud si zákazník vybere počet kusů pod stanovený limit, nebude moci
zboží zakoupit. Zároveň je kupující v košíku informován o limitní výši.
Násobky jednotky produktu, které smí zákazník koupit. Např. Násobky = 2 x, zákazník smí koupit 2 ks,
4 ks, nikoliv 5 ks daného produktu, jelikož 5 není násobek 2. Násobky = 3 x, zákazník smí koupit 3 kg, 6
kg, nikoliv 7 kg daného produktu, jelikož 7 není násobek 3.
U násobků je možné využívat také desetinná čísla.
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Položka Na skladě – určuje množství kusů daného produktu na skladě. Aby se přepočítávaly položky na
skladě, je nutné v sekci Nastavení/Skladové dostupnosti/Skladové hospodářství povolit Kontrolu
skladového hospodářství a Přepočet položek na skladě.
Záložka PARAMETRY
Záložka Parametry je rozdělena na dvě části – v první jsou nadefinované tři parametry – EAN, ISBN a
váha produktu (zadávána v kilogramech) – tyto tři položky jsou zobrazeny v administraci u každého
produktu.
U každého produktu zvlášť si snadno nadefinujete parametr, který vyhovuje právě vytvářenému
produktu – např. barva, velikost, apod.

Po kliknutí na tlačítko „Přidat nový parametr“ se zobrazí okno, ve kterém vybíráte nadefinované
parametry, které mohou být ve třech typech zobrazení – MultiSelect = Možnost výběru více hodnot,
TextBox = Textové pole, SelectBox = Možnost výběru jedné hodnoty.
Při výběru parametru Vám bude inteligentní našeptávač předem nabízet již předdefinované hodnoty
(V Nastavení -> parametry -> detail parametru -> Předdefinované hodnoty) nebo hodnoty, které jsou
již použité u jiného parametru, případně můžete přidat novou hodnotu vepsáním do pole „Vyberte“
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Pokud se jedná o výběrový parametr, stačí kliknout do pole „Vyberte“ a našeptávač Vám nabídne dané
hodnoty. Pokud se jedná o textový parametr, našeptávač bude nabízet v případě zadání prvních
písmen, tedy tak jste zvyklí u jakéhokoliv jiného našeptávače.

Pokud se stane, že nějaký parametr má v definici zaškrtnuto pole „Nezobrazovat parametr“ (V
Nastavení -> Parametry -> detail parametru -> Nezobrazovat parametr) a na některém detailu
produktu budete mít tento parametr přiřazen, bude u něj ikonka přeškrtnutého okna. Znamená to, že
na e-shopu se tento parametr a jeho případná hodnota nebude vůbec zobrazovat.

Záložka VARIANTY
Určitě si dokážete představit e-shop, ve kterém si můžete koupit tričko v 10 barvách a 5 velikostech.
Kvůli účetnictví je nutné vést všechny varianty zboží samostatně - z důvodu skladové dostupnosti. Na eshopu pak kombinace produktů nepůsobí esteticky a zbytečně zákazníkům komplikují nakupování či
vyhledávání konkrétního zboží, což je velmi neefektivní. Aby se varianty mohly na eshopu zobrazovat,
je potřeba jednotlivé skupiny zboží sdružovat pod jeden výrobek, který bude své varianty zastupovat
například při zobrazování v katalogu a v jednotlivých modulech (Doporučujeme, Novinky, …) apod.
Tomuto hlavnímu produktu říkáme „Master produkt“.
Práce s Variantami je velice jednoduchá a spočívá v tom, že si založíte kartu výrobku "Master
produktu" a velice snadno v záložce Varianty vytvoříte varianty. Tento princip byl navržen
z jednoduchého důvodu. Není totiž zapotřebí upravovat jednotlivé účetní systémy, které mají ze
zákona povinnost vést evidenci všech výrobků odděleně. Dalším důležitým faktorem je, že každý
variantní produkt může mít své specifické vlastnosti (kód zboží, cenu, skladovou dostupnost, popisy,
apod.) a vy tak nejste ničím limitováni.
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V případě, že jste se rozhodli používat varianty, klikněte na tlačítko „Používat varianty“, ihned budete
vyzváni k tomu, abyste vytvořili novou šablonu variant nebo vybrali již vytvořenou šablonu.

U prvního případu – vytvoření nové šablony, vyskočí okno, ve kterém jste vyzváni k výběru až tří
parametrů, jejichž hodnoty budou tvořit samotné varianty zboží. Klikněte na „Vložit vybrané“.
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Některé parametry již mají u sebe předvyplněné hodnoty, což je způsobeno tím, že již v dřívější době
byly tyto parametry využity k tvorbě šablony variant a vy jste již tyto hodnoty zadávali.
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Novou hodnotu jednoduše přidáte, stačí začít psát do pole pod s textem „zadejte hodnotu a stiskněte
ENTER“. Sami si označíte, jaké kombinace se mají vytvořit.
Rozhodli jste se, že chcete prodávat Dámskou mikinu (Master produkt) v různých barvách a
velikostech. Nyní jste tedy označili všechny dostupné barvy a velikosti. Nezoufejte, pokud nemáte
mikinu L ve žluté či jiné barvě – snadno tuto variantu odstraníte v dalším kroku.
Poté, co mám vybrané parametry, zadané hodnoty, je potřeba šablonu uložit – kliknutím na tlačítko
„Uložit šablonu“. Vyplňte název šablony a uložte.

Nyní se pod parametry zobrazila část „Hromadná úprava cen, hmotnosti a dostupnosti u variant“.
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Zde můžete, ale nemusíte upravit hodnoty pro všechny varianty společně!
Můžete si nastavit a upravit Masku pro generování názvu a kodu varianty. Defaultně pro všechny
varianty nastavujete masku v části Nastavení -> Detail zboží – „Maska pro generování názvu varianty“
a „Maska pro generování kódu varianty“.
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U jednotlivých variant je potřeba označit, kterou masku si přejete měnit. Na již dříve vygenerované
varianty nemá změna masky vliv.

Tak např. víte, že všechny mikiny váží 0,5 kg, tak označíte pole Hmotnost a zadáte hodnotu.

U tlačítka Generovat varianty vidíte v závorce číslo, které značí, kolik variant bude vytvořeno z hodnot,
které jste zadali.

Generujte varianty.
Z vybraných hodnot již máte hotové varianty!
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Chcete-li postupně přidávat další varianty, stačí ve výpisu variant kliknout na Přidat / upravit varianty.

Doplnění vypadá téměř stejně, jako v případě, kdy jste se rozhodli vytvářet nové varianty.
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Jediným rozdílem je to, že si můžete v části Hromadná úprava cen, hmotností, dostupností u variant
vybrat, jakým způsobem se uloží nové varianty nebo jakým způsobem se doupraví stávající varianty.

Stránka 91 z 356

Změnit pořadí variant lze pomocí kliknutí na „Změnit pořadí variant“ (ve výpisu variant), kdy se zobrazí
jednoduché vyskakovací okno, kde si nastavíte, podle jakých kritérií se má pořadí variant zobrazit.
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U variant lze využívat hromadné akce – stačí označit varianty, u kterých akci chcete provést.
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Každou variantu můžete samostatně editovat kliknutím na ikonu tužky.

Detail varianty se podobá detailu klasického produktu.
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V horní části vidíte název aktuálně editované varianty, níže se zobrazují základní údaje. V pravé části
lze vybírat mezi jednotlivými variantami a lze mezi nimi také využívat vyhledávání.

Můžete k variantě přidat obrázek, popis, anotaci, změnit ji kód, název, EAN, hmotnost, ale také cenu,
skladovou dostupnost, popis, apod. Nezapomínejte změny ukládat.
V další části SEO, příznaky nebo přidat alternativní a související zboží. Kromě základního obrázku
můžete přidávat i doplňkové obrázky.
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Kategorie je z master produktu automaticky děděna na všechny varianty. Pokud si změníte u master
produktu kategorii, změní se i u variant. Na variantě je tedy možné individuálně určit i jinou kategorii,
než je na master produktu a to klikem na Zařadit do další kategorie.
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Chcete-li se dostat z detailu varianty zpět na výpis variant, stačí vlevo nahoře kliknout na pole „Zpět na
detail produktu“.

Varianty můžete přestat používat, stačí kliknout na Nepoužívat varianty.
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Pozor, po uložení produktu dojde ke smazání všech jeho variant z databáze!

V případě, že se někdy v budoucnu rozhodnete používat opět varianty na daném produktu (master
produktu), stačí klinout na Používat varianty a vybrat šablonu pro vytvoření nových variant.
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Záložka XML
V záložce XML naleznete nepovinné informace, které pokud u daného zboží vyplníte, jsou přenášené
k dané položce do XML feedů pro porovnávače cen Zboží.cz, Heureka.cz, Nákupy Google,
HledejCeny.cz.

Obecně pro všechny feedy můžete vyplnit produktové číslo, dobu přepravy a typ zboží.
Níže jsou políčka pro jednotlivé porovnávače.
Zboží.cz
Nezobrazovat produkt – VISIBILITY – V případě zaškrtnutí políčka se produkt nebude zobrazovat
v nabídce na Zboží.cz.
Název výrobku – PRODUCTNAME – Obecné pojmenování výrobku z pohledu spotřebitele bez
rozšiřujících údajů eshopu. Musí obsahovat všechny potřebné údaje tak, aby byla nabídka pomocí
názvu odlišitelná od ostatních nabídek v XML feedu, a řídí se jednotnou šablonou rozlišenou pro různé
kategorie produktů.
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Rozšířený název výrobku – PRODUCT – Může obsahovat informace, které jsou specifické pro daný
obchod, např. "+ dárek zdarma". Jde ve své podstatě o rozvětvenou značku PRODUCTNAME včetně
přívlastků.
Identifikátor kamenných poboček – SHOP_DEPOTS – identifikátor kamenných poboček, ve kterých je
položka skladem. Jednotlivé identifikátory jsou odděleny středníkem. Vztahuje se pouze k jednomu IČ
obchodu a jeho provozovnám. Identifikátor se přiděluje na žádost až po úspěšné registraci.
Cena za proklik – MAX_CPC – maximální cena za proklik v Kč. Hodnota je z intervalu 1 až 500 Kč.
Pro odstranění nastavení slouží hodnota 0.
Doplňková informace – EXTRA MESSAGE slouží k uvedení doplňkové informace o nabídce. U jednoho
produktu lze použít pouze jednu hodnotu.

Vyberte kategorii – pokud máte namapované kategorie e-shopu na kategorie zboží.cz (v části
Aplikace 3.stran -> Srovnávače cen -> Zboží.cz mapování kategorií) naleznete zde odpovídající
zařazení ve stromu kategorií. Pokud si přejete samostatný produkt zařadit jinam, je možno přímo na
této položce individuálně.
V tom případě má zařazení konkrétního produktu do stromu kategorií Zboží.cz přednost před
kategorií e-shopu zařazenou do stromu kategorií Zboží.cz

Klikem na „Mapovat kategorie Zboží.cz“ budete přesměrování na párování kategorií e-shopu na
kategorie Zboží.cz
Klikem na „Načíst znovu informace o mapování“ se aktualizují příslušné předchozí nastavení.
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Heureka
Zatržením pole Neexportovat produkt zajistíte to, že se produkt nebude pro Heureka.cz exportovat do
feedu.
Název výrobku (PRODUCTNAME) – zde zadáváte název výrobku, který se bude zobrazovat na Heurece.
Tento název se může lišit od názvu produktu, který uvádíte na vašem e-shopu. Název výrobku nesmí
obsahovat žádné jiné informace, jako např. + dárek, doprava zdarma apod.
Rozšíření názvu výrobku (PRODUCT) – obsahuje rozvětvený název produktu včetně přívlastků (např. +
dárek, doprava zdarma). Tento název bude zobrazen v porovnání cen.
Cena za proklik – HEUREKA-CPC – tagem nastavujete maximální cenu, kterou jste ochotni za proklik
nabídnout.
Dárek (GIFT) - Heuréka umožňuje zadávat více dárků, při vkládání jednotlivých dárků je potřeba text
oddělovat středníkem. Např: Pouzdro v hodnotě 2000 Kč zdarma;Paměťová karta
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V xml feedu se poté takovýto zápis projeví následně:
<GIFT>Pouzdro v hodnotě 2000 Kč zdarma</GIFT>
<GIFT>Paměťová karta</GIFT>
Tento tag slouží pouze pro přenos do xml feedu heureky. Na front-endu e-shopu se tato informace
nikde nezobrazuje.

Namapujte si své kategorie s kategoriemi Heureky.
Nákupy Google
Zatržením pole Neexportovat produkt zajistíte to, že se produkt nebude pro Google exportovat do
feedu.
Stav zboží – v nabídce jsou tři stavy zboží – nové, použité a repasované.
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Identifikátor existuje – u kategorií Nákupů Google, které vyžadují jedinečný identifikátor produktu, ale
ten pro vybrané zboží neexistuje (jedná se např. o zboží na míru), se musí odesílat atribut [identifier
exists] s hodnotou FALSE – tedy toto pole musí zůstat nezatržené.
Kategorie Nákupů Google – obsahuje seznam kategorií Nákupů Google. Vyberte vždy jednu kategorii,
aby vaše produkty byly snadno k nalezení na porovnávači.
Grupa Nákupů Google – neboli skupina produktů slouží k namapování parametrů. Jednotlivé skupiny
produktů (grupy) mají přiřazené atributy a k nim si přidáváte parametry dle libosti v sekci
Nastavení/Aplikace 3. stran. Hodnoty parametrů se přenášejí xml feedem.

Jak nastavím xml feed? Např. jako grupu vyberu Oblečení a hned se zobrazí seznam přiřazených
atributů (Pohlaví, Věková skupina, Barva, Značka, atd.) a k nim přiřazené parametry (mapované entity).
Hodnoty buď vepíšete do jednotlivých polí hodnoty, nebo můžete využít toho, že se parametry
propisují. Tzn., pokud chci, aby se parametry propsaly, stačí parametry vybrat a vyplnit na kartě
produktu v sekci Parametry. Propsané parametry poznáte podle toho, že je pole „Hodnota“ šedé a
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nedá se upravit. Úprava je možná pouze v sekci Parametry. U každé grupy je vždy některá hodnota
povinná. U oblečení je to Značka, bez vyplnění tohoto pole nelze produkt uložit.
HledejCeny.cz
Možnost zatržení Neimportovat produkt – případě, že bude zatrženo, nastane to, že zboží bude ve
feedu, ale nezobrazí se na HledejCeny.cz.

Záložka ALTERNATIVNÍ A SOUVISEJÍCÍ
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Ke každému zboží lze přiřadit související zboží, které s ním nějakým způsobem souvisí nebo jej
doplňuje. Kraťasy pro tričko nebo matka pro šroubek – to je typické související zboží. Na FrontEndu je
najdete na detailu produktu pod alternativním zbožím a také v krocích objednávky, části
„Doporučujeme dokoupit“.
Pro vložení nového souvisejícího zboží klikněte na tlačítko Přidat produkt. Vyskočí vám pomocné okno
pro Výběr produktů a zobrazí se produkty, ze kterých volíte (řazené dle stromu kategorií). Takto se v
databázi vytvoří vazba mezi souvisejícím zbožím a hlavním zbožím. K hlavnímu zboží je možné přidat
neomezené množství souvisejícího zboží. Pokud ke zboží není vloženo žádné související zboží, rámeček
se souvisejícím zbožím se na webu neobjevuje.
Alternativní zboží se zobrazuje v detailu zboží. Poskytuje zákazníkovi možnost zvolit si podobný, logicky
související výrobek bez nutnosti opustit kartu vybraného výrobku a bez nutnosti nového vyhledávání.
Zákazník tak dostává příležitost k širšímu výběru zboží ve vybrané kategorii. Po kliku na alternativní
zboží je možné zobrazit jeho detail a případně vložit do košíku.
Pro vložení nového alternativního zboží k produktu v administraci klikněte na tlačítko Přidat produkt.
Vyskočí vám pomocné okno pro výběr. Zobrazí se produkty, ze kterých následně volíte. Takto se v
databázi vytvoří vazba mezi alternativním zbožím a hlavním zbožím.
K produktu je možné přidat neomezené množství alternativního zboží. Pokud ke zboží není vloženo
žádné alternativní zboží, boxík se na shopu nezobrazí.
Pozor! Jako alternativní a související produkty volte pouze ty produkty, které jsou zařazeny do
povolených kategorií. Pokud např. přidáte produkt, který se nachází v zakázané kategorii (nebo není
zařazen v kategorii vůbec), nezobrazí se na e-shopu.

Kategorie

V administrační části Kategorie se nachází strom kategorií produktů. Tuto strukturu můžete libovolně
budovat, tudíž lze přidávat či mazat podkategorie i kategorie.
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Kategorie jsou jako hlavní navigační prvek velmi důležité pro orientaci zákazníka. Proto by měly být
členěny přehledně a logicky tak, aby zákazníka dovedly ke zboží, které hledá. Na e-shopu se pak
v jednotlivých kategoriích zobrazuje zboží. Libovolný produkt je možno zařadit do neomezeného počtu
kategorií.
Kategorie dělíme na hlavní (nemají nadřazenou žádnou kategorii) a podkategorie. Systém umožňuje
tvorbu nekonečné stromové struktury kategorií, kdy každá z kategorií může obsahovat libovolný počet
podkategorií a každá z podkategorií se dále může větvit. V praxi je však nejlepší nebudovat příliš
hlubokou strukturu kategorií, protože zákazníci se pak mohou „ztrácet“.
Pořadí kategorií (i podkategorií) si snadno nastavíte a to pouhým přetažením po kliknutí na ikonu
. Pozor na změnu pořadí podkategorií, protože ta je možná pouze v rámci kategorie.
Při zakládání nové kategorie povinně vyplňte Název. Ostatní políčka jsou volitelná.
Alternativní název a alternativní popis jsou důležité pro vyhledávače a zobrazují se ve spodní části
detailu kategorie.
Obrázek získáte buďto z vašeho počítače nahráním na server, nebo je již nahraný v manažeru obrázku.
Důležité je však vybrat kategorii, do které bude kategorie spadat. Automaticky je vybraná Kategorie
produktů, což značí, že kategorie bude ve stromu kategorií figurovat jako hlavní.
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Velmi důležitá část editace kategorie zejména pro vyhledávače je sekce SEO.
SEO - Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače. Skládá se ze tří základních
bodů, bez kterých se e-shop ve vyhledávačích neobejde. Jsou jimi Titulek, Popis a Klíčová slova. Pomocí
těchto tří správně vyplněných políček máte větší šanci se dostat na co nejlepší pozice ve vyhledávačích.
Titulek – tzv. title - umožňuje upravovat titulek a případně ho doplnit o vyhledávaná klíčová slova, která
se vztahují k dané stránce. Protože se title zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, máte tak šanci jej
upravit, aby zaujal uživatele. Zvýšíte si tak míru prokliku (CTR). Titulek je důležitým prvkem
pro optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO).
Popis – tzv. description - je zhruba dvouřádkový popisek, který může být zobrazován v přehledu
výsledků ve vyhledávačích Seznam, Google, apod., případně může být také zobrazován při sdílení dané
stránky na sociálních sítích. Tento popisek pro vyhledávače je vhodné tvořit tak, aby se zde objevila
klíčová slova a aby popis přesvědčil uživatele k návštěvě vašeho webu. Popisek by měl být tvořen z
kratších smysluplných vět, měl by rovněž zaujmout na první pohled a přesvědčit uživatele ke vstupu na
danou stránku. Popis by měl mít max. 158 znaků (víc se ve výsledku vyhledávání nezobrazí). Pokud je
description zobrazen ve výsledku vyhledávání a zároveň obsahuje i hledanou frázi, která je ve výpise
zobrazena tučně, může ovlivnit uživatele ke kliknutí na odkaz.
Klíčová slova - Stačí vypsat několik (2 nebo 3) nejdůležitějších klíčových slov. Klíčová slova se oddělují
čárkami, za nimi mohou být mezery. Klíčová slova není nutné vyplňovat.

URL adresa - v případě že nezadáte vlastní URL adresu, bude adresa automaticky vygenerována.
Aliasy - zkrácená alternativní URL adresa. Alias můžete použít např. v případě, když původní
internetová adresa byla příliš dlouhá a obsahovala nesrozumitelné znaky.
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Vytvořené kategorie můžete zobrazovat na e-shopu stále nebo pouze v určitém období. Kategorii lze
zakázat, pokud bude označená v části publikování jako „Nezobrazovat kategorii“.

Zakázaná kategorie se na výpisu kategorií zobrazí s ikonou přeškrtnutého oka.

Poté co máte všechny políčka vyplněné, stačí potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním
rohu.
Na detailu kategorie máte možnost vytvářet novou položku, duplikovat kategorii nebo ji smazat. Stačí
v pravém horním rohu rozbalit možnost ve tlačítka Uložit.

Při smazání se objeví kontrolní hlášení: Opravdu chcete smazat „xxx“? Případné zboží, které bylo
zařazeno do této kategorie bude nezařazené (nezobrazí se na e-shopu, pokud nejsou zařazené do jiné
kategorie).

Zobrazení kategorií produktů na e-shopu
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Hodnocení produktů

Povolení a ucelený popis tohoto modulu najdeme v Nastavení -> Hodnocení produktů
V administrační části Hodnocení produktů najdeme podrobný výpis jednotlivých hodnocení. Ty
můžeme povolovat, zakazovat, nebo některé její části editovat po kliku na konkrétní hodnocení, tedy
na jeho detailu.
Můžeme rovněž využít filtrace či různé způsoby vyhledávání, na které jsme zvyklí z jiných sekcí
administrace. Hromadné akce lze využít pro publikování, nezobrazování či smazání hodnocení.

Detail hodnocení v administraci
Hodnocení obsahuje Autor, Počet hvězdiček, Datum vložení, E-mailovou adresu, IP adresu, Klady,
Zápory a Obsah. Pouze poslední tři části lze editovat.
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Zákazníci

Pomocí toho modulu lze jednoduše pracovat s údaji registrovaných zákazníků e-shopu.
Pro rychlejší práci využijte jednat fulltextové vyhledávání zákazníka a také filtry, které si můžete uložit
do záložek. Stačí kliknout na „Zobrazit pokročilé vyhledávání“ a nadefinovat si, dle čeho se filtr má řídit:
Telefonní číslo, IČ, DIČ, Vytvořen od/do, Zakázán, Newsletter, Způsob platby, Způsob dopravy, Ceník,
Stav objednávky.
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Ve fulltextovém vyhledávání můžete vyhledat zákazníka podle jména, příjmení, názvu firmy, ulice,
města, poštovního směrovacího čísla, e-mailu.

V přehledu všech zákazníků máte uvedené základní údaje registrovaného zákazníka a adresu, počet
objednávek a informaci o tom, kdy byla tímto zákazníkem vytvořená poslední objednávka. S pomocí
funkce „Upravit sloupce“ si tuto tabulku můžete rozšířit o další sloupce. Nedoporučujeme zobrazovat
zbytečné množství sloupců z důvodu vzhledu (zejména responzivnímu designu). Pořadí sloupců si
jednoduše změníte kliknutím na ikonku
a následným přetažením. Až budete s výběrem a
úpravami spokojeni, klikněte na tlačítko „Použít“.
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V přehledu všech zákazníků můžete zákazníky označovat a provádět u nich hromadné akce – mazání,
přiřazení dopravy, platby a ceníku.
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U jednotlivých zákazníků se zobrazují dva typy informačních ikonek:

- značí, že u tohoto zákazníka mám uloženou poznámku,
- označuje, že zákazník má faktury po splatnosti.
Po najetí myší na ikonky, se zobrazí buď text poznámky, nebo informace, kolik faktur je po splatnosti.
Detail zákazníka
Kliknutím na jméno a příjmení zákazníka se dostanete na detail daného zákazníka.
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V horní části (vedle tlačítka Zpět) lze vidět informaci o tom, zda se u zákazníka nachází objednávka,
která je nevyřízená.
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V hlavičce lze vidět několik rychlých informací o zákazníkovi – zda se jedná o rizikového zákazníka
(takový, který má nezaplacenou objednávku po splatnosti), nebo máte u zákazníka svou poznámku a
poslední informace se týká počtu objednávek s celkovou částkou.

Pod těmito informacemi se nachází část Objednávky, kde se zobrazuje posledních pět objednávek
s možností zobrazit i starší objednávky, které vytvořil daný zákazník.

U objednávek se dozvíte, kdy byly vytvořeny, v jaké hodnotě, stav objednávky, stav faktury a další
doplňující informace (poznámka u objednávky, diskuze k objednávce).
V části Doprava, platba, ceník vyplníte zákazníkovi dopravu a platbu, která bude použita v košíku eshopu. Dále je možné nastavit Ceník, jehož ceny zákazník po přihlášení ke svému účtu u zboží uvidí a
bude moct za tyto ceny v e-shopu nakupovat.

Ke každému zákazníkovi lze zapisovat vlastní poznámky, které klient neuvidí (slouží pouze k interním
účelům). Zde vyplněná poznámka se zobrazuje také ve výpisu zákazníků pod ikonkou
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.

Samozřejmostí je úprava základních údajů zákazníka – jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové
adresy, fakturační či dodací adresy. Údaje se nacházejí v pravém sloupci, pro změnu kterýchkoliv údajů,
stačí kliknout na tlačítko „Upravit údaje“. Pod nadpisy Dodací a Fakturační adresy lze ihned vidět
mapku s bydlištěm.
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Dodací adresu není třeba vyplňovat a máte možnost ji odstranit.
V přehledu vidíte zda Váš zákazník je přihlášen k Odběru newsletteru (novinek), můžete jej v případě
potřeby Zakázat.
Pole Login, které vidíte pod polem E-mail je přihlašovací údaj Vašeho zákazníka ke svému účtu na eshopu. V případě překlepu klienta při jeho registraci můžete toto pole editovat. Pole Login je ovšem
jedinečné a je u něj vyloučena jakákoliv duplicita. Heslo viditelné není, toto si klient může změnit pouze
zadáním ve svém profilu, případně v rámci zapomenutého hesla při přihlášení.
Po jakékoliv úpravě nezapomeňte uložit změny!
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Marketing

Pod sekcí Marketing naleznete Ceníky, Hromadné e-maily, Slevy a kupóny, Odběratele novinek,
Šablony zpráv a také Personalizaci.

Ceníky

Tento modul umožní vytvořit cenové skupiny pro různé zákazníky e-shopu. Obchodníkovi se tak do
rukou dostává silný nástroj pro motivaci zákazníků k nákupu, protože jim umožní nakupovat za "jeho"
ceny. Na e-shopu se cenové skupiny projeví zákazníkovi ihned po přihlášení platným loginem a heslem.
Po přihlášení uživatele se začnou na e-shopu zobrazovat ceny dle zařazení do cenové hladiny. Cenové
skupiny můžete svázat s registrovaným zákazníkem na jeho kartě v administrační části Zákazníci –
detail zákazníka.

Po spuštění e-shopu je definován jeden ceník. Je označován jako „Základní ceník“, kterému lze nastavit
slevy, stejně jako u dalších ceníků. Cena zboží brána ze základního ceníku, je v případě, že není zadaná
u produktu „Základní cena“ nebo nejsou u dalších ceníků vyplněné ceny individuální. V takovém
případě, je základní ceník používán pro výpočet finální ceny. Kterýkoliv vámi vytvořený ceník můžete
označit jako základní.
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Ve výpisu ceníků si snadno určíte, který ceník bude platný pro registrované a který pro neregistrované
zákazníky. Pomocí zatržení zvolte, zda se u ceníku aplikují další ceny nebo pouze ty ceníkové.
Ceníky jsou přiřazovány dynamicky, tedy vždy se aplikují na všechny registrované zákazníky (nově
registrované i registrované v minulosti). Neregistrovaným návštěvníkům e-shopu je přiřazován ceník
označen jako „Výchozí pro neregistrované“. Registrovaným návštěvníků e-shopu je přiřazován ceník
označen jako „Výchozí pro registrované“. Jedinou výjimkou u dynamicky přiřazovaných ceníků pro
registrované je možnost na kartě zákazníka přiřadit určitému zákazníkovi konkrétní ceník.
Jako provozovatel shopu máte možnost vytvořit další ceníky. Vytvoření nového ceníku provedete
kliknutím na tlačítko Nový ceník. Po stisknutí se načte prázdný formulář.
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U nového ceníku musíte vyplnit Název, slevu (pokud má být aplikovaná, nebo necháte v tomto poli 0).
Ta může být záporná, tedy např. u ceníku se slevou -20 % bude připočítávána k ceně zboží 20% marže.
Další možností ceníku je nastavení „Neaplikovat další slevy“. Tato volba nastavení zaručí, že na zboží
bude aplikovaná pouze sleva na ceník bez dalších slev. Výjimkou jsou slevy, které se neaplikují na zboží,
ale teprve v košíku, např. sleva objemová nebo sleva množstevní.
Ceníku lze snadno nastavit platnost – buď bude povolen, zakázán nebo povolen po určité období.

V případě, že u ceníku vyprší jeho platnost, všichni klienti (zákazníci), kterým byl tento ceník přiřazen,
budou zařazeni automaticky do základního ceníku.
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U každého uloženého ceníku se nachází informace o tom, kolik zákazníků má přiřazený příslušný ceník.
Zákazníky si snadno zobrazíte kliknutím na „zobrazit zákazníky“.

Hromadné e-maily

Hromadný e-mail je možno odeslat pouze 1x za týden. Při nastavování data odeslání je prováděna
kontrola, zda je toto pravidlo dodržováno. Vytvořených a připravených hromadných e-mailů můžete
mít nastaveno neomezeně.
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Tělo e-mailu - při tvorbě těla e-mailu můžete využít tři rozšiřující funkce v CK editoru (tyto funkce jsou
vyznačeny červeným rámečkem u obrázku níže):
 vložení vybraných článků – možnost vložit vybrané články přímo do těla e-mailu;
 vložení vybraných produktů - vybrané produkty jsou vloženy do šablony, kterou máte možnost
editovat a měnit;
 vložení šablony e-mailu - šablony jsou spravovány v sekci Marketing -> Šablony zpráv, zde
naleznete šablonu pro Hromadné e-maily, kterou můžete sami upravovat a používat.

Doporučujeme využívat šablony.
Využívat můžete také proměnné – díky kterým vložíte jednoduše do hromadného e-mailu odkaz pro
odhlášení z odběru novinek a odkaz pro zobrazení hromadného e-mailu.
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Vložení šablony e-mailu

Vložení vybraných produktů
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Vložení vybraných článků

URL parametry - slouží pro zadání parametrů pro sledování např. přes Google Analytics. Tyto parametry
jsou automaticky generovány při odeslání každého odkazu v e-mailu.
Adresáti hromadného e-mailu - odběratele e-mailů je možno filtrovat na registrované se souhlasem či
bez, s možností rozšíření filtrace dle ceníku. Dále na neregistrované se souhlasem či bez (ti, kteří se
přihlásili k odběru novinek nebo vytvořili objednávku jako neregistrovaní.)
Pod Adresáti hromadného e-mailu máte možnost dále filtrovat, zda se má provést ještě omezení podle
toho, jestli vybrané skupiny mají v systému objednávku či nikoliv. Také lze zadávat vlastní e-mailové
adresy oddělené středníkem.

Po uložení hromadného e-mailu lze odeslat testovací email. Stačí rozbalit menu pod šipkou vpravo
nahoře a kliknout na „Odeslat testovací email“. Ihned se otevře modální okno, kde je automaticky
vyplněna e-mailová adresa (ta, kterou jste zadávali v základním nastavení). Lze přidat i více e-mailových
adres, které stačí od sebe oddělit čárkou.
Po odeslání je hromadný e-mail automaticky deaktivován pro další úpravu a lze jej pouze Zakázat. Toto
ne/zatržení má vliv na možnost Zobrazit náhled, který slouží pro dodatečné zobrazení e-mailu na frontendu e-shopu.
Pokud potřebujete odeslat hromadný e-mail znovu, nebo jej opětovně použít pro editaci, můžete si jej
vytvořit pomocí funkce Duplikovat.

Stránka 126 z 356

Slevy a kupóny

Sekce slevy a kupóny je rozdělena do čtyř samostatných záložek:
-

Slevy na kategorie a výrobce (tzv. objektové slevy)
Objemové slevy
Kupóny
Limity – vztahují se k omezení slev na kategorie a výrobce
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Slevy na kategorie a výrobce

Sleva na kategorie a výrobce (neboli objektová sleva) se udává v procentech a je aplikována při každém
výpočtu finální ceny vybraných kategorií produktů.

Ve výpisu se slevy řadí defaultně abecedně. Pořadí a zobrazení jednotlivých sloupců lze pomocí kliknutí
na „Upravit sloupce“ (vlevo dole).
Vedle názvu slevy lze vidět jaká je procentuální sleva a na kolik objektů je navázána (kategorie, výrobci).
Novou slevu vytvoříte kliknutím na tlačítko „Nová objektová sleva“ v pravém horním rohu.

Povinně se vyplní název, kód a sleva v procentech.
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Pomocí zatržítka určíte, zda sleva bude povolena nebo nikoliv.
Slevu v procentech lze zadávat také v mínusových hodnotách (výsledná cena s marží).
Podmínky aplikování slevy u zboží
1) Slevu je možno nastavit pouze na kategorii.
2) Slevu je možno nastavit pouze na výrobce.
3) Slevu je možno nastavit na kategorii a výrobce zároveň. Lze vybrat i více kategorií produktů.
Jakmile vyberete konkrétní výrobce, platí závislost mezi kategorií produktu a výrobcem – „a
zároveň“. Mezi jednotlivými položkami kategorií platí závislost „a/nebo“.
Slevy můžete prioritizovat, tedy určit, zda se bude upřednostňovat minimální, maximální objektová
sleva nebo součet objektových slev. Také zde nastavíte probublávání slev. Nastavení prioritizace slevy
a probublávání se nachází v sekci Nastavení/Cenotvorba + DPH/Nastavení cen, slev a DPH.
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Podrobnější manuál naleznete zde.

Objemové slevy

Objemová sleva se udává v procentech či v korunách a bude aplikována v košíku, jakmile se přesáhne
určitá hodnota nákupu. Není možné uvést zápornou slevu, tedy marži.
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U objemové slevy zadáváte název a kód, tyto položky jsou povinné. Mezi nepovinné položky patří popis
či cena objednávky. Je dobré uvést cenu objednávky, při jejímž překročení se sleva aplikuje a určit, zda
budete zadávat slevu v procentech nebo v korunách.
Jako příklad jsou uvedeny dvě objemové slevy. Jedna se uplatňuje při nákupu nad 999 Kč a sleva je ve
výši 110 Kč. Druhá sleva je ve výši 30 % a uplatňuje se při nákupu nad 3 500 Kč.

Zobrazení nákupního košíku včetně objemové slevy v korunách
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Zobrazení nákupního košíku včetně objemové slevy v procentech

Kupóny

Slevové kupóny slouží jako nástroj pro zvyšování prodeje pomocí cílených slev na zboží.
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Ve výpisu slev máte díky hromadné akci možnost exportovat slevové kupóny do Excelu.

Vygenerované kódy v Excelu
Po kliku na tlačítko „Nový kupón“ se dostanete na detail nového kupónu.
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Detail slevového kupónu je členěn do čtyř záložek – základní, sleva, generování kódů, vygenerované
kódy.
V první záložce – Základní, vyplňujete povinně název. Platnost není potřeba vyplňovat, protože
v případě, že vyplněná nebude, bude kupón platný po neomezenou dobu. Pokud platnost zadáte, je
možno klikem na ikonu kalendáře a výběrem. Kromě dne, je možno stanovit i čas platnosti kuponu,
tedy definovat přesnou hodinu/minutu.
Při zatržení pole „Zakázán“ nebude možno kupón uplatňovat v košíku na e-shopu.

Záložka Sleva slouží k vyplnění údajů o minimální ceně objednávky, a zda se sleva bude uplatňovat
v procentech, nebo korunách.
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Ve třetí záložce Generování kódů si jednoduše nastavíte masku, která vám vygeneruje slevové kupóny.
Některé položky v masce – Náhodná čísla, Čísla, Písmena, lze individuálně nastavit (stačí kliknout na
ikonu tužky).
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Při generování kódu nastavíte, kolik kódů se má vygenerovat a násobnost jeho použití, kde buď
zatrhnete pole „Umožnit neomezené použití jednoho kupónu“ anebo vepíšete hodnotu do pole
„Maximální počet použití jednoho kupónu“.
Pro daný kupón lze nastavit jeho platnost. Pokud platnost nevyplníte, je kupón platný po neomezenou
dobu.
Také je možno nastavit, zda se má kód slevového kupónu znehodnocovat již při vložení do košíku, nebo
až při vytvoření objednávky.
Po vyplnění všech potřebných polí uložte kupón. Zde se vás systém zeptá, zda chcete pouze uložit údaje
nebo zároveň chcete vygenerovat kódy. Poté, co vygenerujete kódy, zobrazí se jejich seznam v záložce
Vygenerované kódy.

Stránka 136 z 356

Proto, aby se dal slevový kupón uplatňovat na e-shopu v košíku, je potřeba zatrhnout pole „Povolit
zadání slevového kupónu“, které naleznete v administraci e-shopu sekci Nastavení/Objednávkový
proces. Do toho nastavení se snadno dostane přímo z výpisu kupónu kliknutím na odkaz v dolní části
ve žlutém informačním rámečku.
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Limity
Vytvořte si nový limit kliknutím na tlačítko „Nový limit“. Zadejte název, kód a sleva (neboli hodnotu
limitu, přes kterou neprojde sleva, např. na kategorie).

Hodnota limity (slevy) udává hranici (v procentech) pro objektovou slevu (Slevy na kategorie a
výrobce). Hodnota pro zadání je v rozmezí 0 – 100 %.
Podmínky uplatnění slevového limitu u zboží
V případě, že nevyberete žádnou kategorii produktů, nebude limit aplikován.
Lze vybrat i více kategorií produktů. Jakmile vyberete konkrétní výrobce, platí závislost mezi kategorií
produktů a výrobce – „a zároveň“. Mezi jednotlivými položkami kategorií platí závislost „anebo“.
Limity můžete prioritizovat, tedy nastavit, zda se má upřednostňovat minimální či maximální limit.
Nastavení prioritizace slevy se nachází v sekci Nastavení/Cenotvorba + DPH/Nastavení cen, slev a DPH.
Jednoduše se na toto nastavení dostanete z výpisu limitů kliknutím na modrý odkaz ve žlutém
informačním okně.
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Odběratelé novinek
V sekci Odběratelé novinek se zapisují emaily přihlášené přes box Novinek nebo přes Pop-up okno.
V přehledu vidíte datum registrace, odkud je registrován, u pop-up okna víme navíc i jeho konkrétní
název.
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Pokud si zobrazíte pokročilé vyhledávání, můžete různě emaily filtrovat.
V seznamu můžete dále hledat, e-maily označit, smazat, či exportovat do xls souboru. Práci se
seznamem vám umožní možnosti vybrat vše na stránce, zrušit výběr. Stačí zatrhnout pole v hlavičce
tabulky (vedle Emailu).

Přidáním odkazu na konci newsletteru ve tvaru www.nazevshopu.cz/newsletter/remove umožníte
svým zákazníkům snadno (po kliknutí na tento odkaz) zrušit odběr novinek.
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Šablony zpráv
Všechny zprávy (e-maily), které z administrace e-shopu odcházejí k zákazníkům, můžete v této části
editovat kliknutím na název. Není možné si vytvářet vlastní šablony, lze pouze editovat již vytvořené
systémem.
Každá šablona zpráv je na detailu rozdělena pro lepší přehlednost do dvou záložek – Základní a Zpráva.
V první záložce jsou informace týkající se, o jakou šablonu se jedná, kdo je příjemcem, odesílatel a zda
má být poslána kopie.

Do každého pole lze zadávat pouze jednu e-mailovou adresu.
Příjemce je automaticky nahrazován e-mailem toho, kdo vytvořil objednávku. Pole Příjemce je
využívané pouze u některých šablon e-mailů (např. u Napište nám).
Druhá záložka obsahuje předmět, tělo zprávy, zástupné znaky.
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Jak pracovat se zástupnými znaky? V části Zástupné znaky vidíte soupis všech znaků, které můžete u
dané šablony použít. Zástupný znak přidáte přímo v těle a to tím, že si rozbalíte „Proměnné“ a zvolíte
vybraný zástupný znak. Znak se doplní do těla e-mailu na místo, kde se právě nachází kurzor.
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Zástupné znaky jsou v těle označeny žlutou barvou a lze je snadno přemisťovat přetahováním.

Pokud používáte u hromadného e-mailu zástupný znak URL e-mailu, tak nezapomínejte na to, že
v testovacím e-mailu link nefunguje, jelikož newsletter ještě nebyl odeslán a neexistuje jeho stránka
s detailem. Odkaz je funkční až po finálním odeslání newsletteru.

U e-mailů týkajících se objednávky (změna stavu – vyřízena, změna stavu – vyřizuje se, aktualizace) je
možné přidávat zástupné znaky týkající se dopravy a platby. Jedná se o zástupný znak pro název
dopravy či platby a instrukce dopravy a platby.
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Obrázek (logo) v každém e-mailu si lze individuálně změnit a to pomocí dvojkliku na současné logo. Na
serveru si pak zvolíte obrázek (logo) nový.

Personalizace
Nalaďte svůj e-shop co nejvíce potřebám svých klientů a využívejte inteligentní nakupování (=
personalizaci).
Pokud si personalizaci zapnete, náš systém bude vyhodnocovat chování vašich klientů na e-shopu a
sám vybere, které zboží klientovi doporučí a nabídne mu jej.
O co tedy jde? Např. máte k produktu přiřazené nějaké vlastní alternativní produkty, které chcete
klientovi nabídnout. Jenže vy již nevíte, že daný klient se zaměří na červenou barvu a hledá skrze eshop čepici, bundu, mikinu v této barvě. Díky personalizaci se danému klientovi doporučí právě zboží,
které by mohl chtít (produkty v červené barvě).
Pozor! Nedivte se, že v případě, kdy máte vytvořené své demo a testujete jej, se vám nabízejí
nesmyslné produkty – je to tím, že ještě není dostatek údajů pro správnou funkci výběru produktů.

Doporučování zboží
Systém se snaží přizpůsobit doporučené produkty nákupnímu cyklu návštěvníka:



Pokud návštěvník přijde na e-shop úplně poprvé, nabídne se mu nejpopulárnější zboží (mix
prodávanosti, trendů prodávanosti a prohlíženosti).
Pokud už systém o návštěvníkovi něco ví z předchozích návštěv, tak se snaží tyto informace
zužitkovat. Systém si pamatuje, jaké produkty, kategorie a značky již zákazník viděl či dokonce
koupil. Z nich si napočítá zákaznické preference (například oblíbený výrobce je Samsung,
nejčastěji se zákazník chodí dívat na chytré telefony) a doporučuje produkty dle preferencí.
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Preference zohledňují i čas – právě prohlédnutý produkt má jinou váhu než produkt
prohlédnutý před měsícem.






Pokud již návštěvník během aktuální návštěvy prohlížel nějaké produkty a kategorie, tak to
typicky odpovídá jeho zájmu (dané produkty si přišel koupit). Proto se systém snaží
doporučovat alternativní produkty, případně produkty z dané kategorie (zákazník je ve fázi
výběru zboží). Nejsilnější složka pro počítání alternativ vychází z toho, co si zákazníci prohlížejí
společně.
Pokud již návštěvník něco má v košíku, začne se uplatňovat crosssell k tomu, co má v košíku
(snažíme se návštěvníkovi prodat další související zboží, například k tričku kraťasy). Nejsilnější
složka, ze které se počítá crosssell jsou historické objednávky, co si zákazníci kupují společně.
Pokud by měl systém málo dat o tom, co se prodává společně s produktem v košíku, tak se
crosssell napočítá na úrovni kategorií, tedy které kategorie se kupují společně
s produktem/kategorií v košíku.
Pokud návštěvník nedávno nakoupil, uplatňuje se crossell k tomu, co nakoupil. Příklad:
"Včera sis koupil tričko, dnes pro tebe máme čepici, která k tomu barevně ladí".

Personalizaci si můžete zapnout pro několik sekcí:
Na úvodní stránce
1. Novinky -> Systém doporučuje produkty s příznakem "Novinka" podle algoritmu popsaného v
nápovědě „Doporučování zboží“.

V každé sekci vždy vpravo vidíte statistiky, a zda je daná část zapnutá nebo vypnutá.
2. Doporučené zboží -> Systém doporučuje produkty podle algoritmu popsaného v nápovědě
„Doporučování zboží“.
Systém nedoporučuje produkty, které jsou v košíku, které si návštěvník během minulého měsíce
již koupil, ani produkty, které nedávno prohlížel.
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3. Částečně doporučené zboží -> Systém doporučuje produkty s příznakem "Doporučujeme" podle
algoritmu popsaného v nápovědě „Doporučování zboží“.

4. Výprodej -> Systém doporučuje produkty s příznakem "Výprodej" podle algoritmu popsaného v
nápovědě „Doporučování zboží“.

5. Akční -> Systém doporučuje produkty s příznakem "Akční" podle algoritmu popsaného v nápovědě
„Doporučování zboží“.

Na detailu produktu
1. Zboží v mezikošíku -> Systém doporučuje produkty podobně jako ve scénáři pro Související zboží
na detailu produktu a Doporučeného zboží z administrace e-shopu (příznak Doporučujeme).
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2. Alternativní zboží -> Systém doporučuje produkty, které se nacházejí ve stejné kategorii jako právě
prohlížený produkt a jsou často prohlížené spolu s tímto produktem. Pokud se pro produkt
nasbíralo málo vazeb, co se prohlíží společně, tak se preferují produkty s vysokou prodávaností,
prohlížeností, produkty v trendu.
Upřednostňují se produkty, které jsou ručně zvolené jako alternativy k právě prohlíženému
produktu. Pokud žádné alternativy ručně nezvolíte, vyberou se všechny produkty automaticky.
Pokud zvolíte 1 produkt ručně, doplní se zbývající automaticky. Pokud se mohou zobrazit například
jen 4 produkty a vyberete 4 produkty ručně, tak se nikdy nezobrazí žádný automaticky volený
produkt.

3. Související zboží -> Systém doporučuje produkty, které se prodávají společně s právě prohlíženým
produktem. Pokud by měl systém málo dat, co se prodává společně s tímto produktem, nabídne
populární produkty z kategorií, které se prodávají společně s kategorií, ze které je právě prohlížený
produkt. Mírně se využije i informace, co se prohlíží společně. Pokud je to možné, zobrazují se
produkty z různých kategorií. Mohou se zde nabízet i produkty, které se vyhodnotí jako univerzální
související produkt, tj. související s čímkoliv.
Upřednostňují se produkty, které jsou ručně zvolené jako související k právě prohlíženému
produktu. Pokud žádné související ručně nezvolíte, vyberou se všechny produkty automaticky.
Pokud zvolíte 1 produkt ručně, doplní se zbývající automaticky. Pokud se mohou zobrazit například
jen 4 produkty a vyberete 4 produkty ručně, tak se nikdy nezobrazí žádný automaticky volený
produkt.
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V košíku
1. Související zboží -> Systém doporučuje produkty za použití scénářů pro Doporučené produkty
(obecně) a Doporučeného zboží z administrace e-shopu (příznak Doporučujeme).

V kategoriích produktů
1. Doporučené zboží v kategorii -> Systém doporučuje produkty ze stejné kategorie. Systém se na
základě předchozí historie prohlížení snaží odhadnout, jaké filtry by chtěl návštěvník použít, aby
mu mohl na prvním místě nabídnout produkty, které návštěvníka osloví. Zlepšuje se tím uživatelský
zážitek, protože jinak by návštěvník musel stránkovat a prohlížet několik stránek produktů, aby
nalezl dobré alternativy k tomu, co již prohlížel.
Zobrazuje se zboží, které je blízko tomu, co návštěvník nedávno prohlížel. Vychází se ze statistik,
co se prohlíží společně, ale i z preferované cenové hladiny, preferovaného výrobce, populární
produkty před méně populárními, atd.
Nezobrazuje se zboží, které návštěvník již viděl nebo které má v košíku nebo které nedávno koupil.
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Všechny stránky
1. Posledně zobrazené produkty -> Systém zobrazuje produkty, které návštěvník nedávno prohlížel a
které ho nejvíce zaujaly. Box slouží pro nakupující během jejich návštěvy pro snadný návrat na
předchozí prohlížený produkt. Dále box slouží vracejícím se návštěvníkům, kteří se chtějí rychle
vrátit k produktu, který si před pár dny vybrali a dnes ho chtějí koupit. Nechce se jim znovu pracně
procházet desítky kategorií a stovky produktů, aby znovu našli, co potřebují. Box je umístěn nad
patičkou stránky.
Naposledy zobrazené zboží se nikdy nezobrazuje v košíku a v krocích objednávky.
Vždy se zobrazí max. 10 produktů a řadí se od posledně zobrazovaných sestupně. Jednotlivé
produkty obsahují název zboží, obrázek, příznak a cenu.

Sběr e-mailů – Pop-up okna
Pop-up okno, které se zobrazuje na FrontEndu (e-shopu), slouží ke sběru e-mailových adres, se kterými
lze následně komunikovat. Proč využívat pop-up okna? Z důvodu, abyste oslovili zákazníky, kteří
v danou chvíli nenakupují, ale na nákup je připravit chcete.
Cílem je získat co nejvíce návštěvníků v odběratele novinek (newsletterů). Aby se tak stalo, je potřeba
své budoucí klienty nalákat, tzn. nabídnout jim důležité informace nebo lákadlo (např. slevu na nákup)
na oplátku za e-mailu adresu. Důležité je klienty zaujmout, ale zároveň je neobtěžovat.
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Můžete si nastavit více vyskakovacích oken, které se budou zobrazovat na vašem e-shopu.
Ve výpisu vždy vidíte, kolik aktuálně máte nastavených vyskakovacích oken, které jsou viditelné (znak
oka vedle názvu) a statistiky zobrazení, zavření, potvrzení.
Chcete-li vytvořit nové vyskakovací okno, klikněte na zelené tlačítko vpravo nahoře „Nové okno“.

Ihned se vám zobrazí prázdný formulář se dvěma záložkami, které je třeba vyplnit, abyste si správně
nastavili své pop-up okno.
V záložce Základní údaje je jako povinné pole označeno pole Název. Ovšem nepodceňujte i další
políčka, která jsou důležitá, aby okna vyskakovala tak jak mají a zasílaly se informace, které sami chcete.
Okna můžete zobrazovat na e-shopu stále, v určitém období, nebo si je jen můžete předpřipravit a
aktuálně nezobrazovat. Stačí vybrat jednu z možností v sekci Publikování.
Velmi důležitou částí nastavení je „Zobrazení pop-up okna“. Zde je několik různých podmínek, které
určí, kdy a kde se okno zobrazí na e-shopu. Jediným defaultním nastavením je doba zobrazení po 5 min
a to z toho důvodu, aby se pop-up okno nezobrazovalo ihned po tom, co jej návštěvník zavře.
Samozřejmě si můžete nastavit vlastní hodnotu.
Doporučujeme nekombinovat více nastavení, aby vyskakovací okno nevyskakovalo v každé části eshopu a vy jste tím tak neodradili návštěvníky e-shopu.
„Zobrazit po počtu kliknutí“ – systém zobrazí okno až po daném počtu kliknutí myší.
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„Zobrazit po skrolování do (%)“ – pop-up okno se zobrazí, pokud návštěvník e-shopu skroluje na určitou
pozici.
„Zobrazit po čase (s)“ – vyskakovací okno se zobrazí za určitý časový úsek v sekundách.

Máte možnost omezit zobrazení okna pouze na určitou kategorii a/nebo u produktů od vybraného
výrobce.
Jakmile se návštěvník zaregistruje, zobrazí se mu na e-shopu text, který si můžete editovat v sekci „Po
registraci klienta“.
Zde doporučujeme např. zadat kód slevového kupónu, který může klient využít v objednávce.
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Po registraci klientovi přijde na zadanou e-mailovou adresu e-mail, který má za úkol potvrzení nebo
zrušení odběru novinek. Tento e-mail, který se zasílá, se nachází v administraci e-shopu sekci
Marketing -> Šablony zpráv -> Pop-up okna pro sběr e-mailů – Registrace, nastylujte si jeho obsah podle
svého.
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Druhou záložkou na detailu pop-up okna je „Vzhled pop-up okna“, kterou si můžete libovolně
nastylovat. Můžete přidat text, změnit stávající text, doplnit obrázek, barvy textu, zvětšit či zmenšit
celé okno.
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Také je možno vybrat si vzhled z několika přednastavených šablon. Stačí kliknout na „Vybrat šablonu“.

Jakmile budete mít vyplněno a upraveno vše, co chcete, klikněte na tlačítko „Uložit“ v pravém horním
rohu.
Jak se zobrazí pop-up okno na FrontEndu?
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Jakmile zadáte svůj e-mail a odešlete jej, zobrazí se text, který jste zadávali na detailu pop-up okna
v záložce Základní údaje.

E-mail takto přijatý najdete v části Odběratelé novinek. Vidíte zde i název pop-up okna, který Vašeho
zákazníka zaujal při registraci. Doporučujeme tedy pop-up okna v budoucnu nemazat, nepřepisovat,
ale vytvářet nové. V případě vymazání nebo přepsání zůstává emailu (v sekci Odběratelé novinek)
příznak toho pop-up okna, kde se zákazník původně registroval.
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Obsah
Články

Můžete budovat libovolnou stromovou strukturu kategorií článků, kategorie přidávat, upravovat
i mazat. Zároveň můžete určovat pořadí kategorií ve větvích stromu pouhým přetažením. Kategorie
článků jsou jako navigační prvek velmi důležité pro orientaci zákazníka v důležitých sděleních. Proto by
měly být členěny přehledně a logicky tak, aby zákazníka dovedly k informacím, které hledá. Na e-shopu
se pak v jednotlivých kategoriích článků zobrazuje jejich obsah.
Kategorie dělíme na hlavní (nemají nadřazenou kategorii) a podkategorie. Systém umožňuje tvorbu
nekonečné stromové struktury kategorií článků, kdy každá z kategorií může obsahovat libovolný počet
podkategorií a každá z podkategorií se dále může větvit. V praxi je však nejlepší nebudovat příliš
hlubokou strukturu kategorií, protože zákazníci se pak mohou „ztrácet“.
V sekci Články vidíte jak kategorie článků, tak samotné články, které jsou zařazené v dané kategorii
článků.
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Články můžete přesouvat v rámci zařazené kategorie.
U kategorií článků můžete provádět několik akcí – přidat článek, přidat podkategorii, smazat, stačí
rozkliknout „Provést akci“

V článcích, stejně jako ve výpisu produktů či objednávkách, můžete využívat filtr, který vám usnadní
práci a orientaci v článcích.
Vpravo nahoře máte možnost volby, zda vytvoříte nový článek nebo kategorii článku.

Nová kategorie článků
Povinně k vyplnění je pouze Název. Pro lepší informovanost vašich zákazníků doporučujeme vyplnit
také popis a přidat obrázek. U každé nové kategorie článků je automaticky předvybraná rootová
(hlavní) kategorie článků, kterou můžete změnit.
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Alternativní název a alternativní popis je důležitý pro vyhledávače a zobrazuje se ve spodní části detailu
kategorie.
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Velmi důležitá část editace kategorie článků, zejména pro vyhledávače je sekce SEO.
SEO - Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače. Skládá se ze tří základních
bodů, bez kterých se e-shop ve vyhledávačích neobejde. Jsou jimi titulek, popis a klíčová slova. Pomocí
těchto tří správně vyplněných políček máte větší šanci dostat se na co nejlepší pozice ve vyhledávání.
Titulek – tzv. title - umožňuje upravovat titulek a případně ho doplnit o vyhledávaná klíčová slova, která
se vztahují k dané stránce. Protože se title zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, máte šanci jej upravit
tak, aby zaujal uživatele. Zvýšíte si tak míru prokliku (CTR). Titulek je důležitým prvkem pro optimalizaci
stránek pro vyhledávače (SEO).
Popis – tzv. description - je zhruba dvouřádkový popisek, který může být zobrazován v přehledu
výsledků ve vyhledávačích Seznam, Google, apod., případně může být také zobrazován při sdílení dané
stránky na sociálních sítích. Tento popisek pro vyhledávače je vhodné tvořit tak, aby se zde objevila
klíčová slova a aby popis přesvědčil uživatele k návštěvě vašeho webu. Popisek by měl být tvořen z
kratších smysluplných vět, měl by rovněž zaujmout na první pohled a přesvědčit uživatele ke vstupu na
danou stránku. Popis by měl mít max. 158 znaků (víc se ve výsledku vyhledávání nezobrazí). Pokud je
description zobrazen ve výsledku vyhledávání a zároveň obsahuje i hledanou frázi, která je ve výpise
zobrazena tučně, může ovlivnit uživatele ke kliknutí na odkaz.
Klíčová slova - stačí vypsat několik (2 nebo 3) nejdůležitějších klíčových slov. Klíčová slova se oddělují
čárkami, za nimi mohou být mezery. Klíčová slova není nutné vyplňovat.
URL adresy - v případě, že nezadáte vlastní URL adresu, bude adresa automaticky vygenerována.
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Aliasy - zkrácená alternativní URL adresa. Alias můžete použít např. v případě, že původní internetová
adresa byla příliš dlouhá a obsahovala nesrozumitelné znaky.
Poté co máte všechny okruhy sekcí vyplněny, stačí potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit v pravém
horním rohu.

Pomocí šipky vedle tlačítka Uložit můžete provádět další akce – přidat novou kategorii článků – Nová
položka, Duplikovat kategorii nebo Smazat uloženou kategorii.
Smazat kategorii je možné nejen z detailu, ale také z výpisu, pod sekcí „Provést akci“ – Smazat.

Smazání kategorie článků potvrdíme tlačítkem Smazat při hlášení: Opravdu chcete smazat kategorii
„xyz“? Případné články, které tato kategorie obsahovala, budou nezařazené!

Zobrazení kategorií článků na FrontEndu
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Pozor! V případě, že se po kliknutí na Články v horním menu na e-shopu dostanete na konkrétní
kategorii článků a nikoliv do výpisu podkategorií, tak je potřeba si zkontrolovat nastavení
v administraci, protože pravděpodobně budete mít k této kategorii navázanou místo hlavní kategorie
článků nějakou konkrétní. Nastavení se nachází v sekci Obsah/Menu/Horní menu/Články.

Detail Článků
Nový článek
Administrace umožňuje vkládání článků do kategorie článku nebo do různých menu e-shopu (horní
menu, rozcestník, apod.). Články lze snadno tvořit a také jednoduše určovat pozici zobrazení. Zobrazení
článků můžete kdykoliv povolit, nebo zakázat.

Stránka 163 z 356

Součástí editace textů je HTML (WYSIWYG) editor stránek detailněji popsaný na konci tohoto manuálu.
Vytvoření nového článku provedete kliknutím na tlačítko Nový článek. Po stisknutí se načte prázdný
formulář. Formulář pro článek je rozdělen do několika sekcí, které seskupují informace podobného
charakteru.

Vložte Název článku, toto pole je povinné k vyplnění. Do pole Anotace vyplníte anotaci článku, tedy
úvodní souhrn k celému článku. Dlouhý text článku vyplňte do pole Tělo článku. K úpravám textu slouží
editor a jeho tlačítka, díky nimž můžete měnit písma, jeho velikosti, vkládat odkazy, podobně jako ve
Wordu.
V sekci URL adresy máte možnost zadat vlastní URL adresu článku. Pokud ji nezadáte, pak bude URL
adresa stránky článku vygenerována automaticky.
Aliasy - zkrácená alternativní URL adresa. Alias můžete přidat např. v případě, že původní internetová
adresa byla příliš dlouhá nebo chcete pro stránku vytvořit svůj vlastní odkaz, tzv. alias.
K článku dále můžeme vložit obrázek.
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V sekci Kategorie pomocí tlačítka „Zařadit do další kategorie“ můžete umístit článek do kategorie
článků.
Článku nastavíte různou publikaci. Automaticky je předvyplněná volba Zobrazovat článek, takže takový
článek se zobrazí na e-shopu. Další možností je Zobrazit pouze v určitém období, což značí, že se článek
na e-shopu zobrazí pouze v určitém, vámi zvoleném období (od – do). Třetí možností je Nezobrazovat
článek, což značí, že článek uvidíte pouze v administraci e-shopu, ale nikoliv na FrontEndu.
Výjimkou jsou aktuality na titulní stránce, v případě, že není datum publikace nastaveno, zobrazuje se
datum vytvoření článku.
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V další sekci formuláře každého článku jsou pole SEO titulek (na frontendu se zobrazí v horní liště
prohlížeče), SEO popis a SEO klíčová slova, kterými můžeme doplnit SEO informace pro vyhledávače.
Uvítací článek (defaultně vygenerovaný), který se zobrazuje na hlavní stránce vašeho e-shopu, lze
jakkoliv v administraci editovat, ale nesmíte jej smazat. Pokud nechcete, aby se zobrazoval na hlavní
stránce, stačí v části Publikace vybrat možnost – Nezobrazovat článek.
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Zobrazení na e-shopu

Menu

V administraci e-shopu si můžete vytvářet různá menu, kterým následně rozvrhnete umístění
na stránce vašeho e-shopu. Mezi výchozí menu patří např. lišta s odkazy pod hlavičkou - Horní menu,
kde se nejčastěji umísťují články s Kontakty a Obchodními podmínkami. Další výchozí menu je tzv.
rozcestník, kterým na hlavní stránce můžete vytvořit navigaci na hlavní kategorie e-shopu.
Po kliknutí na položku menu se objeví přehled položek zařazených do horní lišty e-shopu, nazvané jako
horní menu.
V rámci všech položek menu se dá měnit pořadí pomocí přetažení. Lze přímo na výpisu danou sekci
odstranit nebo přidat novou položku menu.
Horní menu – zde nastavíte, co se bude zobrazovat v horním menu na e-shopu. Můžete zde uvést
například odkaz na titulní stránku vašeho e-shopu. Zákazníci se tak snadno dostanou z jakékoli stránky
e-shopu na titulní stránku.

Rozcestník - na úvodní stránce – pod banner můžete také umístit položky - např. kategorie, článek atd.
Položky se budou zobrazovat v samostatných boxech.
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Menu kategorií produktů – nastavíte, zda se budou zobrazovat všechny vytvořené (a zároveň
povolené) kategorie produktů, nebo navážete kategorii produktů pouze na konkrétní kategorii.
Menu kategorií článků – zde nastavíte, co se bude v menu kategorií článků zobrazovat. Zda to budou
jednotlivé kategorie článků (do jaké úrovně zanoření), či konkrétní článek a jiné položky. Pokud
vytvoříte položku menu, do které nastavíte kategorii, obsahující podkategorie, je možno u ní nastavit
úroveň zanoření. Strom podkategorií se vám bude generovat automaticky dle nastavení.
Smazání celého menu (rozcestníku nebo horního menu) je možno provést kliknutím na název menu
a pak na tlačítko Smazat vpravo na řádku vedle názvu. Smazání kategorie potvrdíme tlačítkem Smazat
při hlášení: Opravdu chcete smazat položku „xyz“? Případné data a informace, které tato kategorie
obsahovala (produkty, články) budou nezařazené!
Pro vložení nového pole menu klikněte v pravém horním rohu u daného menu na Přidat položku menu.
Nyní se vám zobrazí prázdný formulář pro menu.
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V detailu menu je nutné zvolit, kam bude položka odkazovat. Odkaztem může být – URL odkaz,
Kategorie článků, Článek, Kategorie produktů.

Odkaz se může otevírat v novém okně, stačí zatrhnout pole „Otevírat v novém okně“.
Nezapomínejte vyplnit Název položky v menu.
Pomocí dvou checkboxů určíte, zda se má vytvářená položka zobrazovat v menu nebo nikoliv a
nastavíte úroveň zobrazení podkategorií.

Nastavení
Nastavení je rozděleno do několika sekcí. Hned na začátku je viditelných pět dlaždic a následují sekce
nastavení, které souvisí s produkty, objednávkovým procesem, uživateli, nástroji.
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Nastavení
Nastavení shora lemuje pět dlaždic rozdělených dle oblastí. Níže jsou popsány blíže.

Úvodní stránka

SEO titulek, SEO popis - systém je navržen tak, aby podporoval základní pravidla tvorby SEO
(např. tvorba „title“ z názvů kategorií, zboží, „description“ z popisů apod.).
Na úvodní stránce vyplníte údaje v souvislosti se SEO – titulek úvodní stránky, SEO popis úvodní
stránky. Tyto údaje SEO se zobrazí na e-shopu vždy na úvodní stránce. Na ostatních stránkách se
zobrazí SEO, které vyplníte v sekci Nastavení/Ostatní stránky + menu.
Na úvodní stránce vašeho e-shopu můžete nastavit vyskakovací okno, kterým budete od vašich
zákazníků vyžadovat potvrzení věkové hranice 18 let.
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SEO titulek - titulek - tzv. title umožňuje upravovat titulek a případně ho doplnit o vyhledávaná klíčová
slova, která se vztahují k dané stránce. Protože se title zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, máte tak
šanci jej upravit, aby zaujal uživatele. Zvýšíte si tak míru prokliku (CTR). Titulek je důležitým prvkem pro
optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO).
SEO popis - popis – tzv. description je zhruba dvouřádkový popisek, který může být zobrazován
v přehledu výsledků ve vyhledávačích Seznam, Google, apod., případně může být také zobrazován
při sdílení dané stránky na sociálních sítích. Tento popisek pro vyhledávače je vhodné tvořit tak, aby se
zde objevila klíčová slova a aby popis přesvědčil uživatele k návštěvě vašeho webu. Popisek by měl být
tvořen z kratších smysluplných vět, měl by rovněž zaujmout na první pohled a přesvědčit uživatele ke
vstupu na danou stránku. Popis by měl mít max. 158 znaků (víc se ve výsledku vyhledávání nezobrazí).
Pokud je description zobrazen ve výsledku vyhledávání a zároveň obsahuje i hledanou frázi, která je
potom ve výpise zobrazena tučně, může ovlivnit uživatele ke kliknutí na odkaz.
Prodej zboží nad 18 let
Dle platné právní legislativy lze prodávat alkohol a tabákové výrobky pouze osobám starším osmnácti
let. V kamenných obchodech je kontrola plnoletosti snadná, ale na e-shopu je tato kontrola složitější.
Díky tomuto modulu však můžete vyžadovat na svém e-shopu Souhlas s dosažením minimálního věku
18 let při vstupu na stránky.
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Zatrhnete-li pole „Vyžadovat souhlas ve vyskakovacím okně“, zobrazí se na HomePage vašeho e-shopu
vyskakovací okno, které musí návštěvník e-shopu odsouhlasit, jinak mu nebude umožněn přístup na eshopu (zobrazí se prázdná stránka).

Stránka 172 z 356

Vzhled pop-up (vyskakovacího) okna si můžete také editovat. Je možno přidávat text, editovat text
tlačítek a také předdefinovaného základního textu (včetně změn barev písma textu kromě tlačítek).
Nestačí Vám potvrzení věku v pop-up okně? Nastavte si vyžadování potvrzení věkové hranice také
v objednávce nebo při registraci nového zákazníka. Stačí v sekci Nastavení/Objednávkový
proces/Nastavení objednávkového procesu -> zatrhnout pole „Vyžadovat potvrzení minimální věkové
hranice 18 let“. Toto políčko je na e-shopu povinné a bez jeho zatržení nebude možné dokončit
objednávku nebo registraci.

Chcete mít informace o celém datu narození zákazníka? Stačí si v sekci Nastavení/Objednávkový
proces/Informace požadované od zákazníků -> zatrhnout pole „Datum narození“. V případě, že tuto
možnost povolíte, zobrazí se datum narození v objednávkovém procesu, ale nikdy nebude jako povinné
pole, tzn. Lze bez jeho vyplnění dokončit objednávku.
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Produktové kategorie
Chcete nastavit filtr zboží, který se zobrazí na e-shopu? Nastavte si dle různých pravidel zobrazení
v sekci Produktové kategorie.

Typ URL – definuje typ URL adresy generované pro kategorii zboží:
-

Pouze název kategorie – definuje typ URL adresy generované pro kategorii zboží. URL adresa
bude tvořena názvem vaší domény a názvem dané kategorie.
Názvy kategorií (včetně nadřazených) – definuje typ URL adresy generované pro kategorii
zboží. Zde bude URL adresa tvořena názvem vaší domény a názvem dané kategorie včetně
kategorie nadřazené.

Probublávaní (prolínání) produktů v kategoriích – pokud je probublávání zapnuto, budou se produkty
umístěné v kategorii zobrazovat v nadřazených kategoriích.
Výpis produktů
Defaultně máte nastavené počty produktů, které se zobrazí ve výpisu kategorie a výrobce na 12 a počty
produktů, které se zobrazí při vyhledávání na 15. Tato čísla můžete měnit, ale doporučujeme
přizpůsobit počty vybrané šabloně.
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U zobrazení počtu produktů ve výpisu kategorie platí omezení v rozmezí 3 – 99 produktů na stránku.
Je vhodné brát ohled na aktuálně používanou šablonu produktů. Pokud používáte např. šablonu
Streetwear, nastavujte násobky 4.

V případě použití např. šablony Universa, nastavujte násobky 3, tedy 3,6,9,12….
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Nastavení filtru se projeví na e-shopu a vy zvolíte, zda se bude zobrazovat filtr výrobců, skladové
dostupnosti, dle ceny, příznaků. Samozřejmostí je možnost vypnutí zobrazení řazení ve filtru zboží a
v případě, že vypnete všechna zobrazení ve filtru, nebude se filtr zboží zobrazovat na e-shopu.
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Filtr dle ceny na FrontEndu e-shopu zobrazuje ceny dle nastavení ukládání cen. Tedy ceny buď
„s“ nebo „bez DPH“.

Zobrazení filtru na e-shopu
Na e-shopu se zobrazí automaticky tři takzvané Quick filters – Nejlevnější, Nejdražší, Abecedně, které
seřadí ihned dané zboží bez ohledu na to, jak jste si v administraci nastavili řazení.
Dále je možné nastavit výchozí řazení položek zboží v katalogu, zda má být dle data vložení, pořadí,
názvu zboží, kódu, ceny zboží, výrobce nebo skladové dostupnosti.
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Při použití fulltextového vyhledávání se zobrazuje zboží dle následujících pravidel – nejprve se zobrazí
produkt, který obsahuje vyhledávané slovo v názvu, na druhém místě pak to, co je obsaženo v kódu a
následně, co obsahuje popis produktu.

Pokud chcete zboží řadit podle skladové dostupnosti (skladem, ihned k odeslání, apod.), nezapomeňte
si nastavit pořadí u jednotlivých skladových dostupností v sekci Nastavení/Skladové dostupnosti.
Ve filtru se zobrazuje dostupnost jednotlivých variant, nikoliv Master produktu.
Výchozí řazení může být nastaveno defaultně vzestupně (0-9, a-z,…) nebo sestupně (9-0, z-a,…).
Způsob zobrazování filtru dle skladové dostupnosti a dle výrobců je možné nastavit na:
-

Zatržítka

-

Roletku
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Detail zboží

Varianty lze řadit na e-shopu Vzestupně nebo Sestupně, záleží na vašem výběru.
Typ zobrazení variant zboží – určuje, zda se varianty produktu v detailu budou zobrazovat
prostřednictvím seznamu tabulkového, dlaždicového nebo pomocí výběru.
Při použití zobrazení pomocí výběru, se budou varianty zobrazovat jako výběr z roletky.

Využijete-li zobrazení tabulkové, zobrazí se varianty vždy pod popisem.
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U dlaždicového zobrazení variant se stejně jako tabulkové zobrazení, zobrazují varianty pod popisem,
vedle sebe.

Přidat základní popis Master výrobku před popis Varianty – dle nastavení se zobrazí buď pouze popis
Varianty, anebo popis z Master produktu a za ním popis z Varianty produktu.
Přidat parametry Master výrobku k parametrům Varianty – dle nastavení se zobrazují parametry
uvedené u Varianty, anebo z Master produktu a Varianty. Pokud nejsou u variantního zboží uvedeny
parametry, zobrazí se parametry z Master produktu, bez nutnosti zapnutí tohoto nastavení.
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Přidat výběrové parametry Varianty – dle nastavení se zobrazí volitelné parametry uvedené u Master
produktu, anebo z Varianty spolu s volitelnými parametry Master produktu.
Nastavení výběrových parametrů a přidání parametrů Master výrobku nedoporučujeme! Aktuálně jsou
varianty produktů tvořené z jednotlivých parametrů a není proto žádoucí a nutné přidávat
k jednotlivým variantám navíc další parametry!
Na detailu produktu můžete nastavit různé zobrazení variant a Master produktů.

V případě, kdy zvolíte „Pouze varianty“, zobrazí se na detailu produktu (po kliknutí v katalogu na Master
produkt) pouze varianty. Při výběru „Master produkt s variantami“ se po kliknutí v katalogu na Master
produkt, zobrazí na detailu produktu Master produkt a pod ním jeho varianty (záleží na typu zobrazení
variant – Seznam, Výběr).
Vzestupné či sestupné zobrazení obrázků na detailu produktu si nastavíte v této sekci.

Vodoznak v obrázcích - text, který bude vložen do obrázků. Důvodem je ochrana autorských práv. Při
změně vodoznaku dojde ke smazání obrázků s vodoznakem z FotoCache a budou opětovně
vygenerovány při prvním požadavku na daný obrázek.
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Nastavení parametrů na detailu zboží – i parametry, které se zobrazí na detailu produktu, si můžete
seřadit vzestupně nebo sestupně.

Články

Články na e-shopu lze snadno řadit buď vzestupně nebo sestupně podle data publikace, vložení,
pořadí nebo názvu.

Typ URL – definuje typ URL adresy generované pro kategorii článků:
-

Pouze název kategorie – definuje typ URL adresy generované pro kategorii článků. URL adresa
bude tvořena názvem vaší domény a názvem dané kategorie.
Název kategorií (včetně nadřazených) – definuje typ URL adresy generované pro kategorii
článků. Zde bude URL adresa tvořena názvem vaší domény a názvem dané kategorie včetně
kategorie nadřazené.

Probublávaní (prolínání) produktů v kategoriích – pokud je probublávání zapnuto, budou se produkty
umístěné v kategorii zobrazovat v nadřazených kategoriích.
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Ostatní stránky + menu

Editovat chybovou stránku 404 můžete pomocí CK editoru. Lze přidávat texty, obrázky, odkazy. Máte
možnost vyplnit pole SEO titulek stránky 404. Nastavení SEO titulku stránky 404 je důležité pro
správnou a jednoduchou identifikaci těchto stránek v Google Analytics. Titulek stránky 404 musí být
jedinečný. Do pole „Přesměrovat na hlavní stránku“ vepíšete počet vteřin, což je doba, za kterou
budou klienti přesměrováni na hlavní stránku e-shopu. Pokud zadáte 0, nebude se na hlavní stránku
přesměrovávat.

Máte možnost doplnit jednak SEO titulek a popis pro úvodní stránku e-shopu a zvlášť pro ostatní
stránky e-shopu (např. detail produktu, registraci, kategorie, apod.) Doporučujeme tuto část vyplnit!
Tento SEO titulek se zobrazí v titulku za lomítkem např. za názvem kategorie. Pokud neuvedete SEO
titulek stránek e-shopu, zbyde za lomítkem prázdné místo.
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Zobrazení SEO titulku ostatních stránek za lomítkem

Menu, které se zobrazuje na e-shopu (např. kategorie produktů), lze nastavit řazení dle pořadí a to
vzestupně nebo sestupně.

Nastavení týkající se produktů
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Skladové dostupnosti

Sekci skladové dostupnosti rozdělujeme na dvě části: Skladové dostupnosti a Skladové hospodářství.

Skladové dostupnosti
Ve výpisu skladových dostupností vidíte, jaké dostupnosti máte doposud v číselníku vytvořeny a zda
některá z nich není dostupností dynamickou.

Modul skladové dostupnosti je číselníkem. Pokud si nejdřív vydefinujete možnosti, které u zboží budete
chtít používat, zjednodušíte si tak vkládaní informace u zboží a skladovou dostupnost budete pouze
vybírat z roletky. Novou položku v číselníku skladové dostupnosti vytvoříte stisknutím tlačítka „Nová
skladová dostupnost“. Nyní se vám otevře prázdný formulář pro vytvoření skladové dostupnosti.
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Detail skladové dostupnosti se člení do čtyř záložek, pro lepší přehlednost.
První záložkou je Základní.

Je nutné vepsat název a kód skladové dostupnosti a dále je možné zadat popis. V poli "K expedici
za dnů" můžete pro porovnávače cen (Heureka.cz, Zbozi.cz a další) určit ve dnech, za jak dlouho jste
schopni toto zboží zákazníkovi odeslat. Např. u skladem vložte hodnotu „0“, u dostupnosti do 3 dnů
vložte hodnotu „3“. Tuto hodnotu počtu dnů systém použije pro generování XML feedů
pro porovnávače. Pole „Exportovat do feedu“ určuje, zda se má zboží s touto dostupností exportovat
do XML feedů pro porovnávače cen, nebo nikoli.
Další možností u skladové dostupnosti je určit, zda zboží, u kterého je tato skladová dostupnost
uvedená, se má na e-shopu zobrazovat a také, zda zboží, u kterého je tato skladová dostupnost, je
možné vložit do košíku. Využijte např. u zboží, které je na e-shopu dlouhodobě nedostupné, případně
připravuje se k prodeji a již je známa cena.
U zboží zobrazit hlídacího psa – zatržení této možnosti aktivuje funkci Hlídací pes, která při využití
informuje zákazníka o dostupnosti zboží, anebo o jakémkoli poklesu ceny zboží či poklesu ceny
pod definovanou hranici. Pokud je tato funkce zapnutá (zatržená), zobrazí se u daného produktu na eshopu tlačítko hlídací pes. V případě, že je daný produkt dostupný, hlídá funkce pokles ceny. Pokud
dané zboží nelze koupit, hlídá jeho dostupnost. V případě, že NENÍ u vybrané skladové dostupnosti
nastavena možnost „Zboží je možno vložit do košíku“, zákazník bude upozorněn hlídacím psem
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v okamžiku, kdy bude možné zboží zakoupit. Pokud je u dostupnosti tato možnost nastavena, pak bude
klient upozorněn e-mailem, jakmile dojde k poklesu ceny.
Pole Změnit pořadí ve filtru určuje:
1) Pokud máte v Nastavení -> Produktové kategorie -> Nastavení filtrace -> Výchozí řazení dle
„Skladová dostupnost“ -> Vzestupně nebo Sestupně
Bude se dle tohoto nastavení řadit zboží na frontendu e-shopu v kategorii
2) Zároveň první dostupnost určuje výchozí dostupnost při zakládání nového produktu v
administraci.

Druhou záložkou je Dynamická dostupnost.
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Dynamické skladové dostupnosti - díky této funkčnosti si můžete nastavit pravidla pro skladovou
dostupnost dle počtu jednotek (např. ks) daného zboží na skladě. Např. vyprodáno, od 1 ks skladem,
od 5 ks skladem, více než 5 ks, apod.
Dynamickou dostupnost vytvoříte kliknutím na Přidat novou dynamickou skladovou dostupnost. Tak si
můžete navolit libovolný počet dynamických skladových dostupností.
Důležité je u pole „Počet jednotek na skladě od“, které musí být vždy vyplněné jedinečně (není možné,
aby u jedné dostupnosti byly dynamické dostupnosti se stejným počtem položek na skladě). Vyplňte
také pole K expedici za dnů. Pokud chcete zobrazit zboží na e-shopu, vkládat jej do košíku, exportovat
do feedu nebo zobrazit Hlídacího psa – zatrhněte příslušná políčka.
Třetí záložkou je Heureka a zde vyplníte údaj pro Heureka Košík, který umožní navázat skladovou
dostupnost na skladovou dostupnost podporovanou službou Heureka Košík.
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Čtvrtá záložka Google umožňuje navázat skladovou dostupnost na dostupnost Nákupů Google.

Skladové hospodářství

Přepočet položek na skladě – pokud je nastaveno, bude proveden přepočet položek na skladě.
K přepočtu dochází automaticky vždy po uskutečnění objednávky a její editaci.
Kontrola skladového hospodářství – v případě zapnutí se bude kontrolovat počet položek na skladě.
Pokud dojde k vyprázdnění zboží na skladě, vyskočí uživatelům varovné hlášení a nepůjde vložit zboží
do košíku. Kontrola bude probíhat pouze v případě, máte-li povolen přepočet položek na skladě.
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Uzávěrka objednávek – čas se uvádí ve formátu HH:MM. V uvedeném čase musí být nejpozději
provedena objednávka produktu proto, aby bylo možné garantovat uvedené datum dodání.
Doba přepravy – specifikuje dobu přepravy přepravní službou v hodinách. Pokud vyplníte toto pole, je
nastavení globální pro všechny produkty. Jestliže budete chtít dobu přepravy upřesnit u konkrétního
produktu, je potřeba provést nastavení na detailu karty produktu.

Cenotvorba + DPH
Cenotvorba je rozdělena do dvou sekcí – Sazby DPH a Nastavení cen, slev a DPH.

Sazby DPH
Ve výpisu sazeb DPH vidíte veškeré doposud vámi vytvořené sazby DPH. Defaultně zde máte
vytvořené tři sazby 0, 15, 21%. Pokud zvolíte „Výchozí“, bude při zakládání nového produktu,
dopravy, platby, atd. přednastavené toto zvolené výchozí DPH.
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Ve výpisu snadno můžete hromadně sazby DPH mazat. Pozor! Sazbu DPH se nepodaří smazat
v případě, je-li aktuálně používaná u produktů.

Novou sazbu DPH vytvoříte jednoduše kliknutím na tlačítko Nová sazba DPH, které se nachází v pravém
horním rohu.

Na detailu karty sazby DPH se povinně vyplňuje pole Kód a Sazba DPH. Popis slouží jen pro interní účely.
Nastavení cen, slev a DPH

Dříve než na e-shop vložíte první produkty, musíte se rozhodnout a správně nastavit, jak se budou
zobrazovat ceny, tedy kolik desetinných míst v cenách se bude zobrazovat a zda budete ceny zboží
zadávat s DPH či bez DPH!
Globální sleva – sleva se promítá do cen všech položek na e-shopu. V případě, že je globální sleva
nastavená, promítá se také do všech ceníků, včetně ceníků základního. Cena zboží na detailu produktu
bude ponížena, nebo povýšena o výši slevy globální. Sleva nesmí být vyšší než 100 %. Je možné uvést
i zápornou slevu např. – 20 %, v tomto případě se jedná o 20% marži, která bude připočtena k ceně.
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Limit – hodnota udává hranici (v procentech) pro slevu aplikovanou na všechny ceny. Hodnota
pro zadávání globální maximální slevy je v rozmezí 0 – 100 %. Pokud je nastavená hodnota 0, globální
maximální sleva se neaplikuje.
Plátce DPH – udává, jestli je provozovatel aplikace plátce DPH. Pro zobrazování cen a jejich popisků se
vychází z položky Plátce DPH. Podle toho, jak si tuto položku nastavíte, společně s dalšími nastavením
týkající se cen, se budou zobrazovat ceny a jejich popisky na e-shopu.
Ceny jsou zadány s DPH – možnost volby pro plátce DPH. Určuje, zda jsou ceny, které provozovatel
zadává s DPH, či bez DPH.
Typ uplatnění slev:
Najednou – všechny slevy se sečtou a aplikují současně (globální, sleva ceníku atd.)
Postupně – slevy se aplikují postupně, např. nejprve sleva globální, poté sleva ceníku atd.

Objektové slevy a limity – jsou slevy, které se vztahují na kategorie a výrobce. Vytváření těchto slev je
možné v sekci Marketing/Slevy a kupóny/Slevy na kategorie a výrobce.
Probublávat v kategoriích – pokud je pole zatrhnuto, je sleva aplikovaná i v podřazených kategoriích,
do kterých produkt spadá.
Prioritizace slevy – určujete, zda bude prioritní minimální, maximální objektová sleva nebo součet
v případě, kdy máte vytvořeno více objektových slev.
Prioritizace limitu – nastavíte, zda se má upřednostnit minimální nebo maximální limit.
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Nastavte si počty desetinných míst pro celkovou cenu, pro jednotlivé položky a také pro DPH.
Počet desetinných míst pro celkovou cenu – udává počet desetinných míst pro zaokrouhlení celkové
ceny objednávky.
Počet desetinných míst ceny položky – udává počet desetinných míst pro zaokrouhlení výpočtu ceny
např. produktu, způsobu platby atd.
Počet desetinných míst DPH – udává počet desetinných míst pro zaokrouhlení DPH daného produktu
v objednávce.

Jak se budou ceny zobrazovat na e-shopu? Nastavte si část Formát zobrazení cen na webu pro klienty.
Počet desetinných míst udává, kolik číslic se bude zobrazovat za oddělovačem (čárkou, tečkou, apod.)
desetinné části.
Oddělovač desetinné části určuje, jak bude vypadat oddělovač desetinné části na e-shopu, např. čárka,
tečka, apod.
Oddělovač tisíců udává, jak se budou oddělovat tisíce (např. mezerou, tečkou).
Použít text pro nulovou cenu – pokud je pole zaškrtnuto, zobrazí se text u produktu, který má uvedenou
nulovou cenu.
Text pro nulovou cenu – text uvedený zde se zobrazí na e-shopu u produktu s nulovou cenou.
Zobrazit ceny – určuje, zda zobrazit ceny s DPH, bez DPH, obě nebo žádnou.
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Zvýraznit ceny – zde vybíráte, jestli se mají zvýraznit ceny s DPH, bez DPH, obě nebo žádné.

Parametry

Obchodní systém je prostředím, které snadno umožňuje strukturovaně popsat jakékoliv zboží.
Při zakládání zboží si jako provozovatel můžete kromě základních parametrů (cena, DPH apod.)
libovolně vytvářet nové doplňkové parametry (rozměry, barvy, spotřebu, drsnost, objem, frekvenci,
výkon ap.) a stanovovat jejich jednotky.
Tato jedinečná technika umožňuje popsat jakékoliv zboží reálného světa parametricky, přičemž nové
druhy parametrů lze snadno vytvářet a provozovatel není nijak omezován. Informace o doplňkových
parametrech se ukládají jako strukturovaná data, podle kterých lze snadno vyhledávat a třídit.
Parametry můžeme dělit dle typu zobrazení na Textové pole, Možnost výběru více hodnot a Možnost
výběru jedné hodnoty.
U parametru, který je označen možností výběru více hodnot můžeme na detailu produktu přidat
možnost, zda bude parametr výběrový nebo nikoliv.
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Ve výpisu parametrů vidíte název, kód parametru a způsob jeho zobrazení.

Nadefinujte parametry, které se budou u vašeho zboží vyskytovat kliknutím na tlačítko Nový parametr
v pravém horním rohu.

Stránka 195 z 356

V detailu parametru je nutné vyplnit název a kód, dále je možné zadat detailnější popis parametru.
Označením parametru jako Proklikávací parametr, bude u detailu produktu na e-shopu možnost
kliknout na tento parametr a zobrazí se všechny produkty, u nichž byl daný parametr zvolen.
Možností Nezobrazovat parametr můžeme parametr i jeho hodnoty vypnout ze zobrazování
na detailu. Nezobrazování platí pouze v případě, že parametr není současně nastaven jako prioritní.
V případě, že parametr označíme jako Prioritní parametr, bude se tento parametr zobrazovat v detailu
zboží hned pod názvem zboží.
Parametr označený jako Zobrazovat ve fulltextovém vyhledávání, bude se tento parametr zobrazovat
také v možnostech fulltextového vyhledání.
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U parametru je také možnost nastavit jednotku, která bude s tímto parametrem svázaná (např. šířka
v cm, hlučnost v dB apod.).
V případě, že parametr označíme příznakem Generovat skupinu na detail, bude se u detailu produktu
zobrazovat seznam dalších produktů splňujících kritérium stejné hodnoty parametru zboží.
Pole „Vždy použít jako výběrový parametr“ je aktivní pouze v případě, vybere-li jako typ zobrazení
Možnost výběru více hodnot. V případě, kdy tedy zatrhnu pole Vždy použít jako výběrový parametr,
automaticky se na detailu produktu v záložce Parametry u zvoleného parametru zatrhne checkbox
Výběrový parametr.

Zobrazení na detailu produktu – záložka Parametry
Ve výpisu parametrů můžete díky hromadným akcím nastavit výběrový parametr pro více parametrů
(nezapomínejte však, že to platí pouze pro typ zobrazení MultiSelect => Možnost výběru více hodnot).
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K jednotlivým parametrům si můžete také ihned předdefinovat různé hodnoty – např. k parametru
barva přidáte hodnoty červená, modrá, bílá, apod.
Hodnoty parametrů
K jednotlivým parametrům přiřazujete různé hodnoty. Např. k parametru Barva přidáte hodnoty –
modrá, bílá, zlatá, růžová apod. Tyto jednotlivě přiřazené hodnoty můžete editovat, mazat, přidávat
k nim obrázek, vytvářet nové hodnoty.
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Nová hodnota se přiřazuje vždy na konci výpisu – stačí vyplnit Název a kliknout na tlačítko Přidat.

V případě, kdy chcete již vytvořenou hodnotu editovat, stačí kliknout na ikonu tužky. Pro smazání
klikněte na ikonu popelnice (modře zabarvená).
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Ovšem pozor! Pokud je hodnota již přidána k některému z produktů, NELZE ji smazat, pouze editovat
(takováto popelnice má černé zabarvení a po najetí myší na ni, se zobrazí informační hláška, že je
hodnota přiřazená k produktu).
K čemu je dobré přiřadit obrázek k hodnotě parametru? Na FrontEndu se vám na detailu produktu
v záložce Parametry zobrazí daná hodnota parametru včetně přiřazeného obrázku, což může posloužit
zákazníkovi k lepší přehlednosti produktů.

Výrobci
V administraci můžete pomocí modulu Výrobci evidovat seznam výrobců a dále výrobce u produktů
přiřazovat.
V e-shopu zákazník uvidí v detailu zboží název výrobce a kliknutím na název se dostává na stránku, kde
je kromě popisu o výrobci také seznam zboží prodávaného na e-shopu.

V seznamu výrobců je výchozí řazení nastaveno abecedně A – Z.
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Pomocí funkce Upravit sloupce si snadno vyberete, které sloupce mají být ve výpisu výrobců viditelné.
Kliknutím na název výrobce se dostanete na jeho detail, kde můžete jednotlivé položky editovat. Pokud
chcete vytvořit výrobce nového, stačí ve výpisu výrobců kliknout na
tlačítko „Nový výrobce“. Jste-li aktuálně na detailu již vytvořeného
výrobce, klikněte na šipku vpravo vedle tlačítka uložit a vyberte možnost
Nová položka.
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Na detailu výrobce povinně vyplňte Název. Dalšími políčky k vyplnění jsou Anotace (krátký popisek),
Popis a Obrázek. Nezapomeňte zatrhnout pole Je povolen, proto, aby bylo možno výrobce přidávat
k produktům.
Máte možnost zadat vlastní URL adresu. Pokud URL adresu nezadáte, bude automaticky vygenerována.
Aliasy - zkrácená alternativní URL adresa. Alias můžete přidat např. v případě, že původní internetová
adresa byla příliš dlouhá nebo chcete pro stránku vytvořit svůj vlastní odkaz.
Vyplnit lze i SEO titulek, popis a klíčová slova.
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Osobní údaje umožní mimo jiné nastavení kontaktní údaje nebo www adresu výrobce.

Záruky
Modul záruky je číselníkem. Pokud si nejdříve vydefinujete záruky, které u zboží budete chtít používat,
zjednodušíte si tak vkládaní informace u zboží a záruku vyberete pouze z roletky.
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Novou položku v číselníku záruk vytvoříte stisknutím tlačítka „Nová záruka“.
Nyní se vám otevře prázdný formulář pro vytvoření záruky.

Je nutné vyplnit název a kód záruky a dále je možné zadat popis a určit délku záruky v jednotkách.
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Poplatky

Modul poplatky umožňuje definování různých poplatků, které následně mohou být navázány na zboží.
Ze zákona již několik let plynou nejen pro výrobce, ale i pro prodejce elektrických a elektronických
zařízení závazky podílet se na prevenci vzniku elektro-odpadu a na jeho recyklaci (např. recyklační
poplatky PHE).
Pokud se týkají poplatky také sortimentu, který prodáváte a potřebujete vytvořit nový poplatek, který
dosud není v administraci definován, klikněte na tlačítko Nový poplatek v pravém horním rohu. Nyní
se vám otevře prázdný formulář pro vytvoření poplatku.
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U každého poplatku je nutné vyplnit povinné údaje jako je název, kód a sazba DPH. Dále je možné
vyplnit popis. Označením pole Ovlivňovat cenu zboží určíme, že poplatek má ovlivňovat (resp.
navyšovat) cenu zboží. Zatržením příznaku Zakázat zrušíme zobrazení poplatku u zboží, kde je poplatek
nastaven a nebude ani přičtena cena poplatku k objednávce.
Poplatek může být zadán v procentech nebo v částce, jejíž hodnotu vepíšete do posledního pole.
Pokud vepisujete částku v Kč, pak je nutné vepsat hodnotu s DPH nebo bez DPH dle nastavení jaké ceny
zadáváte do e-shopu. Výpočet je stejný jako při výpočtu a zobrazování ceny zboží a záleží na vašem
základním nastavení cen v administraci.
Pokud nechcete poplatky zobrazovat zvlášť (počítáte je například do konečné ceny výrobku), nemusíte
číselník poplatků ani kartu zboží upravovat. V detailu zboží se tento údaj nebude zobrazovat.
Nezapomeňte ale v takovém případě uvést u zboží informaci, že cena již poplatek, např. PHE zahrnuje,
jak ukládá zákon.

Vlastní příznaky
Vytvářejte příznaky zboží dle libosti. Díky vlastním příznakům můžete označit jakýkoliv produkt, a tím
ho odlišit od ostatních a upoutat na něj pozornost. U příznaků si nastavíte barvu písma, pozadí a určíte,
na kterých místech se bude zobrazovat. Vytvořené příznaky můžete přiřazovat k jednotlivým
produktům na kartě produktu v záložce Základní.
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Nový příznak vytvořte kliknutím na tlačítko „Nový příznak“ a následně v prázdném formuláři vyplňte
potřebné údaje.
Vždy je nutné vyplnit název a kód příznaku. Barvu písma a pozadí si volíte sami. Pokud nezadáte žádnou
barvu , příznak se u produktu nezobrazí správně.

Zobrazit na e-shopu – pokud je pole zatrhnuto, zobrazí se příznak u produktu na všech místech e-shopu,
např. v hlavním katalogu, v boxu doporučujeme, novinky, akční, apod.
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Zobrazit pouze na detailu – pokud je zaškrtnuto, příznak se zobrazí pouze na detailu produktu.

Pokud nebude zatrženo pole „Zobrazit na e-shopu“ ani „Zobrazit pouze na detailu“ – nebude příznak
viditelný nikde na e-shopu, pouze v administraci jej bude možno přiřadit k produktu. Tím si můžete
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příznaky přednastavit k produktům a v budoucnu stačí příznak pouze zapnout (zobrazit na e-shopu či
zobrazit pouze na detailu) v administraci.

Měrné jednotky
Modul Jednotky umožňuje definici libovolných jednotek pro další použití při plnění e-shopu.

Jednotky mohou být typu délka, hmotnost, čas, napětí nebo se může jednat o jinou jednotku zařazenou
do typu ostatní.
Pokud potřebujete vytvořit jednotku, která dosud není definovaná, klikněte na tlačítko Nová měrná
jednotka v pravém horním rohu. Nyní se vám rozbalí prázdný formulář pro vytvoření jednotky.
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Mezi povinné údaje, které musíte u nové jednotky zadat, je její název, kód, typ a převodní vztah.
Typ je veličina, která charakterizuje danou jednotku.
Převodní vztah určuje vztah k základní jednotce. Např. základní jednotkou je kus, pokud potřebujete
nadefinovat vztah pro balení, jež má obsahovat 5 ks daného produktu, uvedete zde X*5.
Doporučujeme vyplnit zkratku. Zkratka se zobrazuje na detailu produktu na e-shopu.
Dále můžete u jednotky doplnit popis vysvětlující danou jednotku.
Jednotku můžete označit jako základní jednotku daného typu, co je provázáno s převodním vztahem.

Šablony variant
Pokud se rozhodnete, že chcete prodávat zboží v různých variantách – např. Tričko v barvě červené
v různých velikostech, předefinujte si šablony variant, které vám usnadní následné generování variant
přímo na detailu produktu v záložce Varianty.
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Kliknutím na tlačítko Nová šablona otevřete prázdný formulář pro vytvoření šablony. Automaticky se
vyskočí okno, které vás vyzývá k výběru až tří parametrů.

V případě, že žádný parametr nevyhovuje vašim požadavkům, klikněte na „Vytvořit nový parametr“ a
vytvořte si parametr nový. Je-li výběr dostatečný, zatrhněte požadované parametry a potvrďte
kliknutím na „Vložit vybrané“.
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Nyní vyplníte Název šablony. Pod názvem vidíte prostor pro tři vybrané parametry. Jelikož jsme zvolili
jen dva parametry, je třetí blok prázdný s možností přidání třetího parametru.
K jednotlivým parametrům je potřeba přidat hodnoty.

Všechny nově přidané hodnoty se označí modrou fajfkou. Vy můžete kliknutím na „Vyberte vše“ nebo
„Odznačit vše“ vybrat nebo odstranit hodnoty.
Poté, co přidáte potřebné hodnoty, uložte šablonu.
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Pro doplnění. Hodnoty, které vepíšete k jednotlivým parametrům si systém zapamatuje a v případě, že
u jiné šablony budete chtít využívat stejné parametry, hodnoty již budou definované, stačí jen vybrat
ty správné.

Hodnocení produktů
Modul je určen pouze pro verzi e-shopu Plus. Pro verzi Basic nelze ani dokoupit. Modul umožňuje
nakupujícím hodnotit produkty na e-shopu a to buď rychlou recenzí, nebo podrobnějším popisem
kladů, záporů, případně slovním hodnocením. Provozovatel e-shopu může tuto funkci povolit či
zakázat, zároveň může mít pod kontrolou zobrazení jednotlivých příspěvků a editaci případných
hodnocení.
Povolení jednotlivých částí modulu najdeme v Nastavení -> Hodnocení produktů

V sekci Zboží -> Hodnocení produktů najdeme podrobný výpis jednotlivých hodnocení. Ty můžeme
povolovat, zakazovat, nebo některé její části editovat po kliku na konkrétní hodnocení, tedy na jeho
detailu.
Můžeme rovněž využít filtrace či různé způsoby vyhledávání, na které jsme zvyklí z jiných sekcí
administrace. Hromadné akce lze využít pro publikování, nezobrazování či smazání hodnocení.
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Detail hodnocení v administraci
Hodnocení obsahuje Autor, Počet hvězdiček, Datum vložení, E-mailovou adresu, IP adresu, Klady,
Zápory a Obsah. Pouze poslední tři části lze editovat.

V sekci Zboží můžeme do přehledu taktéž přidat hodnocení – zobrazen bude aktuální počet hvězdiček
a počet hodnotitelů. Sloupec přidáme pomocí funkce Přidat sloupce.
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A jak probíhá hodnocení na Vašem e-shopu? Jednoduše. Dle nastavení, které povolíte, bude moci Váš
zákazník udělovat na detailu produktu buď pouze počet hvězdiček, nebo i slovní hodnocení.
Hvězdičky budou zobrazeny ihned po vyplnění, nebo až po Vašem schválení – opět dle nastavení.
Každý zákazník může produkt hodnotit pouze jednou.
Hvězdičky jsou zobrazeny na detailu produktu, v katalogových výpisech i vyhledávání. Na detailu
produktu, pokud bude povolena, se zobrazí záložka Hodnocení, která bude obsahovat souhrn
hodnocení dána průměrem známky, počet hodnotitelů a případně podrobnějším popisem hodnocení.
Pokud používáte na svém e-shopu Mastery a Varianty, hodnocení se v tomto případě souhrnně
propisuje k Master produktu, resp. se týká vždy všech variant. V tabulkovém nebo dlaždicovém
zobrazení nejsou hvězdičky uvedeny, vždy jsou pouze na detailu varianty. V ostatních sekcích e-shopu
– tedy vyhledávání apod. již uvedeny jsou.
V administraci e-shopu bude hodnocení variant vždy pod master produktem.
Katalogový výpis
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Detail produktu
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Záložka hodnocení na detailu produktu

Nastavení týkající se objednávkového procesu

Objednávkový proces
Vše, co souvisí s objednávkovým procesem na e-shopu, nastavíte v sekci Objednávkový proces.
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Zvolte typ objednávky – jednokrokovou nebo vícekrokovou.
Jednokroková objednávka – po přidání zboží do košíku zákazník vyplní všechny údaje (způsob dopravy
a platby, osobní údaje, fakturační adresu atd.) potřebné k vyřízení objednávky na jednom místě. Přímo
na této stránce figuruje samotný krok – odeslání objednávky. Zákazník může ihned odeslat objednávku,
bez nutnosti dalších kroků.
Vícekroková objednávka – objednávka má 3 kroky. Po přidání zboží do košíku zákazník zadá způsob
dopravy a platby, poté vyplní svoje doručovací údaje. Na závěr se zobrazí Rekapitulace objednávky
a objednávka se odešle.
U vícekrokové objednávky se zobrazuje „Můj nákup“, což je seznam produktů, které zákazník nakupuje.
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Interní číslo objednávky – pokud je povoleno, bude zobrazeno pole pro zadání interního čísla
objednávky.
Dodat pouze kompletní objednávku – pokud je povoleno, bude možno zvolit, zda se má dodat pouze
kompletní objednávka, nebo je možno objednávku rozložit do více zásilek.
Předvyplněno dodání pouze kompletní objednávky – pokud je povoleno, bude volba v košíku zatržena
defaultně.
Pokud je možnost Povolit zadání slevového kupónu zatržena, zobrazí se v nákupním košíku pole pro
zadání slevového kupónu.

Vyžadovat registraci – nastavení, které zajistí při objednávce nutnost registrace zákazníka, pokud ještě
není přihlášen.
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Informace zákazníkovi při registraci – nadpis, Informace zákazníkovi při registraci – tělo – vyplněním
těchto informací můžete motivovat zákazníka k tomu, aby se registroval na vašem e-shopu. Pokud
informace budete mít vyplněné, zobrazí se zákazníkům po kliknutí na tlačítko registrovat na pravé
straně.

Telefon v doručovací adrese – pokud je povolen, bude se zobrazovat pole pro zadání telefonu
v doručovací adrese v objednávce a při registraci.
Přihlašovat e-mailem – při registraci a přihlášení zákazníka na e-shopu bude jako uživatelské jméno
vyžadován e-mail.
Předvyplněný souhlas s obchodními podmínkami – pokud je povoleno, bude souhlas s obchodními
podmínkami v objednávce zatržen automaticky.
Obchodní podmínky – pokud je povoleno, budou zobrazeny obchodní podmínky v objednávce.
Stránka 220 z 356

Znění obchodních podmínek týkajících se ochrany osobních údajů, které zákazník vidí při vytváření
objednávky, můžete editovat pomocí CK editoru.

Obchodní podmínky odkazem – pokud zadáte URL adresu, zobrazí se obchodní podmínky pomocí
odkazu.
Vyžadovat potvrzení minimální věkové hranice 18 let - Pokud je povoleno, bude se v objednávce a při
registraci vyžadovat zaškrtnutí potvrzení o splnění věkové hranice 18 let. Toto políčko bude povinné a
bez něj nebude možné dokončit registraci nebo objednávku.
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Zobrazení v objednávce

Zobrazení při registraci
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Kromě tohoto vyžádání potvrzení věkové hranice si můžete nastavit vyskakovací okno, které se zobrazí
vašim zákazníkům při zobrazení vašeho e-shopu a které bude vyžadovat potvrzení o tom, zda je či není
klient starší 18 let. Nastavení se provádí v sekci Nastavení/Úvodní stránka.
Další části je sekce Informace požadované od zákazníků.

Mobil – pokud je povoleno, bude se zobrazovat pole pro zadání mobilu v objednávce a při registraci.
Fax – pokud je povoleno, bude se zobrazovat pole pro zadání faxu v objednávce a při registraci.
Datum narození – pokud je povoleno, bude se zobrazovat pole pro zadání data narození v objednávce
a také při registraci.
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Zobrazení v objednávce a při registraci
Země – pokud je povoleno, bude se zobrazovat pole pro výběr zemí v objednávce a při registraci.
Povolené země – definuje země, z nichž se mohou zákazníci registrovat a objednávat. Povolené země
se zobrazí na e-shopu.
Výchozí země zákazníka – výchozí země zákazníka v registraci a objednávce. Pozor dávejte na to, aby
výchozí země byla vybrána z povolených zemí, jinak se automaticky zákazníkovi jako výchozí země
objeví ta, která je první v pořadí u povolených zemí.
Nastavte si jednoduchým způsobem masku pro objednávky, variabilní symbol i doklady.
Jednoduchým způsobem si můžete nastavit masku, podle které se budou generovat objednávky nebo
doklady.
Počet znaků masky je omezen na rozpětí 5 – 15 znaků.
Počet dní pro datum splatnosti – číslo určuje počet dní splatnosti dokladu (datum vystavení dokladu +
počet dní splatnosti).
Název dokladu – název, který bude zobrazen v záhlaví vygenerovaného dokladu, např. Faktura, Dodací
list apod.
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V části proměnné klikněte na vybranou položku a ta se vám automaticky přidá do řádku pro tvorbu
masky. V masce lze jednotlivé proměnné mezi sebou přehazovat a to přetažením. Pokud budete chtít
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přidat text, začněte přímo psát text do řádku. U některých proměnných se nachází ikona tužky, což
značí možnost nastavení pro danou proměnnou.

Nově si zde klient může nastavit vynulování číselné řady u objednávek a faktur při přechodu na nový
účetní rok „Generovat řadu při změně roku od prvního čísla“. Tedy např. od roku 2017 si můžete
nastavit, že se objednávky i faktury budou opět číslovat od prvního čísla. Toto nastavení je možné
pouze pro typ „Čísla“ a podmínkou je, že maska musí obsahovat „Rok“, bez něho nelze číselnou řadu
od dalšího roku vynulovat.
To, co jste si nadefinovali, si zkontrolujete pomocí tlačítka Obnovit náhledy a ihned vidíte, jaký tvar
budou mít vaše objednávky.

Nastavení variabilního symbolu je možné dvojím způsobem.
Defaultně a jako výchozí stav je Generovat číslo variabilního symbolu „Automaticky dle čísla
objednávky“. To znamená, že dle nastavení masky pro objednávky bude variabilní symbol vždy totožný
s číslem objednávky.
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Druhou možností je vybrat z roletky možnost „Nastavit vlastní číselnou řadu“. Touto volbou se Vám
nabídce definice Masky variabilního symbolu podobně jako je to u Objednávek nebo Dokladů.
Celkový počet znaků masky Variabilního symbolu je omezen na rozpětí 4 – 10 znaků.

Variabilní symbol je generován automaticky do PDF Objednávky a v PDF Dokladu (faktury).

Doprava
Dopravu dělíme na dvě sekce – Dopravu a Nastavení doprav
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Ve výpisu doprav vidíte všechny dopravy, které máte vytvořené. U každé dopravy je ikona oka, která
značí, zda je doprava povolená, nebo zakázaná.
I v tomto výpise máte možnost upravovat si jednotlivé zobrazení, pořadí sloupců.
U dopravy máte možnost zatrhnout jednu nebo více doprav jako výchozí. Pokud zatrhnete jednu
dopravu jako výchozí, zobrazí se to na FrontEndu tak, že se zobrazí jako výchozí při prvním vstupu do
objednávky. Jakmile zatrhnete více doprav jako výchozí, pak se první výchozí bude brát podle ID (nikoliv
podle pořadí). Proč zobrazení podle ID? Z důvodu, pokud by bylo nastaveno nějaké omezení (u ceny,
hmotnost, publikace, apod.), tak aby se zobrazila správná doprava.
K jednotlivé dopravě nelze vybrat výchozí platbu!
Zde si můžete definovat různé doručovací metody, které jsou na frontendu reprezentovány ikonkami.
Zákazník si z nich může vybrat při nákupu zboží.
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V průběhu procesu objednávky je zákazník e-shopu vyzván k výběru způsobu dopravy zboží.

Chcete-li vytvořit novou dopravu, klikněte na tlačítko „Nový způsob dopravy“ v pravém horním rohu.

U každé nové dopravy máte možnost vybrat si některou ze základních doprav – např. Českou poštu –
Balík na poštu a stisknout tlačítko Pokračovat. Následně se vám předvyplní některé údaje např.
v záložce Základní a Heureka – Název, kód, vybere se dopravní systém (je-li potřebný), vyplní se URL
adresa pro sledování zásilky.

U Heureky se vyplní potřebné údaje pro XML feed a Heureka Košík.
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Dále můžete doplnit instrukce (iinformace a pokyny k dopravě, které přijdou zákazníkovi po
uskutečnění objednávky do e-mailu), popis (pokud popis chcete zobrazovat v objednávce, je nutné
povolit zobrazování popisu – volba Zobrazit popis), text e-mailu (text v e-mailu při vyřízení
objednávky), URL adresu pro sledování zásilky. K editaci Textu e-mailu použijte WYSIWYG editor, který
vám usnadní práci.
Příklady URL adres pro sledování zásilky:
Česká pošta:

http://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka/

PPL:

http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=Package&idSearch

DPD:

http://www.dpd.com/cz/home/pruvodce_prepravou/sledovani_zasilky

Zásilkovna.cz:

http://www.zasilkovna.cz/

Uloženka:

https://tracking.ulozenka.cz/

DHL:

http://www.dhl.cz/cs/express/sledovani_zasilek.html

Geis Point:

http://www.geispoint.cz/

Pokud chcete, aby byl klient po kliknutí na číslo zásilky ihned přesměrován na svou zásilku, můžete
využívat v URL adrese pro sledování zásilky zástupný znak [#code#], který přiřadí rovnou k adrese číslo
zásilky.
URL
adresa
může
vypadat
následovně:
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http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=Package&idSearch=[#code#]. Tento zástupný znak nelze použít
v případě dopravního systému Zásilkovna.
Dále je u způsobu dopravy možné definovat kód pro ERP. Volbu „výchozí“ dopravy volíte ve výpisu
doprav (zda daná doprava má být nastavena zákazníkovi jako výchozí v košíku, tedy první nabídnutá).

K dopravě můžete přidat obrázek, změnit pořadí v objednávce či nastavit publikaci.
V záložce Ceny dopravy zadáváte cenu dopravy a můžete se rozhodnout, zda využijete nastavení různé
ceny podle ceny objednávky nebo hmotnosti.
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Nastavení různých cen
U dopravy je možné nastavit kritéria (rozsahy od - do) váhy objednávky v kg a ceny objednávky v Kč.
Ceny - zde nastavíte, jak se budou účtovat ceny za dopravu, pokud cena objednávky překročí vámi
stanovenou výši. Pokud máte nastavenou cenu dopravy podle ceny objednávky a také cenu dopravy
podle váhy objednávky, bude se zákazníkovi účtovat za dopravu buď nižší, nebo vyšší cena (podle toho,
jaké kritérium jste zvolili v nastavení e-shopu).
Preferovanou výši ceny si nastavíte u Dopravy v záložce Nastavení dopravy - Upřednostnění ceny u
dopravy.
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Omezení dopravy
Také je možno definovat omezení způsobu dopravy pouze pro zákazníky s některým z ceníků a také
vyberete, která platba bude spojená s danou dopravou.

Stránka 233 z 356

Platba

Ve výpisu plateb vidíte všechny platby, které máte vytvořené. U každé platby je ikona oka, která značí,
zda je platba povolená, nebo zakázaná.
U platby máte možnost zatrhnout jednu nebo více plateb jako výchozí. Pokud zatrhnete jednu platbu
jako výchozí, zobrazí se to na FrontEndu tak, že se zobrazí jako výchozí při prvním vstupu do
objednávky. Jakmile zatrhnete více plateb jako výchozí, pak se první výchozí bude brát podle ID (nikoliv
podle pořadí). Proč zobrazení podle ID? Z důvodu, pokud by bylo nastaveno nějaké omezení (u ceny,
hmotnost, publikace, apod.), tak aby se zobrazila správná platba.
Zde můžete definovat a používat různé platební metody sloužící ke zpříjemnění nakupování
prostřednictvím internetu. Platební metody jsou na frontendu reprezentovány ikonkami.

Zadání nového způsobu platby lze provést v administraci kliknutím na tlačítko Nový způsob platby.
Po stisknutí se načte prázdný formulář.
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Stejně jako u dopravy máte možnost vybrat si předem definovaný typ platby, díky kterému budete již
mít předvyplněné některé údaje.

Vyplní se automaticky název, kód platby, platební brána. Vy povinně ještě vyplníte typ platby. U typu
platby lze nastavit následující hodnoty: příkaz, hotově, složenka, dobírka, platební karta, zálohová
faktura, inkaso, šek, zápočet. Pro správný přenos dat do účetního systémem Pohoda je třeba vybrat
jednu z hodnot.
V poli platební brány u platby je možné výběrem nastavit vazbu k platební bráně. Ke správnému
fungování platební brány na e-shopu (např. PayU, splátkového modulu Cetelem, HomeCredit apod.) je
však ještě nutno vyplnit jednotlivá pole v administraci v části Nastavení/Aplikace 3. stran.
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Dále je možné vyplnit: popis (bude zobrazen v objednávce na e-shopu, pokud povolíte zobrazování
popisu – možnost Zobrazit popis), text e-mailu (text je zaslán zákazníkovi v e-mailu po dokončení
objednávky) a platební instrukce (informace a pokyny k platbě, které přijdou zákazníkovi
po uskutečnění objednávky do e-mailu). K editaci Textu e-mailu použijte WYSIWYG editor, který vám
usnadní práci.

Pokud vyplníte pole Bankovní účet, Kód banky, IBAN a nakupující si vybere právě tento způsob platby,
bude v potvrzení a tisku objednávky uvedeno vyplněné číslo účtu a IBAN. V případě, že tyto položky
v administraci plateb nevyplníte, automaticky se zobrazuje číslo účtu a IBAN vyplněné v nastavení
údajů prodejce.
Dále je možnost u způsobu platby definovat kód pro ERP, specifický symbol, pořadí. Volbu „výchozí“
(zda má být daná platba nastavena jako výchozí v košíku) nastavíte jednotlivé platbě přímo ve výpisu
plateb.
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Záložka Cena platby
Vyplníte povinně cenu platby, DPH (je-li vyžadováno).
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Nastavení ceny platby podle ceny objednávky – zde nastavíte, jaká se bude účtovat cena za platbu,
pokud cena objednávky překročí vámi stanovenou výši. Pokud máte nastavenou cenu platby podle
ceny objednávky a cenu platby podle váhy objednávky, bude se zákazníkovi za platbu účtovat buď nižší,
nebo vyšší cena (podle toho, jaké kritérium jste zvolili v nastavení e-shopu).
Nastavení ceny platby podle váhy objednávky – zde můžete nastavit různé ceny platby pro různou váhu
objednávky. Pokud máte nastavenou cenu platby podle ceny objednávky a cenu platby podle váhy
objednávky, bude se zákazníkovi za platbu účtovat buď nižší, nebo vyšší cena (podle toho, jaké
kritérium jste zvolili v nastavení e-shopu).
Záložka Omezení platby – omezíte např. pro některé zákazníky nebo umožníte platbu pouze pro
hodnotu či hmotnost objednávky.
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Záložka Heureka umožní navázat typ platby na Heureka Košík.

Nastavení k jednotlivým platebním branám naleznete v administraci e-shopu sekci Nastavení/Aplikace
3. stran.
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Vlastní stavy objednávek

Pokud pro vás aktuální stavy objednávek nejsou dostačující, neodpovídají vašim představám a
požadavkům, nebo byste si to zkrátka představovali jinak, můžete využít funkce Vlastní stavy
objednávek.
S touto novou vychytávkou si můžete vytvářet a editovat stavy objednávek jak se vám zlíbí a to přímo
v administraci vašeho e-hopu.
Práce s objednávkami je přitom stále stejná. Rozdíl je pouze v tom, že si můžete vytvořit jakýkoliv stav
objednávky. Ten se vám poté bude propisovat jak do objednávek, tak do e-mailu, které jsou při změně
stavu odesílány zákazníkům.

Ve výpisu vidíte v přehledu, jaké vlastní stavy máte již vytvořeny. Nový vlastní stav vytvoříte klikem na
Nový stav. Zde zobrazeno jednoduché editační okno, ve kterém si snadno nastavíte nový stav, který u
objednávek chcete využívat.
Mezi povinné údaje, bez kterých to nepůjde, patří Název a Kód. Zde je důležité vybrat dobře především
Název stavu, protože tento stav se pak propisuje nejen do objednávek, ale také do e-mailů, které
odchází k vašim zákazníkům.
Pro snadné odlišení a orientaci v seznamu objednávek si zde můžete zvolit také Barvu textu, kterou
chcete pro daný stav využít.
Zatržením položky „Změnit stav položek v objednávce“ docílíte toho, že pokud přepnete hlavičku
objednávky na tento stav, automaticky se přepnou tímto stavem i všechny jednotlivé položky
v objednávce. Jediné co nelze automaticky měnit jsou ty položky, které mají stav „stornováno“.
Pokud však poté budete měnit stavy jednotlivých položek, celkový stav zůstane stejný. Tato vlastnost
odlišuje Vlastní stavy objednávek od těch předdefinovaných (např. Vyřizuje se, Nevyřízená, atd.), u
kterých se Stav objednávky při přepnutí stavu položek změní.
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U těch vytvořených funguje automatické propisování stavu pouze v jednom směru – stav objednávky
se propíše do stavu jednotlivých položek.
Vlastní stav objednávky můžete kdykoliv smazat (oproti systémovým stavům) a to pouze v případě,
pokud není dříve použitý u některé z objednávek.

V části Marketing/ Šablony zpráv poté naleznete k vlastnímu stavu objednávky také odpovídající
šablonu s názvem Objednávka - změna vlastního stavu.
Bez ohledu na počet vlastních stavů máte k dispozici pouze jednu šablonu. Šablonu si můžete libovolně
upravovat a to stejným způsobem, jako všechny ostatní.
Pokud v samotné objednávce poté přepnete objednávku na daný Vlastní stav, odejde po potvrzení
Vašemu zákazníkovi e-mail se změnou tohoto stavu

Nastavení nástrojů

Aplikace 3. Stran

V Aplikacích 3. stran naleznete nastavení k platebním branám, splátkovým metodám, dopravním
systémům, PPC systémům (Google AdWords, Sklik), Srovnávačům cen (Zboží.cz, Heureka, Nákupy
Google, HledejCeny.cz), Sociálním sítím a komunikačním nástrojům (Facebook, Google +, Zopim,
UserVoice), statistikám (Google Analytics, TopList, mYx), Přihlášením do eshopu (Facebook, Google +,

Stránka 241 z 356

mojeID), Ekonomickým systémům (Pohoda, iDoklad), Emailingu (SmartEmailing), Google Tag
Manageru.
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U každé záložky může být přiřazena informace o tom, zda je daná sekce nastavená nebo jen částečně.

Platební brány
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Platební brány jsou zde seřazeny abecedně a pořadí je neměnné.
Comgate
S Comgate uzavřete smlouvu o obchodní spolupráci. V administračním rozhraní Comgate získáte údaje,
které vložíte do administrace e-shopu a to ID obchodníka a Heslo.

Jako povinné pole je taktéž nutno vybrat Typ prodávaného zboží.

V administračním rozhraní Comgate v „Konfiguraci propojení obchodu“ je potřeba vyplnit návratové
URL adresy, které jednoduše z administrace svého e-shopu zkopírujete. Níže uvedené údaje ve screenu
prosím nepoužívejte, každý e-shop má své unikátní adresy.
Dále budete potřebovat IP adresu, kterou máte k dispozici od založení svého e-shopu v e-mailu.

Platební bránu si poté nastavíte v sekci Platby. Vyplníte povinné údaje a nastavíte k platbě nějaké
cenové omezení, pokud je to potřeba.
Poté, co platební bránu otestujete ve cvičném režimu, si s bankou nebo s naší podporou domluvíte
spuštění ostrého provozu.
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ČSOB
S ČSOB uzavřete smlouvu o obchodní spolupráci. Na stránkách ČSOB si vygenerujete soukromý a
veřejný klíč a najdete tam také ID obchodníka.
Oba klíče si stáhnete jako soubory, které společně s ID vložíte do kolonek ve své administraci na konci
této cesty: Nastavení/Aplikace 3. stran/Platební metody/ČSOB
Popis transakce, který bude zobrazen zákazníkovi na výpisech z banky a jiných místech. V textu je
možné používat zástupné znaky, které budou nahrazeny podle své funkčnosti. [#OrderNumber#] bude
nahrazen číslem objednávky a [#ShopName#] bude nahrazen názvem e-shopu.
Můžete si nastavit automatické zaúčtovaní plateb z rozhraní POS Merchant ČSOB na váš běžný účet
bez nutnosti další administrace (autorizace) v POS Merchant.

Platební bránu si poté nastavíte v sekci Platby. Vyplníte povinné údaje a nastavíte k platbě nějaké
cenové omezení, pokud je to potřeba.
Poté, co platební bránu otestujete ve cvičném režimu, si s bankou nebo s naší podporou domluvíte
spuštění ostrého provozu.

GoPay
Na stránkách GoPay vyplňte registrační formulář. Do druhého dne vás kontaktuje obchodní zástupce a
domluví se s vámi na dalších podrobnostech. Od něj pak také obdržíte všechny potřebné údaje, které
vložíte do příslušných polí v administraci.
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Nastavení potřebných údajů pro platební bránu GoPay najdete v Nastavení -> Aplikace 3. stran. Je
potřeba vyplnit pole GO ID, klientské ID - Client ID a heslo - Client Secret.
Pro spuštění do režimu viditelného pro zákazníky nezapomeňte zatrhnout checkbox Ostrý režim.
V části Nastavení -> Platba založte Nový způsob platby - GoPay a nakonec tuto nově vytvořenou platbu
přiřaďte k dopravám v části Nastavení -> Doprava

GP webpay 1.0
Platební brána GP webpay - slouží pro rychlé a bezpečné platby kartou. Umožňuje platby tuzemskými
i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club. Podporována je také platba digitální
peněženkou MasterCard Mobile, která probíhá skrze mobilní telefon pomocí QR kódu.
Vyplníte Identifikaci obchodníka (merchant ID) a doplníte certifikáty pro veřejný a privátní klíč. Tyto
údaje obdržíte od banky.
Podrobnější článek o platební bráně GP webpay a jejím správném nastavení naleznete zde.
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GP webpay 2.0
Platební brána GP WebPay připravila pro své klienty nový způsob napojení na tuto službu a bude všem
svým zákazníkům měnit certifikáty. Paříte-li mezi ně a tento způsob platby na vašem e-shopu využíváte,
je potřeba certifikát vyměnit.
Změnu certifikátu doporučujeme provést co nejdříve, protože GP WebPay bude postupně automaticky
přepínat všechny původní certifikáty na nové. Se starým certifikátem by se mohlo stát, že vám tato
platební brána přestane najednou fungovat.
V administraci vašeho e-shopu provedete nové napojení touto cestou: Nastavení/Aplikace 3.
stran/sekce Platební brány/GP WebPay. Pro změnu certifikátu je zde nachystána část GP WebPay 2.0,
která slouží pro nahrání nových dat.
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PayPal
Platební brána PayPal umožňuje přijímání elektronických online plateb. Klient zadává při placení do
systému údaje o své kreditní či debetní kartě pouze jednou, a to při registraci do systému na stránkách
www.paypal.com. Při dalších nákupech již informace o kartě zákazník nezadává.
Všechny potřebné údaje – API Přihlašovací jméno, API Heslo, API klíč získáte po registraci na PayPal.
Do formuláře v administraci nezapomeňte vyplnit všechny údaje přihlašovací jméno, přihlašovací
heslo, klíč a také e-mail – bez něj nebude korektně pracovat platební brána PayPal na e-shopu.

Stránka 248 z 356

PayU
Cílem PayU jsou rychlé, bezpečné a pohodlné internetové transakce. Služba je revoluční v tom,
že sdružuje hned několik platebních metod a ušetří vám tak čas i peníze. Nemusíte vyjednávat s každou
bankou zvlášť. Stačí, když uzavřete smlouvu s PayU.
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Pro objednání kontaktujte, prosím, obchodní oddělení PayU prostřednictvím kontaktního formuláře:
http://registrace.payu.cz/?p=6
Také pro zákazníky je služba PayU velice pohodlná. Transakce probíhá rychle a zákazník se nemusí
obtěžovat s vyplňováním různých formulářů apod.
Výhody platební brány PayU:
-

Rychlé a bezpečné zpracování plateb na základě povolení ČNB.
Vysoká rychlost peněžních transakcí a přijímání plateb v reálném čase.
Velké množství platebních kanálů a jejich neustálá expanze.
Úspora peněz a času, jednoduchá implementace.
Vysoká kvalita služeb, nástrojů a zákaznické podpory.
Flexibilní systém výběru prostředků podle potřeby.
Zákazníci nemusí vyplňovat žádné formuláře, ani se registrovat.
Minimální formality pro spolupráci s PayU.
Zkušenosti s řízením online platforem a platebních systémů.
Jednoduchá správa plateb, možnost generování faktur a propojení systému s vlastním
účetním systémem.
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Aby bylo zprovoznění platební brány PayU úspěšné, musí být prvním vašim krokem vyplnění povinných
polí POS ID (unikátní číslo obchodníka v systému platební brány), Autorizační klíč POS, První klíč MD5
(heslo pro zakódování odchozích zpráv), Druhý klíč MD5 (heslo pro rozkódování příchozí zprávy).
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Pro správný chod platební brány nezáleží na tom, zda v administraci PayU máte či nemáte zatržené
pole Kontrolovat správnost SIGu.

Krátký popis transakce – tento popis bude zobrazen zákazníkovi na výpisech z banky a jiných místech.
V textu je možné používat zástupné znaky, které dle své funkčnosti budou nahrazeny.
[#OrderNumber#] bude nahrazen číslem objednávky, [#ShopName#] bude nahrazen názvem e-shopu.
Popis musí obsahovat max. 50 znaků, jinak bude zkrácen.
Dále máte možnost vyplnit Potvrzující text o přijetí platby, zamítnutí platby a Chybovou hlášku
při chybné komunikaci.
Pro správnou funkcionalitu je ještě nutné tuto platební bránu přiřadit ke způsobu platby
v administraci v části Nastavení/Platby.
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Splátkové metody

Cetelem
Splátkový prodej Cetelem - platební metoda, pro jejíž zprovoznění je potřeba uzavřít smlouvu se
společností Cetelem ČR, a.s. Na základě této smlouvy obdržíte údaje, které jednoznačně identifikují
Váš e-shop. Identifikační číslo obchodníka stačí pak vložit do administrace e-shopu a pro správnou
funkcionalitu je ještě nutné tuto splátkovou metodu přiřadit ke způsobu platby v administraci v části
Nastavení/Platba. Nezapomínejte spárovat dopravní systémy s platební bránou.

Stránka 253 z 356

Cofidis
Pro zprovoznění splátkové metody Cofidis je potřeba uzavřít smlouvu se společností COFIDIS s.r.o. Na
základě této smlouvy obdržíte údaje, které jednoznačně identifikují Váš e-shop. Tyto údaje stačí pak
vložit do administrace e-shopu. Limitní cena pro možnosti splátek je nastavena jako výchozí na
3000,01 Kč ve smlouvě ovšem můžete mít i jiné podmínky, z tohoto důvodu je tato část editovatelná.
V části Nastavení -> Platba založte Nový způsob platby - Cofidis a nakonec tuto nově vytvořenou
platbu přiřaďte k dopravám v části Nastavení -> Doprava
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Na eshopu můžete vidět zobrazení splátkové kalkulačky na detailu produktu, který splňuje podmínky
(nad 3 tis)
Společnost Cofidis poskytuje údaj „Splátky od: xxx Kč“, po kliknutí na ikonu se zobrazí Cofidis
kalkulačka

Obdobné zobrazení můžete vidět i v objednávkovém procesu v druhém kroku při výběru platby

Po vybrání této metody a dokončení objednávky se zobrazí způsob platby, kde po volbě „Zaplatit
pomocí Cofidis“ bude zákazník přesměrován na stránky Cofidis, kde si již podle nich zadá potřebné
údaje pro splátky. Cofidis splátky schválí nebo zamítne, každopádně v obou případech bude klient
přesměrován zpět na e-shop a zobrazí se odpovídající hláška.
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Essox
Splátkový prodej Essox - platební metoda pro zákazníky s hodnotou nákupu přesahující 3.000,- Kč, pro
jejíž zprovoznění je potřeba uzavřít smlouvu se společností Essox, s. r. o. Na základě této smlouvy
obdržíte údaje, které jednoznačně identifikují Váš e-shop. Tyto údaje: Číslo obchodního místa,
Uživatelské jméno a Heslo stačí pak vložit do administrace e-shopu a pro správnou funkcionalitu je
ještě nutné tuto platební bránu přiřadit ke způsobu platby v administraci v části Nastavení / Platba.
Nezapomínejte spárovat dopravní systémy s platební bránou.

Home Credit
Splátkový prodej Home Credit - platební metoda, pro jejíž zprovoznění služby je potřeba uzavřít
smlouvu se společností Home Credit a.s. Na základě této smlouvy obdržíte údaje, které jednoznačně
identifikují Váš e-shop. Tyto údaje stačí pak vložit do administrace e-shopu a pro správnou
funkcionalitu je ještě nutné tuto platební bránu přiřadit ke způsobu platby v administraci v části
Nastavení / Platba. Nezapomínejte spárovat dopravní systémy s platební bránou.
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Twisto
Twisto si nastavíte v administraci e-shopu pomocí této cesty: Nastavení/Nastavení nástrojů/Aplikace
3. stran/Splátkové metody/Twisto
Pro úspěšné nastavení je potřeba zadat Veřejný a Tajný klíč. Tyto informace získáte na účtu Twisto
(https://www.twisto.cz/mam-eshop/ ). Účet vám zřídí společnost Twisto poté, co si ujednáte smluvní
podmínky.
Pro vygenerování klíčů zadejte na účet Twisto URL adresu e-shopu (z administrace obchodu). Klíče pak
vepište do příslušných polí v administraci vašeho e-shopu.
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Cestou Nastavení/Nastavení týkající se objednávkového procesu/Platba si tuto splátkovou metodu
nastavíte stejně jako ostatní platby. Poté si ji ještě nezapomeňte přiřadit k některé z doprav (cesta
Nastavení/Nastavení týkající se objednávkového procesu/Doprava/sekce Omezení dopravy).
Jak funguje Twisto u objednávky
Po nastavení je platba zobrazována ve třetím kroku objednávky mezi ostatními, vámi nastavenými
platbami. Při zvolení tohoto typu zákazník musí v objednávce odsouhlasit obchodní podmínky
společnosti Twisto.

Po odeslání objednávky dochází k jejímu vyhodnocení. Twisto validuje telefonní číslo, přičemž špatně
zadané číslo vyhodnotí jako chybné a upozorní zákazníka chybovou hláškou. Twisto dále bonitu
zákazníka a vyhodnocuje, kolik objednávek má zákazník vytvořených a zda je schopen je splatit. Pokud
vyhodnotí zákazníka jako rizikového, může objednávku zamítnout.
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Jakmile přijde objednávka, automaticky se odešle na účet Twisto. V kategorii Objednávky poté můžete
k dané objednávce vystavit Doklad. Po vystavení dokladu je na detailu zobrazeno hlášení o tom, že
objednávka byla exportována a že u ní lze již jen změnit stav, nebo využívat diskuzi.
Na detailu objednávky dále aktivujte fakturu pomocí tlačítka v pravém horním rohu. Fakturu lze
aktivovat rovněž přímo na účtu Twisto. Faktura vám bude vygenerována v pdf formátu.
POZOR NA EDITACI OBJEDNÁVKY!!! Samotná objednávka, i když je již exportovaná na Vašem účtu
Twisto, tak ji lze v administraci editovat, dokud k ní nebude vystaven doklad (případně nebude
exportovaná do ERP). Editace je ovšem plně na vaše riziko, jelikož nový přenos na účet Twisto již nelze
realizovat. Proto Vám doporučujeme objednávku NEEDITOVAT, neměnit u ní ani položky, ani dopravu,
resp. nic co by poté ovlivnilo položky a výši celkové objednávky.

Dopravní systémy

Balíkobot
V Nastavení -> Aplikace 3. stran -> Dopravní systémy -> Balíkobot je potřeba nastavit API uživatelské
jméno a API klíč. Tyto hodnoty naleznete po přihlášení na svém profilu
https://client.balikobot.cz/dashboard v sekci „Profil eshopu“.
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Dále vyplňte Výběr údaje, který bude sloužit jako variabilní symbol při dobírce.

Dalším krokem je výběr samotných doprav, které budete nabízet. Je nutné přidat novou dopravu
v administraci e-shopu sekce Nastavení -> Doprava. Vyberte Nový způsob dopravy. Můžete zvolit
z přednastavených systémů, nebo začít vypisovat základní údaje.
Vyplněním pole Dopravní systém hodnotou Balíkobot, se aktivuje záložka s názvem Balíkobot, ve
které zvolíte Přepravce nabízeného službou Balíkobot a konkrétní Službu vybraného přepravce.
Nezapomeňte na vyplnění všech záložek – tedy Cena Dopravy, Omezení Dopravy (ve kterém volíte,
jaký typ platby bude s daným dopravcem nabízen v košíku, zda dopravu omezíte pro klienty pouze
určitých ceníků, omezení hodnoty objednávky, či váhy).
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Práce s objednávkami
Klikněte na Objednávky a v přehledu objednávek vyberte Upravit sloupce, zatrhněte Balíkobot a akci
potvrďte tlačítkem Použít. V přehledu se Vám zobrazí nový sloupec nazvaný jako Balíkobot. Každá
objednávka dokončená v rámci toho dopravního systému bude v tomto poli nabízet možnosti práce
s danou objednávkou.
Vytvoření balíků
Každá nová objednávka je v přehledu objednávek zapsána s příznakem Balík nevytvořen. Vytváření
balíku je možno realizovat hromadnou akcí v případě označení dané objednávky, nebo v přehledu na
konkrétní objednávce, nebo na detailu každé objednávky.
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Po vytvoření balíku můžete Tisknout štítek (v případě tisku štítku jednoho balíku volíte i pozici štítku
na tiskárně), nebo tento úkon provedete až později, např. při hromadných akcích. V případě potřeby
je možné vytvořený Balík zase odebrat.
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Od momentu vytvoření balíku nelze objednávku v administraci editovat. Můžete provádět pouze
změnu stavu a využívat diskuzi. Pokud si přejete objednávku editovat, musíte nejdříve balík odebrat.
Vytvoření balíků s upřesněním
Vytvoření balíku je možno realizovat i s případným upřesněním některých hodnot objednávky. Tento
úkon se nazývá Vytvořit balík s upřesněním a lze ho realizovat pouze na detailu objednávky (nikoliv
z hromadných přehledů, či akcí)
Před vytvořením balíku mohu upřesnit Počet balíků, Váhu zásilky (defaultní hodnota je načtená
z objednávky). Službu daného přepravce můžete editovat pouze tehdy, pokud služba nepodporuje
výběr z poboček.
Takto editované údaje vidíte i na detailu objednávky v otazníčku u daného přepravce. Pro nakupujícího
zákazníka se však nic nemění. Jedná se pouze o upřesnění před vytvořením balíku do systému
Balíkobot, nikoliv o editaci objednávky, kterou vidí Váš zákazník na svém profilu, případně e-mailu. I
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v tomto stavu je možné balík odebrat, tím se i změněné hodnoty vrátí do výchozího stavu (kromě
služby). S danou objednávkou lze opětovně pracovat a údaje v případě potřeby editovat.
Nově je možno vyplnit i pole Poznámka řidiči. Ta je aktivní pouze pro některé přepravce (DPD, Geis,
InTime, Uloženka).
Pro přepravce Česká pošta je možnost v pokročilém vytváření balíku přidat Doplňující službu - Křehké.
Pokud vybraná služba nepodporuje výběr z poboček, umožní Vám Pokročilé vytvoření balíku změnu i
v poli Služba.

Tisk adresních štítků
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Je možno realizovat opět hromadně, v přehledu na konkrétní objednávce, nebo na detailu každé
objednávky. Při hromadném tisku je potřeba vždy vybrat konkrétního přepravce a není možné volit
pozici štítků na tiskárně, resp. je vždy dána výchozí - od pozice 1. Po výběru konkrétního přepravce,
Tisku a zavření PDF zůstává modální okno v administraci otevřeno a je možno pokračovat výběrem
Tisku štítků u dalšího přepravce.

Pokud potřebujete vytisknout štítek na jinou volnou pozici, resp. přesně zvolit umístění Tisku štítku, je
potřeba Tisknout štítek pouze u jedné konkrétní objednávky (v přehledu, či na detailu). Klikem na pozici
štítku vyvoláte Tisk do PDF souboru. Při návratu do e-shopu se okno s tiskem automaticky uzavře. Tisk
štítku je možno kdykoliv jako akci opakovat.
Každý přepravce nabízí Tisk štítků v jiné velikosti, může se tedy objevit více vyskakovacích oken.
Kliknutím na danou pozici se Vám otevře PDF s konkrétním štítkem.
Objednání svozu
Svoz balíků je možno realizovat pouze hromadně klikem na tlačítko Balíkobot – Objednat svoz všech
balíků, bez ohledu na jejich počet. Není potřeba označit objednávky ke svozu, do svozu se nabídnou
všechny balíky, mající příznak Balík vytvořen. Po kliknutí systém nabídne možnost hromadného
objednání svozu. I zde můžete ještě vybrat pouze konkrétního přepravce, nebo Objednat vše.
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Každá takto vyvolaná akce poté nabídne závěrečné hlášení o úspěšnosti. Zároveň na detailu
objednávky i v přehledu vidíte ikonku o úspěšném objednání ke svozu. Po objednání svozu nabízí
modální okno Předávací arch ke stažení. V případě dopravce Česká pošta navíc modální okno nabídne
Datový soubor.

Historie objednaných svozů
Pokud se potřebujete podívat, jaké svozy již proběhly, klikněte na tlačítko Balíkobot a vyberte akci
Historie objednaných svozů. Objeví se přehledná tabulka s historií svozů, ve které jednoduše
vyhledáte, zobrazíte, či uložíte konkrétní datové soubory, či Předávací archy.
Sledování zásilek
U každé zásilky odeslané ke svozu můžete dále sledovat, v jakém se nachází stavu. Akci vyvoláte
z přehledu objednávek, nebo na detailu konkrétní objednávky.
HeurekaPoint
Podporuje volbu poboček dle HeurekaPointu.
FTP přístupy poskytuje provozovatel HeurekaPointu. Kontaktování je možné na e-mailové adrese
info@heurekapoint.cz či na telefonním čísle +420 774 466 293.
Pro správné fungování HeurekaPointu není potřeba mít vyplněné FTP přístupy.
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Uloženka 3.0

Uloženka je komplexní systém spojující dopravní a logistické služby pro e-shopy. Sdružuje všechny
druhy dopravy, které používáte do jednoho celku a práce s vašimi zásilkami je tak o mnoho jednodušší.
Do Uloženky pouze zadáte přepravní data a pak už tisknete štítky pro různé dopravce. Společnost
poskytuje dopravu a výdej zásilek nejen na Uloženky, ale také např. dodání zásilek na pobočky a
balíkomaty České pošty, DPD Pickup, výdejní automaty InTime, doručení na adresu DPD ČR a SK, atd.

Aktivujte si Uloženku
Jako první proveďte registraci na stránkách Uloženky.
Do administrace obchodu je pro aktivaci Uloženky nutné vyplnit ID, API klič a zvolit Výchozí pobočku
pro podání.
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Tyto údaje získáte po přihlášení na váš Uloženka účet. V sekci Mé obchody naleznete ID vašeho e-shopu
a v části Nastavení obchodu si vygenerujete potřebný API klíč.

Získané údaje zkopírujte do administrace obchodu na toto místo: Nastavení/Aplikace 3. stran/Dopravní
systémy/Uloženka 3.0.

Nastavte si pobočky a ceny podle vašich představ
Pobočky můžete spravovat na účtu Uloženky v sekci Mé obchody/Nastavení obchodu/Využívané služby
a pobočky. Zde si můžete nastavit viditelnost konkrétních poboček pro zákazníky.
Nastavení poboček je možné provádět také přímo v administraci obchodu. Pro editaci si v rozbalovacím
okně vyberte typ dopravy. Poté se vám v přehledné tabulce zobrazí seznam poboček spadajících pod
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vybranou dopravu. Zde lze editovat pouze sloupce Cena a Zdarma od a to pomocí funkce Hromadných
úprav. Všechny ostatní hodnoty vychází z nastavení, které si navolíte na profilu Uloženky.

Nastavení ceny
Stejnou cenu pro všechny pobočky nastavíte v administraci obchodu touto cestou:
Nastavení/Nastavení týkající se objednávkového procesu/Doprava/Nový způsob dopravy/Uloženka
3.0.
V případě, že chcete nastavit odlišné ceny pro jednotlivé pobočky, vydejte se v administraci touto
cestou: Nastavení/Nastavení nástrojů/Aplikace 3. stran/Uloženka.
Cena, která je nastavená zvlášť pro jednotlivé pobočky má vždy přednost před cenou, která je
nastavena hromadně v sekci Doprava.
U dopravy musí být nastaveno DPH. Cenu zde zadávejte podle toho, jakým způsobem vytváříte ceny.
V administraci toto nastavení naleznete zde: Nastavení/Nastavení týkající se produktů/Cenotvorba +
DPH/Nastavení cen, slev a DPH.

Stránka 269 z 356

Od jaké částky bude doprava zdarma?
Nastavení hranice pro dopravu zdarma je obdobné jako nastavení ceny dopravy. Stejnou hraniční
hodnotu, od které bude doprava zdarma pro všechny pobočky, nastavíte v administraci e-shopu v sekci
nastavení Dopravy.
Pokud chcete u některé pobočky zvolit jinou hraniční hodnotu, provedete tak v Nastavení/Aplikace 3.
stran/Uloženka 3.0. Hodnota nastavená pro jednotlivou pobočku má vždy přednost před hodnotou,
kterou nastavíte hromadně u Nastavení dopravy.

Namapujte si stavy zásilek
V aplikacích 3. stran u nastavení Uloženky si můžete rovněž namapovat Stavy Uloženky oproti stavům
objednávek ve vašem obchodě.
V případě, že využíváte k přenosům stavů objednávek např. xml přenos, nebo Pohodu, nelze využívat
obě tyto možnosti.

Nastavte si správné zobrazení Uloženky
Pro správné zobrazení Uloženky coby dopravního systému je potřeba nastavit si tuto dopravu v
administraci
e-shopu
v
sekci
Nastavení/Nastavení
týkající
se
objednávkového
procesu/Doprava/Uloženka 3.0. Zde v záložce Základní je potřeba v části Dopravní systém přidat
Uloženku 3.0 jako dopravce.
Poté co provedete toto nastavení, bude aktivována nová záložka – Uloženka 3.0 ve které si zvolíte
odpovídající typ přepravní služby.
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Uloženku 3.0 lze navázat na tyto přepravní služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

Balík do ruky
Balík na poštu
DPD Private
Poštomat in Post
Výdejní místa Uloženka
Balíkomat 24/7 (SK)
DPD Classic (SK)
Zmluvný balík s poistenim (SK)

Některé přepravní služby vyžadují nastavení váhového omezení u zboží, aby bylo možné vytvořit z
objednávky zásilku.
Pro službu „Zmluvný balík s poistenim“ (pouze pro SK eshopy) je automaticky nastaveno, že zásilky
zasílané prostřednictvím této služby, jsou automaticky pojištěny do výše max. 30 Euro. Individuální výši
pojištění nelze u této služby nastavit.
Po výběru přepravní služby se můžete pustit do dalšího nastavení v záložkách Cena dopravy, kde si
nastavíte cenu této služby pro všechny pobočky najednou a Omezení dopravy. Tak jako každou jinou
dopravu, tak i Uloženku je třeba navázat na konkrétní platby, což provedete právě v záložce Omezení
dopravy v sekci Umožnit dopravu pouze s těmito způsoby platby.

Pracujte s objednávkami efektivně
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S objednávkami vytvořenými s Uloženkou můžete jednoduše pracovat v administraci vašeho e-shopu
v sekci Objednávky.
Pro lepší přehlednost objednávek si pomocí tlačítka Upravit sloupce zatrhněte možnost Uloženka. Na
seznamu všech objednávek se vám poté zobrazí sloupec s Uloženkou, kde okamžitě uvidíte stav zásilky.

Vytvářejte zásilky jednoduše
Zásilky můžete vytvářet v administraci hned třemi způsoby v sekci Objednávky.
Na výpisu všech objednávek můžete vytvářet zásilky z více objednávek najednou pomocí hromadných
akcí přes tlačítko Uloženka.

Pokud chcete vytvářet zásilky pro jednotlivé objednávky zvlášť, učiníte opět na přehledu všech
objednávek, avšak ve sloupci Uloženka.

Zásilku můžete vytvořit také přímo na detailu dané objednávky prostřednictví tlačítka Uloženka –
možnost Vytvořit zásilku.
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Po vytvoření zásilky se zobrazí informační hláška o jejím vytvoření. Štítky můžete tisknout
bezprostředně po vytvoření zásilky, nebo kdykoliv později např. pomocí hromadných úprav.

Vytvořenou zásilku snadno rozpoznáte na přehledu všech objednávek, jelikož ve sloupci Uloženka se
zobrazí nápis Vytvořen. Se zásilkou pak můžete přímo na přehledu provádět následující akce: Tisknout
štítky, Stornovat, nebo Sledovat zásilku.
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V případě, že by v objednávce byla uvedena chybná informace (např. špatné číslo, PSČ, země, atd.),
zobrazí se chybná hláška s informací o tom, ve které části se chybný údaj nachází. Takový to údaj je
nutné na detailu objednávky upravit.

Jak zásilku stornujete?
U vytvořené zásilky je možné měnit pouze její stav a využívat diskuzi.
Pokud nějaký údaj v objednávce potřebujete změnit po vytvoření zásilky, je nutné zásilku nejdřív
stornovat a vytvořit novou.
Storno zásilky provedete buď v přehledu všech objednávek, nebo na jejím detailu.
Po provedení úprav lze opět zásilku z objednávky vytvořit.
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Tiskněte adresní štítky jednoduše a přesně tak, jak potřebujete
Práce se štítky je podobná, jako vytváření samotných zásilek. Štítky můžete tisknout na přehledu všech
objednávek a to jak hromadně, tak jednotlivě, nebo na detailu konkrétní objednávky.
Při tisku si nastavíte, zda chcete na stránce jeden, nebo čtyři štítky a pozici, od které se budou štítky
tisknout.

Sledujte své zásilky a buďte tak neustále v obraze
Veškeré zásilky můžete jednoduše sledovat pomocí URL adresy, která je u dané zásilky zobrazena. K
této akci se dostane buď z přehledu vlastností, nebo na detailu každé zásilky.
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Aktualizujte si služby a pobočky
Na vašem účtu Uloženky si v případě potřeby můžete spravovat nastavení jednotlivých poboček.
Veškeré změny, které zde provedete, se na e-shopu aktualizují každých 10 minut. Nastavení provedete
na profilu Uloženky na tomto místě: záložka Mé obchody/Nastavení obchodu/Využívané služby a
pobočky.
Vypnutí některé ze služeb
V administraci Uloženky můžete přepravní služby podle vašich požadavků buď Zakázat, nebo Povolit.
Pokud některou ze služeb zakážete, pak v administraci e-shopu bude tato služba zobrazena s příznakem
Vypnuto. V košíku pak pro zákazníky takováto doprava nebude zobrazená a to ani v případě, že si ji v
administraci e-shopu povolíte.

V administraci obchodu v sekci Nastavení/Nastavení nástrojů/Aplikace 3. stran/Uloženka
3.0/Nastavení služeb a poboček, pak u dané přepravní služby bude u všech poboček ve sloupci
Povolena symbol přeškrtnutého oka (nepovolena).
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Vypnutí některé z poboček
Nastavení je obdobné jako v případě vypnutí celé služby s tou výjimkou, že daná přepravní služba se
bude na e-shopu normálně dále zobrazovat až na pobočku, kterou jste si v administraci Uloženky
označili jako Zakázanou. Toto nastavení provedete na profilu Uloženky v sekci Mé obchody/Nastavení
obchodu/Využívané služby a pobočky.

Poté bude administraci obchodu v části Nastavení/Nastavení nástrojů/Aplikace 3. stran/Uloženka
3.0/Nastavení služeb a poboček u daného dopravce označena jako nepovolena pouze ta pobočka,
kterou jste zakázali v administraci Uloženky.
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Sledujte své zásilky online
V administraci e-shopu můžete u každé objednávky neustále sledovat co se právě děje s vaší zásilkou
pomocí URL adresy, které je u zásilky zobrazena.
Zásilky můžete sledovat ale také přímo
https://partner.ulozenka.cz/consignment/

v

administraci

Uloženky

na

tomto

místě.

Pokud chcete zákazníky o stavu zásilky informovat, pak je potřeba při nastavení Dopravy v administraci
obchodu vyplnit URL adresu pro sledování zásilky. Pro každou přepravní službu je třeba vyplnit jinou
URL adresu.
V URL adrese je zapotřebí použít zástupný znak [#code#], který poté bude automaticky nahrazen číslem
balíku. Číslo balíku doplňte v detailu objednávky v okamžiku, kdy bude zásilka vyexpedována.
Pokud máte v administraci e-shopu v části Marketing/Šablony zpráv/šablony Objednávky – změna
stavu vyřízená použit zástupný znak [#TrackingPackageUrl#], bude se vám odkaz na sledování zásilky
automaticky propisovat do e-mailu.
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Jaké jsou URL adresy jednotlivých služeb?
Česká pošta balík do ruky, balík na poštu:
http://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=[#code#]
Uloženka: https://tracking.ulozenka.cz/[#code#]
DPD classic (SK): https://tracking.dpd.de/parcelstatus?locale=cs_CZ&query=[#code#]
DPD private: https://tracking.dpd.de/parcelstatus?locale=cs_CZ&query=[#code#]
Poštomat inPost: http://trace.intime.cz/index.php?action=vSearch&sessid=[#code#]
Balíkomat 24/7 (SK): http://trace.intime.cz/index.php?action=vSearch&sessid=[#code#]
Zmluvný balík (SK): http://tandt.posta.sk/zasielky/[#code#]

Zásilkovna
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Aby modul fungoval, je nutné vyplnit Autorizační klíč, který získáte po registraci u Zásilkovny.
V Zásilkovně v sekci Můj účet je viditelný Klíč API, což je potřebný Autorizační klíč.

Důležité je také zadávat u produktů hmotnost, protože právě hmotnost je kontrolována ze strany
Zásilkovny. Pokud nákup překročí hmotnostní limit, může se stát, že Zásilkovna nepřevezme zboží.
Po vyplnění Autorizačního klíče můžete vytvořit novou dopravu v sekci Nastavení/Doprava. V části
Dopravní systémy vyberete Zásilkovnu a také navážete tuto dopravu na vámi vybrané způsoby platby.
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Po uložení se zobrazí seznam poboček Zásilkovny. Zde si můžete vybrat viditelnost poboček. Pozor!
Viditelnost je potřeba upravit také na vašem účtu u Zásilkovny, jelikož jednou denně probíhá
automatické stahování poboček ze Zásilkovny a vše, co nebude uloženo na Zásilkovně se v administraci
e-shopu změní.
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I když v administraci e-shopu (i Zásilkovny) máte všechny pobočky viditelné, může se vám stát, že při
výběru dopravy u objednávky se nezobrazí všechny vámi zvolené pobočky. Pobočky Zásilkovny jsou
rozděleny na tři sekce S, M, L podle toho, jak těžké zásilky pobočka přijímá. Automaticky se vyloučí ty
pobočky, které v základu nesplní limit pro přepravu.
Objednávky s dopravou od Zásilkovny můžete hromadně exportovat v sekci Objednávky. Vybrané
objednávky se exportují do Excelu, který následně můžete použít na Zásilkovně pod vaším účtem
v sekci Podat zásilku a zvolit Hromadné podání.
Jak postupovat:
Vyberte objednávky, které chcete exportovat a klikněte na „Funkce“ a vyberte „Exportovat ve formátu
pro Zásilkovnu“.
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Stáhne se soubor. Otevře se Excel, kde jsou všechny důležité údaje pro podání na Zásilkovnu. Ten uložte
a následně použijte v administraci Zásilkovny.

Pod vaším účtem u Zásilkovny v sekci „Podat zásilku“ můžete naimportovat soubor Excel v části
Hromadné podání.
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PPC – Remarketing
Remarketing (někdy také retargeting) je způsob cílení PPC erklamy na uživatele, kteří již dříve
propagovaný web navštívili.

Facebook – dynamický remarketing
Pomocí této služby vytvoříte reklamu obsahující konkrétní produkty, které si návštěvník e-shopu dříve
prohlížel, protože ho zřejmě nějakým způsobem zaujaly. Uživateli se pak automaticky zobrazí reklama
s dříve prohlíženými produkty a připomene mu, že nákup nedokončil.
Konverzní pixel je část kódu HTML, který na váš web umístí obrázek o velikosti 1x1pixel. Když někdo
navštíví stránku vašeho webu, na který jste si nainstalovali konverzní pixel, pošle pixel příkaz ping
Facebooku a zaznamená návštěvu uživatele a informace, jako třeba to, jestli uživatel viděl některou
z vašich reklam.

Google remarketing
K nastavení remarketingových kampaní potřebujete totožný konverzní kód jako při nastavování
samotného Google AdWords.
Z javascriptového kódu vás zajímá tato hodnota: var google_conversion_id = 1234567890
ID pak vložíte do pole v administraci vašeho e-shopu.
Pokud máte zájem i o dynamický remarketing, zatrhněte pole s označením Dynamický remarketing.
Dynamický remarketing umí v rámci kampaně nabízet vašim zákazníkům produkty podobné těm, kteří
si návštěvníci ve vašem e-shopu už prohlíželi.
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Sklik retargeting
Sklik retargeting patří mezi remarketingové služby. Poskytuje možnost reklamy cílené na uživatele,
kteří již stránky vašeho e-shopu navštívili a něco konkrétního si na nich prohlédli.
Tuto funkci si nastavíte jednoduše jak v administraci vašeho Sklik účtu, tak v administraci e-shopu. V
Sklik účtu použijte k nastavení tuto cestu: Nástroje/Retargeting/Zobrazit retargetingový kód
Vygenerovaný retargetingový kód, tzv. Seznam retargeting ID, vložte do příslušného pole.

PPC systémy

Google AdWords
Zde je možné nastavit měření konverzí služby Google Adwods. Pro zprovoznění vyplňte dvě níže
uvedené pole: google_conversion_id – z vygenerovaného konverzního kódu AdWords vložte jedinečné
ID spojené s vašim účtem a google_conversion_label – z vygenerovaného konverzního kódu AdWords
vložte alfanumerický řetězec, který definuje příslušný konverzní kód ve vašem účtu AdWords.
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Sklik
Nastavení měření konverzí služby Sklik portálu Seznam.cz. Pro zprovoznění vyplňte uvedené pole.
Identifikátor konverze – v administraci Sklik.cz si vygenerujete konverzní kód a zde do pole vložte
jedinečný numerický řetězec, který se nachází za proměnnou „?c=“, a který jednoznačně identifikuje
web, kde dochází ke konverzi.

Srovnávače cen

Heureka
Heureka - Ověřeno zákazníky je služba Heureky, která zajišťuje nezávislé hodnocení obchodů pouze
od reálných zákazníků. Co je potřeba udělat pro zprovoznění? Zaregistrovat se na stránkách
Heureka.cz. Po registraci obdržíte vygenerovaný UserId, který vložíte do administrace e-shopu.
Zkontrolujte, zda je služba Ověřeno zákazníky zavedena plně, tj. že se zasílá název produktu, který
uživatel koupil (tento název by měl být shodný s názvem v XML souboru).
Unikátní klíč obchodu – je 32 znakový řetězec, který se nachází v administraci Heureky v kategorii
Ověřeno zákazníky.
Při získání relevantního počtu hodnocení získá váš obchod tzv. Certifikát spokojenosti (informace jsou
zaslány e-mailem). Tím získáte také ikonky Ověřeno zákazníky. Tyto ikonky se generují automaticky
podle aktuálního hodnocení e-shopu. Pokud začne být hodnocení nedostačující, ikony se automaticky
přestanou zobrazovat na vašem webu.
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Identifikátor uživatele – je k nalezení v administraci Heureky v kategorii Měření konverzí. Tento
identifikátor je stejný jako veřejný klíč v sekci měření konverzí.
Namapujte si kategorie vytvořené v administraci eshopu s kategoriemi Heureky.
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HledejCeny.cz
HledejCeny – certifikát nejnižší ceny - za předpokladu, že exportujete své zboží na porovnávač cen
HledejCeny.cz, můžete svůj obchod zatraktivnit ikonkou - certifikátem "Nejnižší cena". Tento
symbol
označuje
produkt
s nejnižší
prodejní
cenou
ve
srovnání
s nabídkami
ostatních zaregistrovaných obchodů na tomto porovnávači. Certifikát se zobrazuje v detailu zboží pod
obrázkem (resp. doplňujícími obrázky). Zobrazování certifikátu se zapíná v administraci povolením
Zobrazit certifikát na detailu produktu. Bližší informace http://www.hledejceny.cz/napoveda/prointernetove-obchody/#bestprice

Nákupy Google
Díky XML feedu Google.cz můžete exportovat své zboží na porovnávač Nákupy Google. Aby vaše zboží
bylo zařazeno co možná nejlépe, jsou zde uvedeny skupiny produktů (grupy), které mají přiřazeny
atributy. Každá skupina (grupa) může obsahovat jiné přiřazené atributy.
K přiřazeným atributům si můžete přiřadit („mapovat“) parametry, kódy zboží a výrobce. Skupiny
produktů slouží pro interní účely, ovšem jejich přiřazené atributy jsou součástí xml feedu, který se
exportuje na Nákupy Google.
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Zboží.cz
Zboží.cz - Měření konverzí je funkce portálu Seznam.cz. Toto měření by se mělo stát účinným
pomocníkem při optimalizaci vašich kampaní. Pro zprovoznění vyplňte dvě níže uvedené pole.

Unikátní identifikátor provozovny – vložte ID provozovny, které máte přiřazené na Zboží.cz, naleznete
ho v administraci Zboží.cz v záložce Provozovna.

Stránka 291 z 356

Administrace Zboží.cz

Tajný klíč – Vložte Tajný klíč, který naleznete v administraci Zbozi.cz v záložce Provozovna – Správa
provozovny - Měření konverzí

Zboží.cz – mapování kategorií

Samostatné nabídky bude moci zbozi.cz zařadit do výpisu příslušné kategorie pouze v případě, u nichž
je uveden CATEGORYTEXT, který bude odpovídat názvu kategorií z číselníku zbozi.cz. Namapujte si tedy
kategorie vytvořené v administraci eshopu s kategoriemi Zboží.cz.

Sociální sítě a komunikační nástroje
V této části si můžete nastavit zobrazování tlačítek Facebook, Google +. Dále máte možnost nastavení
komentářů Facebook a Facebook Page Pluginu. Dále aplikace Smartsupp, UserVoice a Zopim.
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Facebook
Facebook komentáře se zobrazí také na detailu produktu v záložce komentáře, pokud v administraci
máte povoleno „Zobrazit tlačítko na detailu zboží“.
Pro moderování Facebook komentářů na vašem e-shopu je potřeba nastavit Facebook ID aplikace či
Facebook ID moderátora.
Facebook ID aplikace – výhodou oproti Facebook ID moderátora je v tom, že administrátoři aplikace
jsou automaticky moderátory.
Facebook ID moderátora slouží pro moderování komentářů („blacklistování“ slov, nastavení
viditelnosti, banování uživatelů). Moderátorů můžete zadávat více.
ID aplikace a ID moderátora by se neměly zadávat současně.
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Google +

Smartsupp
Konfigurace modulu probíhá na straně poskytovatele. Tam je možno nastavit umístění, texty, barvy
apod. V administraci zadáváte pouze klíč pro napojení, který naleznete ve správě Smartsupp účtu
v části Můj účet – chat kód.
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UserVoice
Konfigurace modulu probíhá na straně poskytovatele. Tam je možno nastavit umístění, texty, barvy
apod. V administraci zadáváte pouze kód pro napojení.

Zopim
Konfigurace modulu probíhá na straně poskytovatele. Tam je možno nastavit umístění, texty, barvy
apod. V administraci zadáváte pouze kód pro napojení.

Statistiky

Google AnalyticsAbyste mohli službu statistik Google Analytics využívat, je potřeba se na stránkách
Google nejprve zaregistrovat. Registraci do statistik Google Analytics provedete na stránkách:
www.google.com/analytics/. Po dokončení registrace obdržíte jedinečný identifikátor (např. UA1234567-8)
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Administraci propojíte s daným Google účtem následovně:
Klikněte na Přihlásit se

Vložte vygenerovaný kód a klikněte na Nastavit

Zkontrolujte si prosím, zda máte vybráno všechno potřebné: účet, službu a výběr dat

Google Search Console
Z Kódu html značky pro ověření stránek vepište pouze tu část, která je v content= mezi uvozovkami.

Toplist
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Top List umožní sledování statistik na svých stránkách pomocí obdrženého kódu. Podobně jako
při použití služby Google Analytics se musíte nejprve do TOP Listu zaregistrovat, následně obdržíte
identifikátor (např. 123456), který vložíte do administrace. Platí pro www.toplist.cz
mYx- heatmapy
Heatmapy neboli teplotní mapy umožňují efektivní sledování návštěvnosti vašeho e-shopu. Pomocí
teplotní mapy zjistíte, na která místa klienti nejvíce klikají. Po zaregistrování na stránkách Myx.cz
obdržíte kód na váš e-mail. Tento kód pak zadáte do administrace e-shopu.

Přihlášení do e-shopu
Pro Vaše klienty můžete nastavit možnosti přihlášení se pomocí Facebooku, Google + nebo pomocí
mojeID

Přihlášení pomocí Facebooku
Je potřeba na Facebooku vytvořit aplikaci, která poskytne potřebné údaje, které vyplníte v
administraci e-shopu. Nastavení, nebo přidání aplikace probíhá na stránkách
https://developers.facebook.com/
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Přihlášení pomocí Google+
Údaje pro vyplnění získáte vytvořením aplikace na svém Google účtu. Projektu (aplikace) Googlu se
vytvářejí a spravují na https://console.developers.google.com

Přihlášení pomocí mojeID
Po povolení ve Vaší administraci mohou Vaši zákazníci službu využívat.

Na eshopu po přihlášení bude zákazník přesměrován na stránky mojeID, kde se musí přihlásit a

odsouhlasit údaje které se přenesou do eshopu.
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Po odsouhlasení bude přesměrováno zpět na e-shop, kde je potřeba účet z mojeID spárovat s
účtem na e-shopu.

Pokud zde zákazník již účet má, stačí se přihlásit, pokud nemá, je potřeba aby se zaregistroval. Tento
krok je nutný z důvodů, že pro e-shop jsou určité údaje povinné a ne všechny jdou přenést (přepsat).
Při další návštěvě eshopu již přihlášení přes mojeID proběhne okamžitě bez spárování.
Stejné přihlášení je i ve třetím kroku nákupního košíku pod sekcí přihlášení k účtu pod tlačítkem
„přihlásit“ (jedná se o stejné přihlášení jako v pravém horním rohu e-shopu)

V nákupním košíku se zobrazuje tlačítko pro vyplnění údajů z mojeID. Přes toto se zákazník nepřihlašuje
do e-shopu, ale pouze se mu vyplní údaje z mojeID. Opět bude přesměrován na stránky mojeID pro
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odsouhlasení údajů, které se mají přenést a na eshopu v košíku bude mít vyplněný objednávkový
formulář.

Ekonomické systémy

Altus Vario
Nastavení obsahuje URL adresy pro import a export dat, které použijete při nastavení s tímto typem
ekonomického systému.
URL adresu z řádku Import vložte na straně Varia v Nastavení profilu / Typ výměny dat / Vario ->
FastCentrik / Adresa URL.
URL adresu z řádku Export vložte na straně Varia v Nastavení profilu / Typ výměny dat / FastCentrik ->
Vario / Adresa URL.

iDoklad

Pomocí iDokladu můžete své faktury spravovat online. Přihlašovací e-mail i heslo jsou totožné s tím,
jaké údaje si registrujete na iDokladu.
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Export objednávek na iDoklad se provádí v sekci Objednávky. Zde vyberete ty objednávky, které chcete
exportovat. Pozor! Pokud někdy v budoucnu exportujete stejnou objednávku, vytvoří se na iDokladu
jako duplicitní.

Po vybrání exportu, se zobrazí zelená hláška s informací o exportu. Také si můžete zobrazit log.
Na iDokladu si po přihlášení zobrazíte naimportované objednávky, které se nacházejí v sekci
Faktury/Běžné.
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Do položky faktury se na IDoklad importuje Název položky, výběrový parametr (pokud jej u produktu
používáte) a kód produktu.

S objednávkami se také importují informace o zákaznících, které se nacházejí v sekci Kontakty.
Kontakty mohou být stejné v případě, že objednávky vytvářeli neregistrovaní klienti.
Pokud objednávku vytvoří registrovaný klient, kontakt se spáruje. Ovšem i registrovaný klient může při
objednání uvést např. odlišnou adresu doručení (oproti údajům, které má uvedl v původní registraci),
proto se do objednávky na IDoklad přenášejí vždy aktuální informace z objednávky, ale objednávka má
vazbu na již přenesený kontakt v adresáři IDokladu.

Stránka 302 z 356

Propojení s programem Alfa Plus
Do e-shopu jsou přenášena data o produktech ze skladu – Skladové karty.
Z e-shopu se přenáší tato data o objednávkách:




Datum
Položky objednávky a množství
Kontaktní údaje zákazníka

V administraci e-shopu si nastavíte, zda chcete, aby se přenášela cena s, nebo bez DPH.
Tento úkon provedete pomocí této cesty v administraci obchodu: Nastavení/Nastavení týkající se
produktů/Cenotvorba + DPH/Nastavení cen, slev a DPH/Cenotvorba.
Pole Ceny jsou zadané s DPH zaškrtněte v případě, že chcete, aby se do programu přenášely ceny i
s DPH. Pokud si přejete přenášet ceny bez DPH, nechte pole nezaškrtnuté.
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Před samotným propojením obou systémů v sekci Nastavení/Nastavení e-shopu/Nastavení dat pro
importy a exporty si zkontrolujte, zda máte tlačítko Automaticky generovat interní kód nezatržené.
Tlačítko musí zůstat nezatržené z toho důvodu, aby při importu dat z programu Alfa plus nedošlo
k vymazání dat v administraci e-shopu.

Samotné nastavení programu Alfa plus probíhá v administrace obchodu v této části:
Nastavení/Nastavení nástrojů/Aplikace 3. stran/Ekonomické systémy/Kros.
Zde je potřeba zadat Klíč, který vám bude vygenerován prostřednictvím administrace v programu Alfa
plus.
U pole Typ ERP systému vyberte zvolenou variantu systému – Alfa plus (Omega). Tlačítko Použít
dynamickou skladovou dostupnost zaškrtněte v případě, že chcete, aby byly produkty zařazené podle
počtu kusů do skladové dostupnosti.
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Nastavte si také texty kódů pro skladové dostupnosti pro produkty, které jsou skladem i pro ty
nedostupné. Veškeré nastavení pak nezapomeňte potvrdit tlačítkem Uložit.

V administraci programu Alfa plus je rovněž potřeba veškeré nastavení potvrdit, aby bylo propojení
úspěšné.
Propojení s programem Omega
Obdobným způsobem probíhá propojení se softwarem Omega.
Nastavení v administraci obchodu probíhá na stejnou cestou: Nastavení/Nastavení nástrojů/Aplikace
3.stran/Ekonomické systémy/Kros. Rozdíl je pouze ve výběru Typu ERP systému, kde zvolíte variantu
Omega.
Všechna ostatní nastavení jsou stejná jako v případě programu Alfa plus, je tedy nutné vyplnit Klíč,
který vám bude vygenerován v programu Kros Omega.
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Money S3
Nastavení obsahuje URL adresy pro import a export dat, které použijete při nastavení s tímto typem
ekonomického systému.
URL adresu z řádku Import vložte do Money / Obchodování na internetu / Soubory / Nastavení
vzdálené aplikace / Export.
URL adresu z řádku Export vložte do Money / Obchodování na internetu / Soubory / Nastavení vzdálené
aplikace / Import.
SMS brány
Modul, který umožňuje zasílat SMS zprávy o změně stavu objednávky Vašim zákazníkům.
V sekci Nastavení -> Aplikace 3.stran -> SMS brány je jednoduché povolení této funkce. Samotné SMS
zprávy jsou zpoplatněny dle ceníku, který najdete na našem webu. Abychom zabránili
nekontrolovanému odesílání SMS zpráv při importech změny stavů objednávek z ERP systémů, je tato
funkce blokována.
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V sekci Marketing -> Šablony zpráv -> najdete novou záložku Šablony SMS zpráv. Zde vidíte, pro jaké
typy změn stavů objednávek lze funkci využít. Ve výchozím stavu jsou všechny vypnuty, je tedy na
Vás, které z nich konkrétně povolíte na jejím detailu.

Na záložce Základní povolujete možnost odesílat SMS zprávu pro tuto změnu stavu.
Na záložce Zpráva je možno editovat text zprávy. Je potřeba brát ohled na to, že SMS zpráva může
obsahovat maximálně 160 znaků. Pokud je překročíte, dojde k ořezu této zprávy přímo při zaslání
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SMS branou. Zpráva obsahuje předpřipravený text, do kterého můžete vložit nabízené zástupné
znaky a jakkoliv zprávu upravit. Diakritiku můžete ponechat, SMS brána ji ve zprávě nepoužije.

Na konkrétních objednávkách poté ručně určujete při změně stavu, zda chcete SMS skutečně odeslat,
či nikoliv. Důležité je samozřejmě telefonní číslo, na které SMS odchází. Telefon může být ve tvaru
+420xxxXXXxxx nebo přímo xxxXXXxxx. Pro slovenské telefonní čísla je důležité, aby byly i
s předvolbou, tedy +421xxxXXXxxx.
Váš zákazník může při objednávce uvést několik telefonních čísel a ne vždy je v objednávkovém
procesu všechny nabízíte. To ovšem vůbec nevadí. Samotné pole Telefon je pole povinné, a pokud
klient neuvede jiné, použije se pro SMS zprávu.
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Jaké pořadí tedy rozhoduje jaké telefonní číslo se pro SMS použije? Doručovací mobil -> Doručovací
telefon -> Fakturační mobil -> Fakturační telefon -> Registrační mobil -> Registrační telefon. Pokud
první není uveden, použije se následující atd… Nejvyšší váhu má tedy telefon použitý v objednávce u
doručovací adresy. Údaje zákazníka v administraci při objednávce můžete editovat, tedy i pole Mobil,
případně Telefon.

Detail objednávky v administraci – sekce Upravit pouze u této obj.
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Z výše uvedeného vidíte všechny pole kde je možno zadat, nebo editovat telefonní číslo na konkrétní
objednávce. Z našeho příkladu bude pro SMS použito číslo 731444545
Pozor, pokud klient uvede např. pevnou linku, bude SMS zaslána i v tomto případě.

Na jaký konkrétně telefon SMS odejde, budete vždy upozorněni v modálním okně při změně stavu
objednávky.
Změníte tedy stav Objednávky na Vyřízená, kliknete na tlačítko Uložit a nabídne se Vám v modálním
okně možnost Odeslat e-mail a zároveň odeslat SMS o změně na určené číslo.
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Modální okna jsou nabízena i v hromadných akcích (zde ovšem není vypsáno na jaký konkrétně
telefon SMS odchází, jelikož můžete vybírat více než jednu objednávku) a při změně stavu z přehledu
objednávek. Pokud pro daný stav objednávky nemáte povoleno odeslání, pole bude zašedlé.

Hromadné akce

Změna z přehledu objednávek
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Zašedlé pole – nemožnost odeslat SMS při Vlastním stavu objednávky (v nastavení vypnuto)

Chcete mít přehled o tom kolik SMS jste odeslali? Aktivujte si graf na dashboardu vaší administrace.
Pod základními statistikami mezi záložkami E-Commerce, Zdroje návštěvnosti, Obsah webu, Importy
a exporty je nově záložka SMS brána, kde si přidejte widget do přehledu a na základě výběru filtrů
poté uvidíte kolik SMS jste odeslali.
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Emailing

Náš systém využívá napojení na MailChimp a SmartEmailing verze 2.0

MailChimp

Pokud chcete využívat služby MailChimp, je potřeba se registrovat na http://mailchimp.com/ a
vyplnit veškeré údaje v Nastavení -> Aplikace 3. stran -> Emailing -> MailChimp
Unikátní API klíč naleznete na Vašem uživatelském účtu MailChimpu v sekci Extras -> Api keys
https://us1.admin.mailchimp.com/account/
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ID seznamu kontaktů najdete v detailu daného listu MailChimpu v sekci Settings List name and
defaults. Hodnotu ID vkládejte bez tečky na konci.
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Pokud zaškrtnete Synchronizovat status kontaktů, tak pokud se klient přihlášený k odběru novinek
odhlásí, bude tato informace automaticky přenesena do seznamu MailChimpu, aby nedošlo
k nechtěnému odeslání emailu osobě odhlášené z odběru.
Veškeré ostatní změny (tedy seznam kontaktů přihlášených k odběru, odhlášení se z odběru novinek
nebo smazání kontaktu přímo v MailChimpu) se aktualizují co 24 hodin.

Nastavení SmartEmailing verze 1.0
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Kdo chce využívat služby SmartEmailing, musí se registrovat na http://www.smartemailing.cz/ a také
vyplnit veškeré údaje v Nastavení -> Aplikace 3. stran -> Emailing -> SmatrEmailing. Poté se
v pravidelných intervalech budou přenášet e-maily do služby SmartEmailing.

Nastavení SmartEmailing verze 2.0

U napojení verze 2.0 vyplňujete Uživatelské jméno pro přihlášení k systému SmartEmailing a nově je
propojení realizování pomocí Unikátního api klíče, který je potřeba v administraci eshopu nastavit.
Dále je potřeba v aplikaci SmartEmailing nastavit „seznam kontaktů“ a ID tohoto seznamu zapsat do
administrace obchodu do kolonky "Id seznamu kontaktů"

Po nastavení se přes noc, tedy 1xdenně přenáší kontakty, které mají povoleno odebírání novinek.
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Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) je systém pro správu měřících kódů (tagů) na webových stránkách. GTM
se dá využít pro Google Analytics, Dynamický remarketing, Sklik retargeting, apod. Zároveň jsou
udržovány všechny aktuální kódy pro Google produkty.
Přes webové rozhraní GTM si vytvoříte kontejner. Hned po jeho vytvoření se vám zobrazí kód GTM a
z něj je nutné vytáhnout ID a to vložit do pole „ID kontejneru“ v administraci e-shopu.

Povolením datové vrstvy pro elektronický obchod docílíte toho, že se budou do stránky s potvrzením
objednávky vkládat také informace o provedené objednávce.

XML feedy

Zde naleznete seznam XML feedů pro nejpoužívanější české porovnávače cen. XML feedy jsou
pravidelně aktualizovány. XML feed pro porovnávač Heureka.cz je aktualizován každé 2 hodiny.
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Pro generování XML feedů pro porovnávače je automaticky brán ceník, který je v e-shopu nastaven
jako „výchozí pro neregistrované“.
Při generování XML feedu se bere v potaz nastavení položky "Zobrazovat zboží na shopu" a „Exportovat
do feedu“ ze skladové dostupnosti. Pokud se nemá na e-shopu zboží zobrazovat, nebude se tato
položka ani generovat do těchto feedů.

Stránka 319 z 356

Importy a Exporty

Varianta importu dat z prostředí Excel umožňuje jednoduše a pohodlně transportovat potřebné údaje
do internetového obchodu. Výhodou tohoto nástroje je rovněž fakt, že jednotlivé položky se lépe
editují a jsou přehlednější než ve formátu XML.
Funkcionalitu využijete např. při počátečním plnění e-shopu, při aktualizaci dat apod. Po importu
produktů budou data následně automaticky vygenerována.
Upozornění:




Jedná se o full transport, což znamená, že produkty, které nebudou v Excelu uvedeny a mají
vygenerován Interní kód, budou po importu smazány.
Při exportu se přenášejí pouze produkty a kategorie, u kterých byl vygenerován Interní kód.
Automatické generování interních kódů si můžete zapnout v nastavení e-shopu sekci
Nastavení/Nastavení e-shoup. Po zapnutí bude u nových produktů, kategorií apod.
automaticky vygenerován interní kód.

Pozor! Soubor XLS je rozšířen o nové položky.
Záložka Produkty o EAN, Hmotnost, Hodnoty parametru, Příznaky.
Záložka Kategorie o Pořadí, Popis, Obrázek.
Nově jsou přidány dvě záložky Parametry a Rozšířené vlastnosti produktu.
PŘED IMPORTEM JE NUTNÉ NEJPRVE VYEXPORTOVAT EXCEL V NOVÉM FORMÁTU A AŽ POTÉ JEJ
UPRAVIT A NAIMPORTOVAT ZPĚT NA E-SHOP.
Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě některých dat z e-shopu.
V první záložce Import XML a Excel je možné importovat data prostřednictvím XML souborů nebo
tabulek Excel.
Lze vybrat, zda se bude jednat o tzv. Univerzální import dat nebo o import dat z Heureky.

Stránka 320 z 356

Klikněte na „Nahrát soubor“ a vyberte soubor z vašeho PC. Aby se soubory importovaly do e-shopu,
klikněte na tlačítko „Spustit import“.

Vpravo dole vidíte možnost přejít na Historii přenosů (Logy), kde se snadno dovíte, jaké
importy/exporty byly prováděny.
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Exporty
V dalších dvou záložkách máte možnost exportů pro Excel nebo ve formátu XML.
Při exportu ve formátu Excel označte v boxu políčko s názvem Produkty a kategorie. Klikněte na tlačítko
Exportovat a pod políčkem se zobrazí modře obarvené Produkty a kategorie. Po kliknutí, se stáhne
vyexportovaný soubor.

Soubor (Excel-tabulka) se dělí na 4 listy: Zboží, Kategorie, Parametry, Rozšířené vlastnosti produktu.
Všechny listy mají přehlednou strukturu sloupců. V prvním sloupci figuruje specifický kód produktu –
Interní kód. Jde o jedinečný kód zboží pro každý jednotlivý produkt. Tento kód slouží pro potřeby
identifikace produktu při transportu (Import/Export). Soubor nesmí obsahovat žádný další list. Pokud
byste přidali další, neproběhl by Export/Import korektně.

Následují sloupce Kód zboží, Jméno zboží, Krátký popis, Popis (podrobný popis zboží).
K produktu můžete zadat následující údaje:
-

InterniKod: (tento kód je nutné zadat) - jedná se o jedinečný kód zboží, který slouží pro potřeby
identifikace produktu při transportu (Import/Export).
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-

-

-

KodZbozi: (tento kód je nutné zadat) - jde o jedinečný kód zboží, který slouží pro potřeby
identifikace na e-shopu.
JmenoZbozi: (tento kód je nutné zadat) - název zboží.
KratkyPopis: krátký popis zboží. Lze použít HTML znaky.
Popis: jedná se o detailnější popis zboží. Můžete rovněž použít HTML znaky.
Vyrobci: (název výrobce není nutné zadat) - chcete-li zadat více výrobců, použijte jako
oddělovač středník.
Vypnuto: (zde zadáte hodnotu 0 nebo 1) - Hodnota 0 = produkt bude na e-shopu publikován a
Hodnota 1 = publikace produktu je vypnuta
NaSklade: zde můžete zadat číselnou hodnotu, kolik jednotek daného zboží máte právě na
skladě.
Jednotka: jedná se o základní jednotku, v níž je uvedena cena produktu.
DPH: zde patří číselná hodnota, která udává sazbu DPH.
KodZaruky: tento údaj není nutné zadávat.
KodDostupnosti: tento údaj je nutné zadat.
HlavniObrazek: jde o relativní cestu k hlavnímu obrázku produktu. Cesty k obrázkům musí
začínat adresářem Images, který slouží jako úložiště pro obrázky.

DalsiObrazky: v tomto sloupci je možné uvést relativní cestu k dalším obrázkům produktu. Jako
oddělovník mezi více obrázky použijte středník.
KodmasterVyrobku: pracujete-li s variantami produktu, je nutné nejprve vytvořit řádek s
Master produktem a u každého řádku s variantou produktu zadat do tohoto sloupce kód vámi
vytvořeného Master produktu. Ten je uveden ve sloupci KodZbozi.
Mena: zde uvádíte kód měny, v níž je uvedena cena produktu = tedy CZK.
ZakladniCena: zde se vyplňuje základní cena uváděná u produktu (Základní cena prodejní).
CenaZakladniCenik: zde se vyplňuje číselná hodnota, která udává cenu zboží pro základní
ceník.
CenaBezna: není nutné zadávat - tato cena slouží k marketingovým účelům. Je to číselná
hodnota, která udává běžnou cenu zboží.

Stránka 323 z 356

-

-

-

-

-

InterniKodyKategorii: tento sloupec slouží k zařazení produktu do kategorie. Je třeba zde uvést
interní kód kategorie, která je uvedena na druhém listu. Produkt je možné zařadit do více
kategorií. Pokud zadáte více kategorií, jako hlavní kategorie je automaticky označena první
kategorie v pořadí. Jako oddělovník mezi více kategoriemi použijte středník.
KodyAlternativníchZbozi: chcete-li u produktu nadefinovat alternativní zboží, je možné do
tohoto sloupce zadat kódy zboží (KodZbozi), které jsou k danému produktu alternativní. Jako
oddělovník mezi více kódy zboží použijte středník.
KodySouvisejicichZbozi: pokud chcete u produktu nadefinovat související zboží, je možné do
tohoto sloupce zadat kódy zboží (KodZbozi), které souvisejí s daným produktem. Jako
oddělovník mezi více kódy použijte středník.

EAN: chcete-li zobrazovat EAN na detailu produktu (na FrontEndu i v administraci), stačí přidat
kódy do soupce EAN.
Hmotnost: Hmotnost zadávejte v kilogramech, a pokud se jedná o hmotnost např. 1,5 kg,
oddělujte ji v příslušném sloupci Excelu tečkou, nikoliv čárkou!
HodnotyParametru: zadávat můžete také parametry a jeho hodnoty. Jednotlivé hodnoty
parametrů se oddělují pomocí dvou svislých čar || a parametry oddělíte dvěma hashi ##.

Priznaky: Pokud přidáváte příznaky, doplníte do příslušného pole kód daného příznaku, nikoliv
název.
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V druhém listu souboru (tabulky Excel) je možné editovat sloupce s názvy Interní kód, Kód nadřízené
kategorie, Vypnuto, Jméno kategorie a Popis kategorie.
U kategorií můžete zadat tyto údaje:









InterniKod: (tento kód je nutné zadat) - jde o jedinečný kód kategorie, který slouží pro potřeby
identifikace kategorie při transportu (Import/Export).
KodNadrizeneKategorie: (tento údaj je nutné zadat) - chcete-li kategorii zařadit přímo do první
úrovně stromu, použijte kód „ROOT_1“. Pokud má být daná kategorie podkategorií jiné
kategorie, je nutné zadat interní kód nadřazené kategorie.
Vypnuto: (je možné zadat hodnotu 0 nebo 1) - Hodnota 0 = kategorie bude publikována na eshopu a Hodnota 1 = publikace kategorie bude vypnuta.
JmenoKategorie: jde o název kategorie.
PopisKategorie: jedná se o popis kategorie. Je možné použít HTML znaky.
Poradi: nastavíte pořadí pro vybrané kategorie.
Obrazek: obrázek pro vybranou kategorii.

Třetí list s názvem Parametry zahrnuje dva sloupce:



Kod: určuje kód pro zadaný parametr.
Nazev: zde se vypisuje název parametru.

Čtvrtý list Rozšířené vlastnosti produktu se zabývá zejména XML feedy (informace, které se vyplňují na
detailu produktu v záložce XML).




Interni kod: (tento kód je nutné zadat) - jde o jedinečný kód kategorie, který slouží pro potřeby
identifikace kategorie při transportu (Import/Export).
Základní – produktove cislo
Základní – doba prepravy
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Základní – typ zbozi
Zbozi.cz - nezobrazovat produkt
Zbozi.cz - nazev vyrobku








Zbozi.cz – rozsireni nazvu vyrobku
Zbozi.cz – identifikator kamennych pobocek
Zbozi.cz – cena za proklik
Zbozi.cz – doplnkova informace
Heureka – neexportovat produkt
Heureka – nazev vyrobku







Heureka – rozsireni nazvu vyrobku
Heureka – cena za proklik
Heureka – ID heureka kategorie
Heureka - darek
Google – neexportovat produkt






Google – stav zbozi
Google – identifikator existuje
Google – kod kategorie
HledejCeny.cz - neexportovat produkt

Ve třetí záložce Export dat ve formátu XML si volíte z jednotlivých kategorií, co chcete exportovat.
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Zatrhněte ty části, které chcete vyexportovat a klikněte na tlačítko Exportovat.
Ihned se vám zobrazí informační stav o exportu a pod ním modré soubory, které jste chtěli exportovat.

Klikněte na ně a ihned vidíte vygenerovaný XML soubor.
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Čtvrtá záložka Validace umožňuje zkontrolovat importovaný XML soubor (případně XLS).

Stačí si vybrat, jaký typ importu chcete kontrolovat, jaká data zadáte (ze souboru nebo URL adresy).
Poté klikněte na tlačítko Validovat.

Pomocí statusových hlášek ihned vidíte, zda je soubor validní či nikoliv. Pokud se chcete podívat na to,
jak která validace dopadla, klikněte vpravo dole na Historie přenosů.
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Mailing

Výchozí e-mail odesílatele – tato e-mailová adresa je použita jako adresa odesílatele v případě, že není
u zprávy uvedená adresa jiná.
Výchozí e-mail příjemce – na tuto e-mailovou adresu jsou posílány zprávy z aplikace, pokud není
u zprávy uvedená adresa jiná.

V této části naleznete nastavení pro DKIM (DomainKeys Identified Mail). Díky tomu, že vyplníte toto
nastavení, nebude docházet k tomu, že vaše e-maily zasílané klientům budou padat do spamu.
Ověřování emailů pomáhá předcházet spamu. SPF/DKIM záznamy opatřují emailové zprávy
verifikovatelnými informacemi tak, aby bylo možné automaticky detekovat povahu příchozích a
odchozích zpráv.
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Povolením těchto funkcí, by se měl omezit počet upozornění od nemožnosti doručit zprávu, když
spammeři zneužijí vaši doménu/domény k rozesílání nevyžádaných zpráv. Tyto funkce také znemožňují
spammerům vytvářet zprávy, které se tváří jako příchozí z vaší domény/domén.
Co je DKIM? Je prostředkem k ověření příchozích e-mailů. To zajistí, že příchozí zprávy jsou
modifikovány a jsou opravdu od odesílatele, od nichž tvrdí, že je. Tato funkce zabraňuje přijímání SPAM
zpráv.
Co je SPF záznam? SPF systém umožňuje specifikovat servery a IP adresy, které jsou oprávněny odesílat
poštu z vaší domény. Tato funkce funguje tak, aby zabránila odesílat SPAM zprávy, při zneužití Vaší
domény.
Záznam (TXT v DNS klienta): v=spf1 mx include:spf.netdirect.cz ~all
Co tedy vše vyplnit v nastavení pro DKIM:
Vyplňte Privátní klíč a Selektor.
Privátní klíč získáte od poskytovatele domény. V poli privátního klíče je nutné zadávat celý
vygenerovaný klíč.
Příklad:

Poskytovateli domény musíte sdělit název selektoru (pokud ho nesdělíte, vygeneruje jakýkoliv
selektor). Selektor se nachází v DNS záznamu, např. selektor._domainkey.mojedomena.cz.
V případě, kdy bude použitý špatný privátní klíč, odešle se e-mail bez DKIM.
Při zápisu selektoru se kontroluje, zda je vše zadáno správně (pro správnou funkčnost je nutné nejdříve
zadat privátní klíč a až poté vyplnit selektor). Pokud ne, zobrazí se informační hlášení, které upozorňuje
na tři typy chyb – špatně zadaný privátní klíč, selektor, nebo není správně zadán TXT záznam s veřejným
klíčem v DNS záznamech pro doménu e-mailu výchozího odesílatele.
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Před tím, než zadáte privátní klíč a selektor, zkontrolujte, zda máte zadán správně Výchozí e-mail
odesílatele.
DKIM se nevyužívá u všech formulářů, pouze u objednávek (včetně změn stavů) a registrace.

Údaje o e-shopu a uživatelích

Údaje o e-shopu

Základní údaje týkající se vašeho e-shopu vyplníte zde. Jedná se o název aplikace, údaje o prodejci,
kontaktní údaje a platební údaje.
Tyto údaje jsou zobrazovány v tiskové podobě objednávky, kterou si může zákazník po úspěšném
odeslání objednávky vytisknout a také jsou některé údaje použity v boxu Kontakt v zápatí frontendu eshopu.
Název aplikace - možnost editace názvu obchodu. Tento název se např. zobrazuje uživatelům, pokud si
vaše stránky zadají mezi oblíbené položky v prohlížeči.
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Uživatelé

Část uživatelé se dělí na dvě sekce – Seznam uživatelů a Seznam uživatelských rolí. U obou výpisů
máte možnost vytvořit Nového uživatele nebo Novou roli.
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Uživatelé
Seznam uživatelů ukazuje, kolik uživatelů je aktuálně přidáno pro váš e-shop, jaké je přihlašovací jméno
do administrace, jméno osoby, zda je zakázáno přihlášení a datum posledního přihlášení.
Nového uživatele přidáte pomocí tlačítka „Nový uživatel“.
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Vyplňte Login, Email, Heslo, vyberte Roli (pokud je již vytvořená) a uložte. Login neboli přihlašovací
jméno musí být mezi uživateli jedinečné, tedy nemůže být více uživatelů se stejným loginem. Pole
Jméno a Příjmení není nutné vyplňovat. Zatržení pole Pvoleno přihlásit, je potřeba mít zatržené, aby
bylo uživateli umožněno přihlásit se do administrace.
Uživatele snadno smažete buď na jeho detailu anebo z výpisu uživatelů.
Uživatelské role
V případě, že roli ještě nemáte vytvořenou, vraťte se zpět na výpis – tentokrát uživatelských rolí a
klikněte na Nová role.
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Stávající role můžete editovat (pokud se nejedná o role systémové) a také je mazat.
Důležité je vyplnit název a kód.
V části Uživatelská práva nastavuje práva pro jednotlivé objekty. U jednotlivých objektů (Ceníky,
Jednotky, Globální slevy, Kategorie článků….) označujete, zda se právo bude vztahovat pro čtení,
vytvoření, změnu či smazání.

Pokud budete chtít vybrat celý řádek, stačí myší kliknout na název daného objektu. V případě výběru
celého sloupce, klikněte myší na název práva (Čtení, Vytvoření, Změna, Smazání).
Jednotlivým uživatelům můžete také povolit různé operace u objednávek a dokladů – odesílat
aktualizační e-mail, tisknout objednávky či doklady.
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V poslední části se nachází sekce Uživatelé, kde si zvolíte uživatele, pro kterého platí vámi nastavená
práva.

Tip pro vás: Nechcete, aby např. brigádník viděl seznam vašich objednávek na dashboardu? V tom
případě, nechte pole Objednávky prázdné.

Nastavení e-shopu
Text v patičce, nastavení novinek, souhlas s používáním cookies, URL domény, nastavení potřebné pro
importy a exporty, či Nastavení doby automatického odhlašování z administrace nastavíte zde.
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Text patičky e-shopu - zde si můžete editovat zápatí stránky. Pro editaci je určen HTML editor.
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Nastavení novinek – zvolte počet dnů, po které se mají produkty na e-shopu objevovat s příznakem
„Novinka“. Po uplynutí doby pak příznak prostě sám zmizí.
Pokud nechcete příznak Novinka využívat automaticky, pak necháte v kolonce s nastavením počtu dní
číslo 0, které je zde vloženo automaticky.
Jak to funguje u variant?
V případě, že se rozhodnete využívat automatické zadávání příznaku Novinka a přidáte k produktu
novou variantu, pak tato varianta dědí všechny příznaky, které máte nastaveny na Master produktu.
Pokud se ale na detailu varianty rozhodnete přidat nějaký vlastní příznak, pak platí, že tento příznak
přebijí všechny příznaky, které varianta produktu dědila z Master produktu. Výjimkou je však právě
automaticky zadaný příznak Novinka.
Záleží ale také na tom, jaký způsob zobrazování zvolíte. V případě, že budete mít vlastní příznak a k
tomu zatrhnutou možnost „zobrazovat pouze na detailu“(v administraci v Nastavení/Vlastní
příznaky/detail příznaku). Pak se vámi nastavené vlastní příznaky budou zobrazovat pouze po
rozkliknutí detailu produktu. Všude jinde budou u produktu uvedeny příznaky z Master produktu.

A jak poznám v administraci, který produkt splňuje podmínku pro automatickou novinku?
Na detailu produktu, případně na konkrétní variantě je tento příznak zobrazen takto:
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Souhlas s používáním cookies – v případě, kdy používáte na svém e-shopu služby Google (reklamní
platformy Googlu), měli byste využívat nastavení pro souhlas s užíváním cookies.
Zatrhněte pole „Vyžadovat souhlas s uložením cookies“ a níže vyplňte text, který se bude zobrazovat
na e-shopu.
Text se zobrazí na FrontEndu ihned na začátku stránku (nad hlavičkou) a bude zobrazený do doby, než
klient klikne na tlačítko Rozumím.

V případě, že klikne na Další informace, bude přesměrován na stránky Google, kde nalezne
informovace o tom, jak Google vyoužívá soubory cookie.
URL domény zobrazují všechny vaše domény. Je zde uvedena URL adresa, informace o tom, jestli se
jedná o hlavní doménu a je-li zakázána.
Nastavení dat pro importy a exporty je velmi důležité nastavení, které ovlivní, zda se budou
automaticky generovat interní kódy nebo nikoliv. Tuto funkci je třeba mít zapnutou hlavně v případě,
že budete chtít pro snadnější správu e-shopu používat funkce exportu dat do Excelu a importu dat
z Excelu.
Automatické odhlašování z administrace – zde můžete ze selectboxu vybrat čas, po kterém bude
docházet k automatickému odhlášení uživatele z administrace. Minimální čas je 20 minut, maximální
doba, kterou je možno nastavit je 3 hodiny.
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Šablony
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Aktuální šablonu můžete snad editovat, stačí kliknout na tlačítko „Editovat šablonu“.

Ihned máte na výběr, co chcete se šablonou měnit – zda chcete provést nastavení u konkrétní šablony,
nebo upravit šablonu pomocí vlastních CSS stylů nebo JavaScriptu.
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Bannery, barvy, písmo či přidání asistenta nákupu k jednotlivým krokům objednávky lze snadno měnit
přímo u konkrétní šablony a to v záložce Nastavení (v editaci šablony).
Úpravy zde provedené můžete skrýt nebo smazat, stačí kliknout na rozbalovací šipku vedle tlačítka
Uložit.
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Pořadí bannerů jednoduše měníte chycením posunovacích šipek vpravo a přetažením na požadovanou
pozici.
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U Asistenta nákupu si může zvolit text a obrázek, který se bude vašim zákazníkům zobrazovat
v objednávce.
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V některých případech (po stažení demoverze obchodu) se může stát, že obrázek zobrazen nebude.
Problém je s novými verzemi prohlížečů Chrome.
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Obrázkový a souborový manažer v administraci
Přehledný manažer obrázků a souborů s možností nahrávání, procházení a vytváření nových adresářů
a mazání najdete všude tam, kde je možnost vkládat obrázky: články, produkty, kategorie, atd.
Můžete v něm také vytvářet nové adresáře pro lepší přehlednost (klikněte na ikonu Vytvořit novou
složku).

Chcete-li složku přejmenovat nebo odstranit, stačí na její název kliknout pravým tlačítkem myši a objeví
se vám možnosti.

Názvosloví obrázků a adresářů (složek) pro obrázky
Pro názvy obrázků a názvy adresářů pro obrázky platí, že nesmí obsahovat nepovolené znaky (např.
apostrofy, čárky, tečky, mezery, dvojtečky, procenta, středník apod.).
Nesmí se používat diakritika v názvech, mezery doporučujeme zaměnit za jiný znak, např. podtržítko.
Název obrázků by měl obsahovat pouze jednu tečku a jednu extenzi (příponu, např. jpg, png).

Formát a typ obrázků
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Systém používá obrázkovou komponentu, která z jednoho výchozího obrázku vytváří náhled
i miniaturu. Stačí tedy mít připraven jeden obrázek cca o velikost 800 x 800 px. Tato velikost je
samozřejmě pouze doporučením, pokud nemáte obrázky v požadované velikosti, mohou se použít
i menší, ale i větší. Při nahrání malého obrázku není při zvětšeném náhledu (lightbox) obrázek
zvětšován, aby nedošlo ke zhoršení kvality obrázků (rozpadnutí obrázku na kostičky).
Dále je doporučená velikost vkládaných obrázků do cca 500 kB. Při vytváření dalších náhledů obrázková
komponenta tyto obrázky komprimuje i datově (snižuje její datovou velikost a tím zajišťuje rychlé
nahrávání stránek, hlavně katalogových položek).
Poslední věc se týká typu obrázků. V podstatě jsou doporučené tyto typy:
.jpg, .jpeg - komprimovaný obrázek (dá se nastavit úroveň komprese, podle níž se určuje datová
velikost obrázků a potažmo rychlost načítání stránek)
.png - komprimovaný obrázek
Pro vložení obrázků klikněte na tlačítko Nahrát.

Nyní máte na výběr, zda kliknete na tlačítko Zvolte soubory a vyberete potřebné soubory, nebo
využijete možnosti přetahování, kdy si z plochy počítače nebo vybrané složky přetáhnete obrázky.

Obrázky se ihned nahrají a jsou všechny označeny, aby mohly být přímo nahrány např. k produktu.
Stačí kliknout v levém dolním rohu na tlačítko Vložit vybrané.
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Kliknutím na tlačítko Zavřít, se zavře okno pro nahrávání a zobrazí se aktuálně nahrané obrázky, které
jsou označeny fajfkou.

Kliknutím na obrázek pravým tlačítkem myši se vám zobrazí menu, kde máte možnost obrázek vybrat,
zobrazit, přejmenovat nebo smazat.
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Editace názvu je možná také kliknutím na ikonu tužky u daného obrázku.

Smazat obrázek lze také kliknutím na ikonu popelnice u daného obrázku.

Vždy se zobrazí okno, které vyžaduje potvrzení smazání.
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Máte-li vybráno vícero obrázků (označeny fajfkou), stačí kliknout pravým tlačítkem myši a smazat dané
obrázky hromadně.

Pokud konkrétnímu zboží nebyl přiřazen žádný obrázek (fotografie), zobrazí se místo chybějícího
obrázku obrázek zástupný. Jak tento obrázek můžete změnit? Nahrajte do složky Images
obrázek s názvem notfound.jpg. Nahrávaný obrázek může být v libovolné velikosti,
systém jej automaticky přizpůsobí, ale je důležité zachovat stejný název obrázku a formát
jpg.
Pro nahrávání souborů platí následující limity:




nahrání přes FTP – bez limitu
nahrání přes CK editor – limit 2 MB
nahrání souboru pro import (XML, XLS) – 30 MB

V obrázkovém manažeru si můžete také nastavit, jak se obrázky zobrazí a seřadí, stačí kliknout na
Nastavení.
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Obrázky můžete také vyhledávat podle názvu – začněte psát a hledaný výraz se ihned zobrazí. Systém
vyhledává skrze všechny složky a podsložky.

V případě, kdy chci opět zobrazit všechny obrázky, stačí kliknout na Obnovit (vpravo nahoře).

HTML editor a jeho možnosti
Součástí modulů, kde je výsledkem formátovaný text, je HTML – WYSIWYG editor, díky kterému je
tvorba www stránek velmi jednoduchá a je v principu podobná práci s programy typu MS Word, MS
Wordpad apod. Do vytvářených stránek lze snadno vkládat texty, měnit písma, velikosti, barvy, vkládat
tabulky, obrázky, odkazy na jiné stránky atd.
Díky vlastnosti WYSIWYG (What You See Is What You Get - co vidíš, to dostaneš) uvidíte stránky
při jejich tvorbě v takové formě, v jaké je později uvidí čtenáři (zákazníci) vašich stránek.
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Možnosti HTML editoru:
zobrazení zdrojového kódu
Kromě WYSIWYG zobrazení umožňuje editor
pracovat také s HTML kódem. Toto tlačítko
přepíná mezi editorem HTML a WYSIWYG.

zpět - vrátí zpět poslední
provedenou akci

vpřed - opak funkce Zpět
Pokud jste vzali akci Zpět, navrátí stisknutí
tohoto tlačítka dokument do původního stavu.

tučně - ztučnění označeného textu

kurzíva – označený text zformátuje kurzívou

přeškrtnuté – přeškrtnutí
označeného textu

Vložit z Wordu – v případě kopírování textu,
využijte tuto funkci. Díky ní se ořeže text od
zbytečných tagů a stylů.

odstranit formátování
Převede označený text v dokumentu
na čistý text. „Ořeže“ veškeré
formátování.

Vložit jako čistý text – při kopírování textu
využijte tuto funkci, kdy se vloží okleštěný text
bez stylů, tagů, apod.

Citace – označí text jako citaci.

vložit/odstranit číslovaný seznam
Vloží na pozici kurzoru číslovaný seznam. V
případě, že toto tlačítko stisknete znovu s
kurzorem na číslovaném seznamu, odstraní
jej.

vložit/odstranit odrážky – viz
Vložit/odstranit číslovaný seznam

zmenšit odsazení
Přisune editovaný text blíže okraji, k němuž je
zarovnán.
zarovnat vlevo

zvětšit odsazení
Odsune editovaný text dále
od okraje, k němuž je zarovnán.
zarovnat na střed

Zarovná označený text/aktuální odstavec
doleva.

Zarovná označený text/aktuální
odstavec na střed.

zarovnat vpravo

zarovnat do bloku

Zarovná označený text/aktuální odstavec
doprava.

Zarovná označený text/aktuální
odstavec do bloku (na šířku stránky).
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Místo čísel budou zobrazeny
odrážky.

vložit/změnit odkaz

vložit/změnit obrázek

Otevře editor pro vkládání/editaci odkazů:

Otevře editor pro vkládání obrázků:

karta Informace o odkazu:
Typ odkazu – typ dokumentu, na nějž bude text odkazovat.
Protokol – internetový protokol použitého odkazu.
URL – adresa vkládaného odkazu.
Vybrat na serveru – vyberete soubor, nahraný v souborovém a
obrázkovém manažeru.
karta Cíl:
Cíl – specifikuje, jak bude odkaz otevřen (ve stejném okně, v
novém okně, v konkrétním rámci stránky,…).

karta Vlastnosti obrázku:
URL – odkaz na obrázek, který bude v textu
dokumentu zobrazen. Můžete jej vyhledat/nahrát
přímo na server prostřednictvím Manažera
obrázků, kliknutím na Vybrat na serveru.
Alternativní text – text, který se uživateli na frontendu zobrazí po umístění ukazatele myši nad
plochu obrázku.
Šířka – úprava šířky obrázku.
Výška – úprava výšky obrázku.
Okraje – úprava okrajů kolem obrázku.
Horizontální mezera – horizontální mezera vedle
obrázku
Vertikální mezera – vertikální mezera vedle
obrázku.
Zarovnání – zarovnání obrázku v dokumentu. Jak
bude obrázek v dokumentu vypadat, můžete
průběžné kontrolovat v náhledovém okně.

odstranit odkaz
Odstraní v textu dokumentu označený odkaz.
Záložka - vloží/upraví v aktuálním dokumentu
záložku
Zkontrolovat pravopis – provede kontrolu
pravopisu. Stačí označit text, který chcete
zkontrolovat a kliknout na tuto ikonu.

vložit/změnit tabulku
Vloží/změní v aktuálním dokumentu
vybranou tabulku.

vložit speciální znaky
Na aktuální pozici kurzoru umožní
vložit některý ze speciálních znaků,
které je obtížné zadat
prostřednictvím klávesnice.
Styl

Formát
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Písmo

Velikost

Barva textu
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Maximalizovat/Minimalizovat

Ukázat bloky

Maximalizuje okno pro editaci textu a
umožňuje tak lepší práci s HTML editorem.
Po
opětovném
stisknutí
tlačítka
z maximalizovaného okna se obrazovka
s editovaným textem opět minimalizuje.

Zobrazí bloky neboli odstavce
nastavené v textu.
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