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JAK ZAČÍT

První kroky: Průvodce nastavením stránek
Blahopřejeme vám k prvnímu kroku na cestě ke skvělým a profesionálním stránkám vytvořeným v
Sitebuilderu! Velmi rádi vás na této cestě provedeme. Pojďme na to!
Jakmile vstoupíte do Galerie šablon, můžete si prohlédnout krásnou sbírku šablon webových
stránek, vybrat si styl, který vás osloví, a kliknout na tlačítko Použít tuto šablonu.
Po výběru své šablony se přenesete na Krok 1 v Průvodci nastavením stránek. Krok
1: Přidat požadované údaje

Zde uvádíme, co můžete v Kroku 1 udělat:
● Zadejte název webových stránek. Ten můžete kdykoli změnit v Nastavení webových stránek.
● Vyberte kategorii webových stránek, které vytváříte, např. firemní stránka či online obchod.
● Zadejte popis webových stránek. Tento krok je volitelný a uvedený popis můžete kdykoli
později upravit.
Po zadání všech potřebných údajů klikněte na Pokračovat.

Krok 2: Vyberte typ vašich webových stránek
Jako Krok 2 v Průvodci nastavením stránek vyberte typ webových stránek, které chcete vytvořit.
Máte na výběr z těchto možností:

● Vícestránkové webové stránky: plně funkční úplné webové stránky s obrázky a demo
obsahem. Tyto webové stránky sestávají z několika profesionálně vytvořených fontů, takže
fonty, obrázky a vzhled jsou optimalizovány na míru uživateli pro kterékoli zařízení.
● Firemní vizitka: jedná se o jednostránkové představení vaší firmy obsahující její stručný
popis, příslušný obrázek a úplné kontaktní údaje. Firemní vizitku lze použít jako miniaturní
stránky nahrazující stránku „Ve výstavbě“ nebo jako blok, který bude součástí
vícestránkové webové stránky.
● Prázdná šablona: můžete začít s prázdnou stránkou a vyplnit ji předdefinovanými bloky,
které odpovídají stylu šablony.

Poznámka: U všech Bloků, které využijete k vytvoření webových stránek zcela od základů, budou
všechny barvy, fonty i efekty shodné.
Po vybrání typu vašich stránek klikněte na Pokračovat a přejděte na Krok 3.

Krok 3: Přidat firemní údaje
V rámci Kroku 3 můžete přidat podrobnější firemní údaje, např.:

● Logo společnosti
● Název společnosti
● Popis společnosti

Poznámka: zadání jakýchkoli údajů je v této fázi zcela dobrovolné. Podrobnosti o firmě můžete
kdykoli později změnit v Nastavení webových stránek.
Po přidání podrobných údajů klikněte na Pokračovat. V opačném případě klikněte na Přeskočit tento
krok.
Krok 4: Přidat další firemní údaje
V Kroku 4 Průvodce nastavením stránek můžete doplnit další podrobnosti o své firmě. Můžete
zadat:

●
●
●
●

Firemní adresu
Kontaktní údaje, např. e-mail nebo telefonní číslo
Otevírací dobu
Odkazy na profily na sociálních sítích

Poznámka: zadání jakýchkoli údajů je v této fázi zcela dobrovolné. Podrobnosti o firmě můžete
kdykoli později změnit v Nastavení webových stránek.
Po přidání podrobných údajů klikněte na Pokračovat. V opačném případě klikněte na Přeskočit
tento krok a tyto údaje můžete zadat později.
Dostanete se do Editoru webových stránek, v němž můžete přidávat bloky, přizpůsobit si Nastavení
webových stránek a přidat na web konkrétní obsah.
Blahopřejeme! Úspěšně jste nastavili webové stránky.

Galerie šablon
Jako další vyberte z Galerie šablon takovou, která vám nejlépe vyhovuje. Každou šablonu lze
přizpůsobit na míru vašim požadavkům.

Podrobnosti k šabloně
Podrobné údaje k šabloně můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti. Zde
zaškrtněte doporučené využití této konkrétní šablony a specifické uživatelské vlastnosti, které
tato šablona má.

Pokud bude šablona vyhovovat vašim požadavkům, klikněte na Použít tuto šablonu a přejděte na
zadání údajů o své webové stránce.
Proč si vybrat naše šablony:

● Velmi propracovaný vzhled: Vzhled každé šablony je dílem našeho profesionálního týmu
návrhářů. Vzhled všech šablon je navržen tak, aby se v moderních prohlížečích i na
mobilních zařízeních zobrazily bez problémů.

● Automatizace vzhledu: pokud přidáte nebo odeberete bloky, šablona se automaticky
upraví. Díky tomu budou webové stránky podle vašich představ, zároveň nemusíte
opravovat chyby nebo se bát neatraktivního vzhledu webu.
● Pro mobilní zařízení: každá šablona je navržena a vytvořena tak, aby vyhovovala
i uživatelům mobilních zařízení. Svoji šablonu můžete upravit na kterémkoli zařízení s
tím, že bude vždy vypadat a působit profesionálně, na kterékoli platformě a na
obrazovkách všech velikostí.
● Víceúčelové návrhy webových stránek: každý návrh šablony podporuje všechny typy
obsahu včetně popisů služeb, představování týmu, certifikátů, oceňování, rezervací,
stránek kontaktů atd.
● Úpravy poklepáním: ťuknutím kdekoli na šablonu se přesunete do nastavení a úprav
dialogových oken. Upravte obsah na stránce a okamžitě uvidíte, jak webové stránky uvidí
jejich návštěvníci.
● Duplikace kteréhokoli bloku: můžete snadno duplikovat kterýkoli Blok nebo prvek
šablony a přizpůsobit ji, aniž by se změnil vzhled již dokončených bloků.
● Zvýrazněné výzvy k akci (CTA): kterákoli šablona má několik velmi viditelných
přizpůsobitelných tlačítek, která návštěvníky vyzývají k provedení požadované akce, např.
rezervaci demoverze, zakoupení produktu nebo zjištění více informací o službách.

Nastavení webových stránek
V tomto průvodci se naučíte provádět nastavení webových stránek, jako např. adresu, telefonní číslo,
sociální sítě a další podrobnosti.
Pro otevření Nastavení webových stránek přejděte ve svém Editoru do oblasti vlevo nahoře a klikněte
na Webové stránky. Vyberte
z rozbalovacího menu Nastavení webových stránek.

Jak upravit Obecné údaje
Vyberte možnost Obecné pro úpravu následujících nastavení:
- Logo webových stránek, které se aktualizuje na všech stránkách
- Favikona webových stránek
- Název webu, který se zobrazí v panelech prohlížečů
- Vlastní kód, který chcete přidat do svého záhlaví a zápatí. Tyto kódy mohou obsahovat např.
služby živého chatu, ověření domény nebo analytické nástroje webu.
Poznámka: tato oblast není určena k přidávání obsahu nebo stylů.
Po dokončení úprav nastavení v sekci Obecné klikněte na Uložit pro provedení změn.

Jak upravit Kontaktní údaje
Vyberte Kontaktní údaje v okně Nastavení webových stránek pro přidání kontaktních údajů, které
se zobrazí v záhlaví a zápatí bloků stránek celého webu.
Můžete přidat tyto údaje:
- Obchodní název: přidejte obchodní název pro lepší označení a rozpoznání.
- Obchodní popis: popište produkty a služby.
- Telefon: přidejte telefonní číslo v mezinárodním formátu s +. na začátku. Toto číslo se zobrazí
jak v záhlaví a zápatí, tak v bloku Firemní vizitka.
- Adresa: pokud mohou návštěvníci webových stránek odebírat služby nebo nakupovat produkty
na nějakém místě, zadejte jeho fyzickou adresu.
- Otevírací doba: z rozbalovacího menu vyberte jednu ze čtyř možností, nebo vyberte volbu
Vlastní a v dalším okně zadejte svoji vlastní otevírací dobu.

- Sociální profily: klikněte na tlačítko Přidat sociální profil, vložením odkazu na příslušný profil
na sociálních sítích do URL pole se tento profil vloží na webové stránky. Odkazy můžete přidat
dle libosti.
Po dokončení úprav nastavení v části Kontaktní údaje klikněte na Uložit a poté na Publikovat, čímž
se změny uvedou do praxe.

OBSAH STRÁNKY

Přidání textu na stránku
Přidat nebo upravit v programu Sitebuilder text je stejně snadné jako kliknout na textové okno nebo
název, který chcete upravit. Svůj text můžete psát na vrcholek symbolu textu.
Pokud měníte text, který jste již zadali, je třeba jej před zadáním nového textu smazat. Jak
vidíte, zadal jsem před pořízením snímku obrazovky text v podtitulu, který nahrazuje text Lorem
Ipsum.

Odstranění demo obsahu
Při vytváření stránek programem Sitebuilder nejprve vyberte blok. Každý blok je předvyplněn demo
obsahem, který zdůrazňuje jeho styl. Demo obsah vás má pouze inspirovat! Při tvorbě svých
stránek můžete pomocí klávesových zkratek nahradit demo text a obrázky svým vlastním obsahem.
Pokud se vám blok a jeho obsahová struktura líbí, můžete jej upravit a nahradit obsah vlastními
obrázky či texty. Stačí kliknout na kterékoli místo v textu a začít psát.

Kopírování a vkládání textu
Text můžete kopírovat ze svého textového editoru a vložit jej přímo na stránku.

1. Postup zkopírování textu do vaší schránky: označte kopírovaný text a stiskněte kombinaci
Command ⌘ +C (iOS) nebo Ctrl+V (Windows)
1. Postup vložení obsahu schránky na kurzor: Stiskněte kombinaci Command ⌘ + V (Mac)
nebo Ctrl+V (Windows).

Tip: pro rychlé označení celého odstavce umístěte kurzor na daný odstavec a stiskněte Command ⌘+A
(iOS) nebo Ctrl+A (Windows).

Vymazání obsahu ze stránky
V programu Sitebuilder lze vytvořit či smazat jakýkoli text pomocí počítačové klávesnice. Pro
smazání textu můžete použít stejné známé klávesy: Backspace a Delete. To, jak tyto klávesy
reagují a jak velké množství textu jimi vymažete, záleží na tom, jak je ovládáte.
Klávesy Backspace a Delete se používají k výmazu jednotlivých znaků:

● Backspace: Vymaže znak nalevo od kurzoru vložení
● Delete: Vymaže znak napravo od kurzoru vložení

Po vymazání znaku se text napravo nebo na následujícím řádku posune a vyplní vymazanou
oblast. V programu Sitebuilder můžete klávesy Backspace nebo Delete též podržet a vymazat tak
vícero znaků souvisle za sebou.

Sitebuilder nabízí dva způsoby, jak vymazat větší objem textu.

1. Vymazání slova: Přejeďte myší na slovo a dvojitým kliknutím na něj ho označte. Stiskněte
klávesu Delete
nebo Backspace, poté slovo zmizí.
2. Vymazání odstavce: Přejeďte myší na odstavce, klikněte třikrát myší a stiskněte klávesu
Delete nebo Backspace.

Po vymazání slova nebo jakéhokoli množství textu Sitebuilder přeskupí zbývající text, takže
výmaz jakéhokoli počtu slov nevytvoří ve vašem textu „mezeru“.

Uložení vašeho obsahu
Pokud jste vytvořili něco speciálního, budete si to chtít určitě uložit. Zde je postup, jak v Editoru
webových stránek uložit vaši práci.

Ukládání během vaší práce
Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba si zapamatovat, je ukládat svoji stránku během práce s
ní. To vám umožní zachovat postupné změny při vaší práci a zároveň vyzkoušet nebo vrátit zpět různé
změny bez rizika, že o svoji práci přijdete.
Neudělejte chybu a nečekejte s ukládáním až do dokončení – pokud tak učiníte, může jakékoli přerušení
vaší práce znamenat ztrátu toho, co jste už vytvořili.
Pro uložení během práce přejděte do horního menu. Zde najdete tlačítko Uložit. Můžete též použít
klávesové zkratky Ctrl + S, nebo Command + S v případě Mac.

Automatické ukládání
Editor webových stránek automaticky ukládá vaše změny na pozadí každé 2 min.

Ukládání při přesunu mezi stránkami
O potvrzení uložení webových stránek budete požádáni, pokud se přesunujete na jinou stránku bez
uložení provedených změn.

Ukládání při zveřejnění
Vaše webové stránky se automaticky uloží při jejich zveřejnění. Nezapomeňte publikovat nejnovější obsah
svých stránek, aby je vaši online návštěvníci viděli aktuální.
Tyto kroky zajistí, že vaše práce se uloží a bude připravena k použití.

Přidání map do webových stránek
Blok Kontakt vloží Google Map pomocí polohovacího špendlíku. pin.
Do stránek můžete vložit objekt Google Map, navigační pokyny nebo Street View. Obsah
týkající se umístění lze na webové stránky umístit dvěma způsoby. Tento článek popisuje oba.
Než začnete
Musíte vytvořit odkaz na požadované umístění v Google Maps. To uděláte takto:

1. Otevřete Google Maps.
2. Zadejte cílovou adresu do navigačních pokynů, mapy nebo obrázku Street View, které chcete
vložit.
3. V levém horním rohu klikněte na nabídku hamburgeru (tři vodorovné proužky).
4. Klikněte na Vložit mapu.
5. Klikněte na Kopírovat HTML pro zkopírování kódu.
6. Vložte kód do libovolného textového editoru, např. Poznámkového bloku, a označte pouze
URL mapy nebo obrázek. Mělo by to vypadat zhruba takto:

7. Pokud chcete vložit více map, opakujte tyto kroky u každé mapy, navigačních pokynů či
Street View, které chcete vložit.
Nyní je vaše mapa (nebo více map) připravena k vložení na vaši stránku.

Způsob 1. Přidání mapového bloku

1. Otevřete stránku
2. Klikněte na tlačítko +, které je známé též jako tlačítko Přidat bloky
3. Vyberte blok Kontakt s mapou v plné velikosti a kliknutím na ni ji přidáte na stránku. Tato
mapa s náhodným umístěním slouží pouze jako ukázka. Nyní je třeba přidat do mapy vaše
vlastní umístění.
4. Přejetím po mapě se spustí Ovládací tabulka. Klikněte na odkaz Změnit externí URL.

5. Zkopírujte URL mapy. Vložte jej do řádku Externí URL.
6. V případě potřeby aktivujte volbu Povolit celou obrazovku.
7. Klikněte na Použít. Mapa se zobrazí na stránce.
8. Stejným způsobem můžete přidat URL navigačních pokynů a Street View.

Způsob 2. Přidání bloku Kontakt s mapou

1. Otevřete stránku. Vyberte místo, kam chcete vložit blok Kontakt s mapou.
2. Klikněte na tlačítko +, které je známé též jako tlačítko Přidat bloky.
3. Z Knihovny bloků vyberte některý blok typu Kontakt s třemi sloupci, které obsahují mapu
a kontaktní údaje.

4. Kliknutím na blok jej přidáte na stránku.
5. Přejetím po mapě se spustí Ovládací tabulka. Klikněte na ikonu Změnit externí URL.
6. Přejděte do textového editoru stránky a zkopírujte URL své mapy. Vložte jej do řádku Externí
URL.
7. V případě potřeby aktivujte volbu Povolit celou obrazovku.
8. Klikněte na Použít. Mapa se zobrazí na vaší stránce Kontakt.

Přidání více map
Mapové bloky mohou zobrazit pouze jeden polohovací špendlík. Vytvářet mapy s více
umístěními lze přidáním více bloků typu Kontakt na stránku. To uděláte takto:

1. Duplikujte prvek mapy v bloku Kontakt.
2. Přejetím mapy se spustí Ovládací tabulka. Klikněte na ikonu Duplikovat hladinu. Nový
mapový blok se objeví vpravo.

3. V novém bloku klikněte na odkaz Změnit externí URL.
4. Zkopírujte URL mapy jiného umístění nebo jiného typu mapy. Vložte jej do odkazu
Externí URL.
5. V případě potřeby aktivujte volbu Povolit celou obrazovku.
6. Klikněte na Použít. Nová mapa se zobrazí na vaší stránce.
7. Tyto kroky opakujte podle potřeby. Nové mapy se automaticky uspořádají, takže vaše
webové stránky budou vypadat a působit přitažlivě.

Přidání mapy v plné velikosti na mobilní zařízení

1. Přihlaste se v svém mobilním zařízení do programu Sitebuilder. Klikněte na tlačítko Přidat
blok pro zobrazení Knihovny bloků. Pro zobrazení všech kategorií bloků a rychlejší
navigaci použijte ikonu Trychtýř v pravém horním rohu.

2. Ťukněte na Kontakty a vyberte blok s mapou v plné šířce.

Ťuknutím přidáte tento blok na stránku.
3. Připravte URL své mapy.
4. Aktivujte Ovládací tabulku ťuknutím na mapu.
5. Vložte URL do okna Externí URL.
6. Stiskněte Použít pro odeslání URL.
Blahopřejeme! Právě jste přidali mapu na stránku ze svého telefonu
Přidání bloku typu Kontakt s mapou na mobilní zařízení

1. Přihlaste se v svém mobilním zařízení do programu Sitebuilder. Klikněte na tlačítko Přidat blok
pro zobrazení Knihovny bloků. Pro zobrazení všech kategorií bloků a rychlejší navigaci použijte
ikonu trychtýř v pravém horním rohu.

2. Vyberte jeden z bloků typu Kontakt s mapou. Ťuknutím přidáte tento blok na stránku.

3. V novém bloku typu Kontakt ťukněte na mapu pro vyvolání Ovládací tabulku.

4. Připravte URL své mapy.
5. Aktivujte Ovládací tabulku ťuknutím na mapu.
6. Vložte URL do okna Externí URL. Stiskněte Použít pro odeslání URL.
7. Vaše mapa se nyní zobrazí v kontaktním formuláři.
8. Upravte zbývající části kontaktního formuláře. Více nápadů, jak si svůj kontaktní formulář
upravit na míru, naleznete v tomto průvodci.

V Google Maps můžete přidat mapy v různém měřítku a přidat jej do svého bloku Kontaktů. K tomu
stačí vytvořit URL pro různé typy map -- terénní, satelitní obrázky, nebo dokonce pohled na planetu
-- a vložit je do nově vytvořených mapových prvků. Pokud chcete vytvořit dobře viditelné kontaktní
stránky, můžete smíchat a propojit různé mapy, Street View a navigační pokyny.

Přidávání obrázků
Obrázky můžete přidat do bloků přímo ze svého počítače. To uděláte takto:

1.
Klikněte na kterýkoli obrázek ve svém bloku. Objeví se ikona
Upravit obrázek.

2. Kliknutím na ikonu se zobrazí složka souborů ve vašem počítači. Klikněte na soubor, který
chcete na své stránce použít jako obrázek.

3. Na další stránce můžete posouvat mřížku a změnit tak velikost obrázku, aby co nejlépe
odpovídala dispozicím bloku. Sitebuilder vám doporučí optimální velikost obrázku na míru
tomuto konkrétnímu bloku.

Poznámka: Pokud se rozhodnete přidat obrázek ve větší než doporučené velikosti, mohou se i ostatní
bloky zvětšit.
Po dokončení úprav klikněte na Odeslat.

4. Po nahrání vašeho obrázku na webové stránky jej uvidíte na své stránce v programu Sitebuilder.

Během úprav webu v Editoru webových stránek můžete nedávné akce vrátit zpět.
Jak vrátit zpět akci:

1. Klikejte na Ctrl+Z (Windows) nebo Command (⌘) + Z (Mac), dokud není váš problém vyřešen.
2. Pokud máte raději myš, klikněte na Vrátit zpět v pravém horním rohu webových stránek.

Chcete-li vrátit více kroků, můžete kliknout na Vrátit zpět (nebo Ctrl+Z / ⌘+Z ) několikrát.
Tip: Některé akce, např. uložení stránky, nelze vrátit zpět. Tlačítko Vrátit zpět, které vypadá jako zahnutá
šipka, se neobjeví, pokud nemůžete akci vrátit zpět.
Jak vrátit zpět akci
Můžete se vrátit zpět do předchozí verze webových stránek a zrušit odvolané změny. Jak zopakovat akci
vrácenou zpět:

1. Stiskněte Ctrl+Y (Windows) nebo ⌘+Y (Mac)
2. Pokud máte raději myš, klikněte na Opakovat v pravém horním rohu obrazovky. Tlačítko Opakovat
se objeví pouze po vrácení akce zpět.

Poznámka: Editor webových stránek má jako výchozí nastaveno vrácení zpět/opakování max. 100 akcí.

NAVIGACE

Navigace na stránce
Můžete spravovat odkazy, které se objeví v bloku Záhlaví navigace webových stránek. To se týká
celé škály od jednoduché navigace až po komplexní stromový systém stránek a podstránek.
Můžete přidat též odkazy na externí webové stránky nebo pro spouštění e-mailů.
Jak spravovat navigaci v záhlaví.
1. Klikněte na tlačítko Přidat blok + a přesuňte se do části Záhlaví. Vyberte záhlaví, které je v
souladu s cíli vašeho webu.
2. Přejetím přes záhlaví se spustí Tabulka úprav záhlaví. Vyberte ikonu Upravit menu, která
vypadá jako naskládané obdélníky.

3. Otevře se okno Nastavení navigace. Zde se vám zobrazí vaše stávající navigační položky.
4. Pro přidání nové položky do vaší navigace klikněte na fialové kulaté tlačítko +. Zobrazí se nové
okno, kde můžete nastavit novou položku navigace.
Odkazování na webovou stránku

- Jak přidat nový Název položky: chcete např. přidat odkaz na jinou stránku webu, který
vytváříte, nazvěme jej Služby. Napište Služby.
- Jak přiřadit Akci při kliknutí: Pokud přidáváte odkaz na existující stránku webu, klikněte zde a
zobrazí se seznam všech stránek, které zle umístit do navigace.

V našem příkladě stačí kliknout na Služby.
Pro potvrzení akce klikněte na Přidat položku a poté na Uložit.
Po uložení změn se nová položka zobrazí ve vaší navigaci.

Odkazy na externí webové stránky
Chcete-li se odkázat na stránku na externím webu, postupujte následovně:
1. Stiskněte fialové tlačítko +.
2. Zadejte název odkazu do pole Název položky, např. Vzorky.
3. Na externím webu zkopírujte URL stránky, na kterou chcete uživatele odkázat při kliknutí na odkaz.
4. Vložte odkaz do pole Akce při kliknutí, poté na Přidat položku a Uložit.
Po uložení změn se odkaz na externí web zobrazí v navigaci vašich webových stránek.

Přeskupení navigačních položek
Položky ve svém navigačním menu můžete podle svých potřeb a přání snadno přetahovat.
Nezapomeňte svoji práci po provedení změn uložit!

Úpravy odkazů na stránce
Na stránce webu můžete vytvářet různé typy odkazů:
- Můžete umístit odkaz na jiný web
- Můžete přidat odkaz na stránku webu, kterou upravujete
- Můžete se odkázat na stahovatelný soubor
- Můžete přidat odkaz na e-mailovou adresu, aby vám návštěvník webu mohl poslat e-mail přímo ze
stránky. Tak se u vašeho návštěvníka automaticky v novém okně spustí externí poštovní program,
např. MS Outlook nebo Apple Mail.
Nyní se podíváme, jak lze přidat různé typy odkazů.
Přidávání tlačítkových odkazů
Jak přidat tlačítkový odkaz na jinou stránku webu, URL externích webových stránek nebo e-mailovou
adresu:
1. Přejeďte přes tlačítko pro spuštění tabulky úpravy odkazu:

2. Klikněte na „řetězovou“ ikonu Odkaz. Budete vyzváni k přidání těchto údajů:
- Pro odkaz na existující stránku webu, kterou upravujete, stačí vybrat název stránky z
rozbalovacího menu.

- Pro odkaz na externí URL zkopírujte URL stránky, na kterou se chcete odkázat, a vložte jej
do okna.
- Pro odkaz na e-mailovou adresu zadejte následující kódový řádek:
mailto:someone@example.com
Poznámka: e-mailovou adresu zadáváte namísto someone@example.com
3. Pro potvrzení záznamu klikněte na ikonu kontroly.
Note: nezapomeňte, že v Editoru nebude odkaz aktivní.
4. Aby byl odkaz plně funkční, klikněte na tlačítko Publikovat v pravém horním rohu. Po zveřejnění
vašeho webu mohou návštěvníci kliknout na odkaz a dostat se do vámi definovaného místa určení.
Poznámka: text v tlačítku můžete upravit kliknutím na něj a zadáním nového textu. Text musí být
krátký o délce max. 4-5 slov. To nemá žádný vliv na odkaz, který jste přidali k tlačítku.
Přidání textového odkazu
Můžete přidat odkaz na jinou stránku, externí URL nebo e-mail na kterýkoli odkaz v blocích typu
Vlastnosti, Produkty a další. Text v odkazu můžete upravit stejným způsobem jako text v tlačítku.

Menu Webové stránky
Do menu Webové stránky se dostanete po prvním otevření Editoru. Jedná se o tlačítko umístěné
nalevo od vašeho odkazu Stránky…

Podrobnější popis menu Webové stránky
Menu Webové stránky zajišťuje přístup k publikování, Nastavení webových stránek a dalších
správcovských částí webu. Zde najdete vše potřebné pro správu webu, na kterém právě pracujete.
Pro přístup k těmto funkcím postupujte následovně:

1. Publikovat webové stránky: klikněte na tento odkaz v menu Webové stránky pro online
zveřejnění nejnovější verze webu.
2. Zobrazit publikované webové stránky: klikněte na tento odkaz pro zobrazení
nejnovější online publikované verze webových stránek.
3. Stránky... : klikněte na tento odkaz pro přístup do menu Stránky, kde svoje stránky
můžete spravovat. Můžete přidávat nové stránky, přiřadit novou domovskou stránku,
přejmenovat, mazat a upravit nastavení Stránky.
4. Centrum nápovědy: klikněte na tento odkaz pro přístup do znalostní databáze užitečných
článků.
5. Ukončit editor: klikněte na tento odkaz pro odhlášení z Editoru webových stránek.

Poznámka: před ukončením Editoru zkontrolujte, že jste svoje úpravy uložili, jinak mohou být
poslední změny ztraceny. Editor vaše změny automaticky ukládá každé 2 minuty.

SPRÁVA BLOKŮ

Co je blok
Blok je základním kamenem webových stránek. Bloky (podobně jako cihly) vytvářejí webové
stránky, od bloku Záhlaví přes hlavního část až po blok Zápatí.
Každý typ bloku má svůj účel a napomáhá vám vytvořit požadované webové stránky. Bloky Galerie
představují portfolio, blok Ocenění zobrazuje přihlašovací a rozpoznávací údaje, zatímco bloky
Kontakt návštěvníkům webu umožňují komunikovat se společností.
Každá šablona v Galerii šablon má více než 100 profesionálně vytvořených bloků, které se
navzájem ideálně doplňují. To umožňuje předejít riziku chyb při vytváření vašich webových
stránek.
Přidání nového bloku
Pro přidání nového bloku klikněte na kulaté tlačítko Přidat blok +.

Přesunete se do Knihovny bloků, kde si můžete vybrat, jaký blok přidáte. Každý z těchto bloků si
můžete přizpůsobit na míru požadavkům svých webových stránek
Spojování bloků
Díky stovkám možných kombinací bloků můžete vytvořit jedinečný a krásný web. Nemusíte se starat
o mezery, okraje či kompatibilitu. Všechny bloky ve vybrané šabloně jsou navrženy tak, aby k sobě
pasovaly a aby byl zároveň zachován profesionální a perfektní vzhled webových stránek.
Poznámka: Ať si vyberete jakýkoliv blok, bude zaručeně ladit se zbytkem šablony a na všech
zařízeních bude vypadat skvěle, ať už na chytrém telefonu, tabletu nebo stolním počítači.

Knihovna bloků
Knihovna bloků obsahuje všechny stavební bloky, které můžete využít ke stavbě webu a jeho
stránek. Nemusíte se obávat, zda blok pasuje s předchozím nebo zda mezera mezi nimi není příliš
velká či příliš malá. Každý z těchto bloků byl profesionálně vytvořen tak, aby vzhledem a dojmem
pasoval k vaší šabloně. To vám umožní zachovat skvělý vzhled vašeho webu na kterémkoli zařízení.
Kategorie bloků
Ty správné bloky můžete snadno vyhledat v seznamu typů bloku nalevo. Přejetím dolů zobrazíte
všechny dostupné kategorie.
Vyhledávání bloků
Pro rychlý přesun na blok s požadovaným prvkem přejděte do levého horního rohu Knihovny
bloků do pole Vyhledat...
Napište svůj požadavek a klikněte na ikonu „lupy“. Chceme např. nalézt všechny bloky, které
obsahují formulář.

Přidání bloku
Stačí vybrat požadovaný blok, kliknout na něj a zobrazí se na požadovaném místě na stránce vašeho
webu.

Přidání bloku
Bloky vytvářejí vzhled stránky kombinací textu, obrázků, videí, formulářů a dalších prvků. Přidání
bloku je prvním krokem na cestě k webové stránce. V tomto článku se naučíte, jak přidat nový blok
pomocí tlačítka Přidat blok +.
Přidání bloku na prázdnou stránku
Jak přidat novou stránku:

1. Přejděte na odkaz Stránky… v menu Webové stránky v levém horním rohu Editoru webových
stránek.
2. Klikněte na odkaz Přidat novou stránku a nastavte název nové stránky.
3. Zobrazí se vám zpráva Začněte tvořit svoji stránku.

Poznámka: Tuto zprávu uvidíte pouze vy. Návštěvníkům se stránka zobrazí prázdná bez textu.
4. Klikněte na tlačítko Přidat blok + a přesunete se do Knihovny bloků.

Tip: použijte pole Vyhledat v horní části menu Knihovny bloků pro vyhledání konkrétních typů
bloků s využitím slov typu obrázek, text, formulář apod.
V tomto příkladu jsme zadali slovo formulář pro vyhledání bloků obsahujících různé typy formulářů.

5. Kliknutím na blok jej vyberete. Nový blok se objeví na stránce s demo obsahem.
V závislosti na typu bloku můžete upravit Nastavení bloku přejetím přes blok a kliknutím na ikonu
„ozubeného kola“ Nastavení.

Přidání více bloků na stránku
Můžete též přidávat bloky mezi již existující bloky, nad ně nebo pod ně a vytvořit tak strukturu
stránky, která odpovídá strategii vašeho webu. To uděláte takto:

1. Otevřete z menu Stránky... stránku, kam chcete přidat nový blok.
2. Přejeďte přes okraj bloku a objeví se tlačítko Přidat blok +.

3. Kliknutím na tlačítko se otevře Knihovna bloků, z níž vyberete blok a přidáte jej na stránku.

4. Kliknutím na blok jej vyberete a zobrazí se na stránce.

5. Upravte nastavení bloku podle popisu výše.

Nastavení bloku
Téměř každý prvek bloku můžete změnit. Tento průvodce vám představí všechna nastavení, která lze
upravit v menu Nastavení bloku.
Přístup do menu Nastavení bloku
Pro přístup do menu Nastavení bloku:

1. Přejeďte přes jakoukoli část bloku. Objeví se dialogové okno.
2. Klikněte na ikonu „ozubeného kola“ Nastavení pro přístup do menu Nastavení bloku.

Přizpůsobení nastavení bloku
Obsah bloku a jeho prvků můžete změnit zaškrtnutím či nezaškrtnutím možností bloku.

Která nastavení bloku lze změnit
Můžete změnit následující nastavení bloku, která celkově upraví jeho obsah.
Sekundární název bloku
Pomocí sekundárního názvu bloku k němu můžete přidat podrobnější popis. Zaškrtněte tuto volbu
pro přidání sekundárního názvu, který se zobrazí nad hlavním názvem. Tuto oblast využijte pro
přidání krátkého popisu bloku.

Název bloku
Hlavní název bloku představuje nejdůležitější prvek. Zaškrtněte tuto volbu pro přidání hlavního
názvu, který vzbudí zájem o stránku. Tuto oblast využijte k popsání této konkrétní části stránky.

Podtitul bloku
Podtitul bloku se zobrazuje pod hlavním názvem. Tuto oblast využijte ke zvýšení přitažlivosti
služeb a produktů. Můžete podrobněji popsat svoji nabídku nebo konkurenční výhody.

Popis bloku
Tato část obsahu se nachází pod podtitulem bloku. Využijte tuto oblast k podrobnějšímu popisu
produktů a služeb. Zaškrtnutím této volby přidáte další obsah do bloku, zrušením zaškrtnutí jej
odstraníte.

Ikona vlastností
Některé prvky bloku mají ikony, které pomáhají přilákat pozornost ke konkrétní vlastnosti a
usnadňují návštěvníkovi orientaci na stránce. Zaškrtněte tuto volbu pro přidání ikony na stránku.
Ikonu můžete nahradit

jiným odpovídajícím obrázkem z naší rozsáhlé Knihovny ikon obsahující více než 3000 ikon, které
budou zaručeně vypadat skvěle na všech zařízeních.
Pokud nechcete Ikonu zobrazit, můžete ji odebrat zrušením zaškrtnutí této volby. Vzhled prvku bloku
se automaticky aktualizuje.

Tlačítko vlastností
Toto tlačítko nebo odkaz vedou na stránku obsahující více podrobností o vlastnostech konkrétního
produktu nebo služby. Tento průvodce vám umožní přizpůsobit odkaz pomocí následujících kroků.

Primární tlačítko
Toto je hlavní tlačítko, na které klikají návštěvníci webu. Tímto tlačítkem nasměrujete uživatele
k vašemu firemnímu cíli, kterým může být rezervace pokoje nebo sjednání schůzky. Primární
tlačítko je zpravidla vyplněné barvou, zatímco Sekundární tlačítko je orámováno. Ať je zřetelně
vidět, kam chcete, aby návštěvníci webu klikali!

Sekundární tlačítko
Sekundární tlačítko návštěvníkům webových stránek umožňuje získat snadněji údaje o nabídce
firmy a jejích službách. Toto tlačítko je méně důležité, avšak představuje podpůrný nástroj tím, že
návštěvníky pobízí k dalšímu zájmu o firemní produkty a služby. Zaškrtněte tuto volbu pro zobrazení
sekundárního tlačítka ve vašem bloku, nebo zaškrtnutí zrušte a v bloku bude pouze jedno tlačítko.

Obrázek služby
Přidejte nebo odeberte obrázek, který představuje služby nabízené na webu. Zrušením zaškrtnutí
políčka dojde k odstranění obrázku z tohoto bloku. Vzhled bloku se automaticky aktualizuje.

Název služby
K prvku bloku Služby můžete přidat název, a to přizpůsobením této části obsahu. Pokud se
rozhodnete zrušit zaškrtnutí této volby, vzhled bloku se automaticky aktualizuje.

Popis služby
Tuto část obsahu můžete upravit přidáním vlastního popisu služeb. Tato oblast se nachází pod
Názvem služby. Zrušením zaškrtnutí políčka vedle této volby dojde k odstranění této textové
části.

Foto autora
Tato volba v nastavení bloku Reference vám umožní zobrazit fotografii klienta, který poskytl
referenci nebo hodnocení firemních služeb či produktů. Fotografii můžete nahradit, sama se
automaticky přizpůsobí do tvaru kruhu.

Jméno autora
Tato volba vám umožňuje zobrazit jméno autora reference. Zrušením zaškrtnutí této volby
můžete odstranit tuto textovou část z reference nebo hodnocení.

Umístění autora
Tato volba v bloku Reference vám umožňuje zobrazit řádek s textem pod jménem autora reference.
Tento řádek můžete využít k zobrazení umístění autora reference nebo jiných jeho údajů.
Zrušením zaškrtnutí této volby tento řádek z bloku Reference odstraníte. Tato akce bude
mít dopad na všechny reference v tomto bloku.

Ikona reference
Tato volba vám umožňuje zobrazit nebo odebrat ikonu v prvcích Reference. Ikony výrazně
napomáhají přilákat pozornost a usnadňují navigaci. Pro změnu ikony postupujte podle pokynů
uvedených v tomto průvodci.
Zrušením zaškrtnutí této volby tyto ikony z bloku Reference odstraníte.

Hodnocení reference
Pochlubte se při zadávání zákaznické reference nebo hodnocení pěti hvězdičkami! Tento vizuální
prvek umožňuje zdůraznit kvalitu kteréhokoli produktu či služby. Pro přidání hvězdiček k prvkům
Referencí tuto možnost zaškrtněte. Pro odstranění zrušte zaškrtnutí. Celkový vzhled bloku se
automaticky upraví.

Ikona ocenění
Ikony umožňují vizuálně zvýraznit blok ocenění a pro návštěvníky představují hlavní body zájmu. Pro
zobrazení ikon ve vašem bloku Ocenění tuto volbu zaškrtněte. Pro odstranění zrušte zaškrtnutí.

Seznam ocenění
Tato volba aktivuje nebo deaktivuje zobrazení seznamu položek, které mohou být součástí
oceňovacího balíčku. Můžete smazat kterýkoli řádek seznamu nebo přidat další řádky. Pro odstranění
seznamu z vašeho blokového prvku Ocenění zrušte zaškrtnutí této volby.

Tlačítko ocenění
Tato volba přidává tlačítko nebo odkaz pod popis oceňovacího balíčku, což návštěvníkům webu
umožňuje okamžitě zakoupit požadovanou věc. Pro odstranění tohoto prvku zrušte zaškrtnutí této
volby.

Úpravy bloků
Po přidání bloku můžete upravovat jeho nastavení, přesunout jej, duplikovat nebo smazat.
Tento článek objasňuje, jak můžete upravit bloky na své stránce.
Přístup do menu Úpravy bloků
Pro vyvolání menu Úpravy bloků přejeďte nad kteroukoli část bloku, který chcete upravit.

Jak můžete upravit blok
Máte na výběr z několika možností úprav v závislosti na typu bloku:

● Přesunout: klikněte na „zkřížené“ šipky Přesunout pro přesun bloku na jiné umístění na
stránce. Uvidíte žluté vodítko, které naznačuje místo, kam lze blok přesunout.
● Upravit obrázek: v závislosti na typu bloku můžete upravit obrázek pozadí. Prostudujte
tento článek a zjistíte, jak obrázek pozadí nahradit.
● Duplikovat: klikněte na ikonu „hromádky“ Duplikovat pro vytvoření přesné kopie
jakéhokoli bloku. To se hodí zejména tehdy, kdy chcete přidat více bloků s obdobným
obsahem nebo když chcete experimentovat se vzhledem bloku a přitom původní blok
zachovat.
● Nastavení bloku: Klikněte na ikonu „ozubeného kola“ Nastavení pro přístup do menu
Nastavení bloku. Tento článek objasňuje, jak přizpůsobit různá Nastavení bloku.
● Smazat: klikněte na ikonu „koše“ Smazat pro smazání bloku. Tuto akci nelze vrátit zpět.

Úprava vzhledu bloku
Můžete upravovat obrázky a přesouvat, duplikovat či mazat většinu prvků uvnitř bloku. To uděláte
takto:

1. Přejeďte přes prvek bloku, který chcete upravit. Zobrazí se menu Úpravy bloků.

2. Máte na výběr z několika možností úprav v závislosti na typu bloku:

● Přesunout: klikněte na „zkřížené“ šipky Přesunout pro přesun prvku bloku na jiné
umístění na stránce. Uvidíte žluté vodítko, které naznačuje místo, kam lze prvek
přesunout.
● Duplikovat: klikněte na ikonu „hromádky“ Duplikovat pro vytvoření přesné kopie
jakéhokoli prvku bloku. To se hodí zejména tehdy, kdy chcete přidat více prvků, např.
několik služeb, referencí nebo členů týmu.

● Nastavení bloku: Klikněte na ikonu „ozubeného kola“ Nastavení pro přístup do menu
Nastavení bloku. Tento článek objasňuje, jak přizpůsobit různá Nastavení bloku.
● Smazat: klikněte na ikonu „koše“ Smazat pro smazání prvku bloku. Tuto akci nelze
vrátit zpět.

3. Některé bloky obsahují ikony, které lze také upravit nebo nahradit jinými ikonami. Pro
nahrazení ikony klikněte na původní ikonu nebo na ni přejeďte, poté klikněte na „smajlíkovou“
ikonu, která odkazuje na Knihovnu ikon s více než 3000 ikonami.
4. Některé prvky bloku obsahují odkazy a tlačítka, které lze rovněž upravit. Pro přístup do
menu úprav odkazů přejeďte přes odkaz nebo na něj ťukněte.
Pro nahrazení odkazu klikněte na „řetězovou“ ikonu Upravit odkaz.

Poznámka: aby vaše webové stránky i nadále vypadaly a působily profesionálně, vzhled bloku a
blokových prvků se při přesunu, duplikaci nebo smazání bloku či kteréhokoli jeho prvku
automaticky upraví.

Přesunutí bloku na stránce
Blok můžete přesunout na jiné umístění na stránce, např. přesunout jej nahoru či dolů a vytvořit
tak vlastní rozmístění vašich obrázků, textu a dalších částí obsahu. Před přesunutím bloku je třeba
bloky na vaši stránku přidat. Upozorňujeme, že blok nelze přesunout na jinou stránku vašeho webu.
Pro přesun bloku na jiné umístění na stránce postupujte následovně:

1. Přejeďte na obsahovou část bloku, kterou chcete přesunout, a zobrazí se dialogové
okno.
2. Klikněte na „zkříženou“ ikonu Přesunout.

3. Pro přesun bloku jej přetáhněte na jiné umístění na stránce.

4. Využijte žluté vodítko, které naznačuje, kde se blok objeví.

Poznámka: modré vodítko označuje současné umístění bloku.

5. Vložte blok do umístění, kam podle vás pasuje. Pro nové umístění využijte žluté vodítko.
Poté, co jste blok přesunuli do nového umístění, se vzhled stránky automaticky upraví.

Duplikace bloku
Duplikace je skvělý způsob, jak vytvořit nový obsah z již existujícího bloku, aniž byste museli začínat
úplně od začátku! Při duplikaci bloku bude mít kopie stejný text, vzhled, obrázky a nastavení jako
originál.
Jak zkopírovat blok:

1. Přejděte na horní okraj bloku a přejeďte přes kteroukoli část pro spuštění dialogového okna.
Klikněte na tlačítko
Duplikovat, které vypadá jako hromádka papíru.

2. Stejný blok se objeví pod vaším původním blokem.

3. Můžete upravit jeho obsah a změnit nastavení, tak jako u každého jiného bloku.

Tip: duplikace bloků může ušetřit čas při vytváření nových podobných produktů.
Duplikovat můžete též prvky bloků. Můžete například chtít přidat více referencí na svoji stránku
nebo zvýšit počet členů týmu.

Duplikování prvků bloku
1. Přejeďte přes prvek, který chcete duplikovat, pro zobrazení dialogového okna.

2. Klikněte na Duplikovat pro vytvoření kopie prvku.
3. Upozorňujeme, že prvky se automaticky posunou při zachování okrajů mezi prvky. To
umožňuje zachovat líbivý a přitažlivý vzhled vašich webových stránek.

4. Pokud jste vytvořili příliš mnoho kopií prvku, spusťte dialogové okno a klikněte na ikonu Koše pro
smazání nadbytečných prvků. Můžete též kliknout na Vrátit zpět pro zrušení změny.

Smazání bloku
Blok můžete z vaší stránky odebrat. V této části se dozvíte, jak z vaší stránky odebrat kterýkoli blok
a co se stane po jeho smazání.
Jak smazat blok

1. Otevřete Editor webových stránek a najděte blok, který chcete smazat.
2. Přejeďte na obsahovou část bloku pro zobrazení dialogového okna.
3. Klikněte na ikonu „koše“ Smazat.

4.Blok bude smazán.

Poznámka: tuto akci lze vrátit zpět kliknutím na tlačítko Vrátit zpět nebo stiskem Ctrl-Z na vaší
klávesnici.
Co se stane poté
Po smazání bloku se vzhled stránky automaticky upraví. Ať smažete jakýkoli počet bloků, uchovají
si vaše stránky atraktivní vzhled na všech zařízeních.

STRÁNKY

Vytvoření nové stránky
Pro vytvoření nové stránky na webu postupujte následovně:
1. V menu Webové stránky klikněte na Stránky pro vyvolání karty Stránky.
2. Pro přidání nové stránky klikněte na odkaz Přidat novou stránku v dolní části karty.

3. V dalším kroku budete požádáni o zadání názvu stránky. Naši novou stránku jsme pojmenovali např.
„Služby“. Zadejte název do pole a klikněte na Přidat stránku.

4. Po vytvoření nové stránky uvidíte prázdnou obrazovku s tlačítkem Přidat nový blok +. Kliknutím na
toto tlačítko vyberete svůj první blok na stránku z Knihovny bloků.

Vytvoření stránky kontaktů
Na web můžete přidat stránku Kontaktujte nás, v níž uvedete potřebné kontaktní údaje, kontaktní
formulář, mapu, odkazy na sociální sítě a pracovní dobu.
Zde uvidíte, jak můžete přidat a upravit svoji stránku „Kontaktujte nás“.
Postup vytvoření kontaktní stránky

1. Na své kartě Stránky vytvořte novou stránku. Přejděte do menu Webové stránky, klikněte na
Stránky... a poté na tlačítko Přidat novou stránku.

Na mobilním zařízení: klikněte na Menu a poté vyberte Stránky… . Klikněte na Přidat novou stránku v dolní
části obrazovky. Tím dojde k přidání stránky do vašeho webu.

2. Klikněte na ikonu „ozubeného kola“ a přejděte do nastavení stránky. Přejmenujte stránku z Bez názvu na
Kontaktujte nás nebo Kontakt
podle svých zvyklostí a stiskněte Přejmenovat stránku.
Na mobilním zařízení: ťukněte na ikonu tří svislých teček pro přístup do menu úprav stránky. Vyberte volbu
Nastavení stránky. Napište nový název stránky (např. „Kontaktujte nás“ nebo „Kontakt“) a poté ťukněte na
Přejmenovat stránku.
3. Vyberte nově vytvořenou stránku v menu Stránky… a klikněte na tlačítko Přidat bloky.

4. Stiskněte tlačítko Přidat blok a přejděte do oblasti bloku Kontakt v menu Knihovna bloků.

SPRÁVA STRÁNEK

Nastavení stránky
Úpravou nastavení stránky můžete změnit název, štítky a popis vaší stránky, což vylepší viditelnost vašich
webových stránek pro vyhledávací algoritmy. Zde uvádíme, jak můžete nastavení své stránky upravit.
1. Přejděte do menu Webové stránky.
2. Klikněte na odkaz Stránky... .
3. Ze seznamu svých webových stránek vyberte tu, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu
Ozubeného kola:

Jako příklad upravíme nastavení naší Domovské stránky.
4. Po kliknutí na ikonu Ozubeného kola se otevře okno. Zde můžete upravit různá nastavení svojí stránky:
Nadpis stránky: Můžete upravit název stránky a její zobrazení ve výsledcích vyhledávání. Průměrná délka
nadpisů stránky ve výsledcích vyhledávání je nyní 83 znaků (v době napsání), nicméně optimální nadpis
stránky má 55 znaků, což umožní zobrazit váš nadpis na většině zařízení bez jeho zkracování.
Poznámka: znaky @#$%^&*()?":{}|<> nelze v nadpisu stránky použít.
Popis stránky: Při psaní meta-popisu se snažte dodržet délku okolo 150 znaků, neboť Google zpravidla zkracuje
části textu, které jsou delší než 160 znaků.
Klíčová slova stránky: můžete zadat nejdůležitější slova na vaší stránce. Klíčová slova stránky jsou důležitá,
neboť vyhledávacím robotům usnadňují porozumět vašemu obsahu, takže pro tato klíčová slova dosáhnete
lepšího umístění.

Můžete si prohlédnout, jak bude titul a popis vaší stránky vypadat ve výsledcích vyhledávání:

Úprava vlastního kódu: můžete rovněž přidat vlastní kód do oblastí záhlaví a zápatí v Nastavení stránky.
Tento kód je často zapotřebí pro autorizaci domény a různé analytické nástroje. Tato volba je dostupná pro
prémiové předplatitele.

Úpravy tlačítek
Tlačítka můžete použít pro přidání Výzvy k akci (CTA) na svůj web. Tlačítka mohou odkazovat na obsah,
e-mailové adresy nebo externí obsah.
Pomocí tlačítek můžete objevit mnoho bloků v Knihovně bloků. Můžete rovněž přidat samostatný blok Výzva k
akci
mezi libovolnými bloky na své stránce.
Pro úpravu tlačítka postupujte
následovně:

1. Přidání bloku tlačítkem: klikněte na tlačítko Add Block + a vyberte blok, který je v souladu se
strategií obsahu vašeho webu.
1. Úprava textu tlačítka: Přejděte na tlačítko a přejeďte přes demo text uvnitř tlačítka. Klikněte na
kterékoli slovo a začněte psát svůj nový text.

Na mobilním zařízení ťukněte na tlačítko pro aktivaci klávesnice a začněte psát text. Po dokončení klikněte na
Hotovo.

Tip: Doporučujeme zachovat text tlačítka méně než 25 znaků. Delší text u tlačítka může narušit jeho vzhled a
na mobilních zařízeních se může zobrazit nerovnoměrně. U tlačítek je žádoucí používat aktivní slovesa, která
povzbuzují k požadované akci.
Jak přidat odkaz na tlačítko

Přejeďte přes text tlačítka pro spuštění Tabulky úprav tlačítka. Klikněte na odkaz pro výběr cílového umístění,
kam budou návštěvníci webu po kliknutí přesměrováni. Můžete zadat externí odkaz, vybrat stránku na svém
webu nebo cestu k souboru ke stažení.

Obdobně můžete odkazy přidat při úpravě tlačítek na mobilním zařízení.

Pro odkaz na stránku na vašem webu klikněte na ikonu odkazu a vyberte stránku vašeho webu, na kterou chcete
svoje návštěvníky po kliknutí na tlačítko přesměrovat. Například jsme vybrali stránku Služby.

Tip: pokud se vám volba přidání odkazu nezobrazuje, sjeďte z tlačítka pryč a klikněte kdekoli na stránce.
Vraťte se na tlačítko a opakujte akci.
5. Po přidání odkazu k vašemu tlačítku klikněte na Uložit pro provedení změn. Na mobilním zařízení
klikněte na ikonu diskety
v pravém horním rohu

Menu Stránky
V menu Stránky můžete přidávat, přejmenovat či mazat stránky a přiřadit jim nový
status. Pro přístup do menu Stránky v menu Webové stránky klikněte na Stránky...

Otevře se menu Stránky. V tomto menu můžete:
●
●
●
●

Přidat nové stránky
Přejmenovat stránky
Smazat stránky
Spravovat stránky

●

Nastavit novou domovskou stránku

Každý řádek v menu zobrazuje titul stránky a ikonu symbolizující typ stránky.
Změna velikosti menu Stránky
Pomocí černého kulatého tlačítka nacházejícího se v rohu menu Stránky můžete změnit velikost karty Stránky,
aby se vaše stránky zobrazovaly tak, jak vám nejlépe vyhovuje.

Kliknutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu můžete menu Stránky roztáhnout na celou obrazovku.

Nastavení nové domovské stránky
Vaše domovská stránka je ta, která se zobrazí jako první, když někdo navštíví váš web. Návštěvníci se na
domovskou stránku mohou vrátit kliknutím na název webu nebo logo webové stránky.
Jako novou domovskou stránku můžete určit kteroukoli stránku svého webu. To uděláte takto:
1. Přejděte do menu Stránky v levém horním rohu, klikněte na Stránky a dostanete se do seznamu
existujících stránek svého webu.

2. Přejeďte přes kteroukoli stránku ve svém seznamu pro vyvolání ikony Domů
volbu Nastavit jako domovskou stránku.

, která vyvolá

2. Klikněte na ikonu Domů. Před názvem stránky, na níž se právě nacházíte, se zobrazí ikona Domů. Po
kliknutí na tuto ikonu se ze stránky automaticky stane vaše nová domovská stránka.
Blahopřejeme! Právě jste úspěšně nastavili novou domovskou stránku.
Stará domovská stránka ve vaší navigaci zůstane, ale už u ní nebude ikona Domů. Je třeba jen upravit
vaši navigaci, aby se do ní tato změna promítla.

Smazání stránky
Na kartě Stránky můžete snadno smazat kteroukoli stránku svého webu. Před smazáním stránky si
zapamatujte následující:

●
●
●

●

Pokud smažete stránku, smaže se všechen její obsah.
Smazané stránky lze obnovit.
Pokud se domníváte, že tuto stránku budete potřebovat později, můžete ji znepřístupnit
odebráním z navigace vašeho webu. Uvědomte si však, že tato stránka se může přesto
objevit ve výsledcích online vyhledávání.
Pokud chcete smazat domovskou stránku, nastavte nejprve novou domovskou stránku a až poté
pokračujte v krocích v této části.

Při mazání stránky postupujte následovně:
1. Pro smazání stránky přejděte na kartu Stránky a přejeďte po kterékoli stránce v seznamu pro vyvolání
dialogového okna. Klikněte na ikonu Koš.

2. Zobrazí se okno s dotazem na potvrzení výmazu stránky. Klikněte na Smazat stránku. Případně, pokud jste
si to rozmysleli, můžete kliknout na Zrušit.
Po kliknutí na Smazat stránku stránka zmizí ze seznamu stránek vašeho webu.

VIDEA

Přidání videí na vaši stránku
Na svůj web můžete vložit videa z YouTube. Tato platforma je známá svou kvalitou streamování. Vkládání
videa má vícero výhod – stránky se načítají rychleji, návštěvníci mohou videa sdílet a vy máte více
možností, jak přehrávání videa ovládat. A proto není třeba nahrávat video přímo do programu Sitebuilder.
Nahrávání vašeho videa
Před vložením videa na vaši stránku je třeba jej nahrát na YouTube. Zde k tomu naleznete příslušné
pokyny.
Tip: Na vaše stránky lze vložit pouze veřejná videa. Svoje video můžete nastavit jako Veřejné volbou
Viditelnost v rozhraní YouTube. Nezadávejte možnosti Soukromé ani Neuvedené.
Přidávání videí v programu Sitebuilder

1. Na své stránce vyberte místo, kam chcete video přidat. Klikněte na tlačítko +.

2. Vyberte si jeden z následujících bloků Vlastností:

Můžete si vybrat blok v barvě, která odpovídá barvě již existujícího bloku, nebo zvolit kontrastní schéma.

3. Na YouTube zjistěte URL pro vložení vašeho videa. To můžete udělat kliknutím na Sdílet na stránce videa.

Zkopírujte krátký URL odkaz na další stránce.

3. Přejeďte přes současnou ukázku videa pro zobrazení menu. Klikněte na volbu Změnit externí URL.

4. Vložte URL odkaz YouTube videa do dalšího okna.

Volbou Povolit celou obrazovku můžete aktivovat zobrazení v režimu celé obrazovky.
5. Po dokončení klikněte na Použít.
Blahopřejeme! Vaše video bylo přidáno na stránku. Video se začne přehrávat poté, co necháte svůj web
Zveřejnit.

GRAFICKÉ PRVKY

Přidání favikony
Favikona neboli ikona prohlížeče je obrázek, který se objeví v liště prohlížeče. Pojem favikona je ekvivalent
spojení „oblíbená ikona“ v angličtině. Favikonu najdete například na těchto místech:

●
●
●
●

Adresová lišta v prohlížeči pro aktivní stránky.
Seznam oblíbených nebo záložek.
V rozbalovacím seznamu našeptávaných URL v prohlížeči.
V odkazu na váš web na „domovské obrazovce“ mobilního zařízení.

Favikony jsou důležité z několika důvodů:

●
●
●

Zdůraznění značky: vaše ikona (stejně jako vaše logo) pomáhá uživatelům zapamatovat si váš web.
Lepší rozpoznání: lidský mozek zpracovává obrázky snadněji než slova, takže návštěvníci
váš web v prohlížeči rychleji poznají.
Stálé povědomí: uživatelé oceňují přítomnost favikony a rozhodně si všimnou, pokud zmizí.

Vytvoření favikony
Jste-li připraveni vytvořit si favikonu, můžete tak učinit dvěma způsoby:

1. Najděte si online program na vytváření favikon zdarma. Dobrý příklad je https://www.favicongenerator.org, který vytváří rovněž ikony aplikací pro mobilní zařízení využívající systémy iOS,
Android a Windows.
2. Vytvořte si obrázek o rozměrech 16 x 16 pixelů. Můžete použít počáteční písmeno z názvu vaší
společnosti nebo zjednodušenou verzi loga.

Nezapomeňte, že favikona je velmi malý obrázek. Nedělejte ji příliš složitou, neboť rozmazaná favikona je ještě
horší než vůbec žádná.

Přidání favikony
Pro přidání vaší vlastní favikony na váš web postupujte následovně:

1. Přejděte na odkaz Webové stránky v levém horním rohu Editoru webové stránky.
2. Klikněte na odkaz Nastavení webové stránky… .

3. Najděte volbu při přidání favikony.

Klikněte na tlačítko Vybrat ikonu a vyberte soubor ze svého počítače.

4. Kliknutím na Otevřít ve svém prohlížeči přidáte favikonu.
Poznámka: zkontrolujte, zda je soubor ve formátu .ico nebo .png.
5. Pro potvrzení změn klikněte na Použít v menu Nastavení
webové stránky. Blahopřejeme! Vaše favikona byla úspěšně
přidána.

Úprava ikony
Ikony jsou nezbytnou součástí přenosu informací. Ikony umožňují vylepšit vizuální dojem stránky a vašim
návštěvníkům výrazně zpřehledňují informace na stránce. Ikony je třeba na stránku umístit zejména z těchto
důvodů:

●
●
●

Lepší uživatelské prostředí: návštěvníci webu se nesoustředí pouze na obsah, ale také na
celkový vzhled webových stránek.
Optická pomůcka: použijte příslušné obrázky pro přilákání pozornosti na určité prvky na stránce.
Stálý vzhled: můžete si být jisti, že ikony se na všech zařízeních zobrazí přesně tak, jak chcete,
bez zhoršení kvality.

Přidání bloku s ikonami
Z Knihovny bloků si můžete vybrat blok obsahující ikony. U následujících bloků jsou ikony součástí jejich
návrhu: Obálky, Popis, Vlastnosti, Ocenění, Časový plán.

1. Vyberte umístění, kam chcete přidat svůj blok s ikonou, a klikněte na tlačítko Přidat blok +
.
2. Vyberte z Knihovny bloků blok a klikněte na něj.
3. Blok bude přidán na vaši stránku.

Přizpůsobení ikony

1. Přejeďte přes ikonu pro vyvolání dialogového okna.
2. Klikněte na „smajlíkovou“ ikonu Změnit ikonu a objeví se okno Knihovna ikon.

3. V menu Knihovna ikon napište klíčové slovo týkající se ikony, kterou chcete přidat. V tomto příkladě
chceme přidat ikonu, která bude ilustrovat vlastnost telefonu.

4. Klikněte na ikonu, která se vám líbí, nahradíte tak původní ikonu.
5. Opakujte tyto kroky se všemi dalšími ikonami na stránce.
Poznámka: vaše změny se uloží automaticky každé dvě minuty.

ONLINE OBCHOD

Jak začít s Online obchodem
Provedeme vás jednotlivými kroky, abyste mohli začít prodávat
online. Přidávání produktů
1. Přejděte na Produkty a kliknutím na + Přidat nový produkt začněte vytvářet katalog.

2. V dialogovém okně nastavení výrobku lze provádět následující:

●
●
●
●
●
●
●

Nahrát obrázek vašeho produktu
Přidat název vašeho produktu
Přidat popis produktu
Zadat cenu
Přidat produkt do Kategorie
Vybrat příbuzné produkty
Nastavit možnosti daní a přepravy

Po dokončení úprav produktu klikněte na tlačítko Přidat nový produkt.
Opakujte tyto kroky u všech dalších výrobků, které chcete nabízet.

Prodávání digitálních produktů
Online obchod umožňuje snadnou správu a prodávání digitálních produktů, jako je software, zvukové a
video soubory (mp3), e-knihy, grafika nebo cokoliv, co si zákazník může stáhnout. Zákazníci mohou do svých
košíků přidávat digitální produkty a platit za ně stejně, jako by platili za hmotný produkt. Jakmile je jejich
objednávka zpracována, obdrží e-mailem vyrozumění s odkazem na stažení k jejich koupi.

Zde je uvedeno, jak přidat do Online obchodu digitální produkty:
1.
2.
3.
4.
5.

Klikněte na Katalog > Produkty.
Kliknutím na existující produkt jej upravíte, kliknutím na +Přidat nový produkt vytvoříte nový.
Otevřete záložku Soubory.
Klikněte na Nahrát soubory.
Po dokončení klikněte na Uložit.

Tyto soubory budou zákazníkům dostupné pouze po dokončení jejich nákupu, obdrží e-mail s odkazem na
stažení, který mohou využít pro přístup k jejich souboru/ům.
Svoje odkazy na stažení můžete také zabezpečit a zabránit tak sdílení svých souborů bez jejich předchozího
zakoupení. Za tímto účelem můžete nastavit dobu platnosti odkazu a počet stahování, která může zákazník
provést.
Máte dvě možnosti, jak to udělat:
●
●

Doba trvání platnosti v hodinách (např. odkaz je platný pouze 24 hodin, ale zákazník má
povolen neomezený počet stažení).
Počet stažení (např. odkaz je platný bez časového omezení, ale lze jej stáhnout pouze
pětkrát).

Zabezpečení stahování nastavíte následovně:
1. Klikněte na Nastavení > Obecné.
2. Klikněte na odkaz Košík a pokladna.
3. Přejděte dolů do části E-zboží.

4. Zadejte hodnoty pro Platnost odkazu v hodinách a Počet pokusů o stažení.
5. Klikněte na Uložit.

Další užitečnou vlastností je, že v případě potřeby můžete ručně obnovit kterýkoli odkaz ke stažení nebo zrušit
jeho platnost na
stránce s podrobnostmi příslušné Objednávky.
Jak obnovit odkaz ke stažení:
1.
2.
3.
4.

V ovládacím panelu Online obchodu přejděte na Moje tržby > Objednávky.
Klikněte na tlačítko Zobrazit detaily u objednávky, kterou chcete revidovat.
Přejeďte dolů až do „Části stahování“.
Klikněte na „Obnovit“ odkaz.

Po obnovení bude vytvořen nový odkaz a odeslán zákazníkovi, takže si bude moci stáhnout soubor znovu.

Jak zrušit platnost odkazu ke stažení:
1.
2.
3.
4.

V ovládacím panelu Online obchodu přejděte na Moje tržby > Objednávky.
Klikněte na tlačítko Zobrazit detaily u objednávky, kterou chcete revidovat.
Přejeďte dolů až do části Stahování.
Klikněte na odkaz Ukončit platnost odkazu.

Po vynuceném zneplatnění se odkaz okamžitě znepřístupní.

Kategorie produktů
Kategorie představují skvělý způsob zprávy a uspořádání produktů. Zákazníkům rovněž usnadňují
procházení stránek a nalezení správného produktu.

1. Klikněte na Katalog > Kategorie.
2. Klikněte na +Přidat základní kategorii pro nastavení vaší hlavní kategorie (např. „Kakaové boby“).

3. Přizpůsobení vaší nové kategorie:
- Zadejte název kategorie
- Přidejte obrázek kategorie
- Přidejte popis
kategorie, poté klikněte
na Uložit.

4. Můžete přidat rovněž podkategorii, např. Propagační akce. K tomu je třeba vybrat kategorii ze
seznamu. Klikněte na tlačítko
Přidat podkategorii.

5.

Opakujte kroky přidáním názvu podkategorie, obrázku a popisu.

Přiřazení produktů ke kategorii
Po vytvoření svých kategorií je třeba přiřadit každý produkt ke kategorii nebo podkategorii. To uděláte
takto:

1. Klikněte na Produkty.
2. Vyberte přidávaný produkt a klikněte na Upravit produkt.
3. V části Obecné přejeďte dolů do Kategorií a klikněte na tlačítko Změnit kategorie.

4. Klikněte na kategorie a podkategorie, v nichž by se měl tento produkt objevit.

5. Pro potvrzení klikněte na Uložit.
6. Zopakujte tyto kroky se všemi produkty v obchodě.

Dostupnost produktu
Online obchod vám usnadňuje spravovat dostupnost produktu. Začnete takto:
1. Přejděte na Katalog > Produkty.
2. Zvolte produkt, který chcete označit jako vyprodaný.
3. V části Dostupnost klikněte na Deaktivovat. Tím bude produkt na vámi zveřejněném webu
označen jako Vyprodaný.

4. Pro řízení zásob a zajištění jejich efektivní správy klikněte v části Řízení zásob na Spravovat.
5. Zde můžete zadat počet položek na skladě, nebo též nastavit zaslání e-mailu na vaši adresu, pokud
dojde k vyprodání zásob.
6. Po dokončení klikněte na Uložit.

Sledování zásob
Součástí Online obchodu je funkce Sledování zásob, která umožňuje sledovat odesílání produktů, přičemž vás
informuje, pokud budou vaše zásoby příliš nízké. Svému produktu můžete též přiřadit stav Vyprodáno a
zabránit tak dalším objednávkám.
V Nastavení produktu lze nastavit Množství produktu. To uděláte takto:
1. Klikněte na Katalog a poté na Produkty.
2. Klikněte na produkt, který chcete sledovat.
3. V části Řízení zásob klikněte na Spravovat.

4. Vyplňte množství nebo vyberte volbu Neomezené (to znamená, že produkt lze prodávat stále a jeho
množství nikdy neklesne na 0).
5. Pokud chcete být vyrozuměni, když hladina zásob příliš klesne, vyplňte číslo udávající, při jakém
množství chcete být upozorněni.
6. Klikněte na Uložit.
Pokud nastavíte množství produktu, automaticky se sníží po každé koupi, až poklesne na nulu. Poté se
produktu nastaví stav Vyprodáno a nebude již dostupný pro další prodej.

Skrytí produktů ve stavu Vyprodáno
Produkty ve stavu Vyprodáno můžete ve svém obchodě skrýt pomocí volby Skrýt vyprodané produkty. To
uděláte takto:
1. Přejděte do Nastavení > Obecné.
2. Klikněte na odkaz Košík a pokladna.
3. V části Nastavení katalogu zaškrtněte okénko vedle Skrýt vyprodané produkty.

4. Klikněte na Uložit.

Volby a vlastnosti produktů
Volby produktů
Online obchod vám umožňuje přizpůsobit volby produktů svým potřebám. Své produkty můžete nabízet v
různých velikostech, kterým můžete nastavit různé ceny, můžete přidat textové okno pro poznámky
zákazníků, využívat rozbalovací menu s volbami (např. zda položku zabalit jako dárek) nebo povolit
zákazníkům nahrávat soubory (např. pokud chtějí nahrát obrázek a nechat jej vytisknout na tričko).
Začnete takto:

Klikněte na Katalog > Produkty.
Zvolte produkt, který chcete upravit.
V okně Produkt klikněte na Volby.
Rozhodněte se, jak se volba bude jmenovat a co bude umožňovat, a klikněte na +Přidat novou volbu.
Vyplňte název (např. Tričko).
Zvolte typ zadávání:
○ Výběr: Rozbalovací menu s možnostmi volby (např. „ano“ nebo „ne“ pro možnost dárkového
zabalení).
○ Radio: Radio tlačítka s možnostmi volby (např. malé, střední, velké).
○ Výběr data: Zadávací okno s vyskakovacím kalendářem pro výběr data.
○ Textové pole a Textová oblast: Jednořádková a víceřádková zadávací okna pro
psaní textu (např. pokud chce zákazník připojit k dárku zprávu).
○ Nahrání souborů: Umožňuje zákazníkovi připojit v rámci koupě soubory (např. pokud
prodáváte trička a zákazníci mohou nahrát svoje vlastní vzory)
○ Zaškrtávací okénka: Zaškrtávací okénka zákazníkům umožňují vybrat pro jednu volbu
produktu více variant. To je vhodné např. v případě pizzerie, pokud chcete zákazníkům
umožnit, aby si vybrali pizzu a různé přísady.
7. Klikněte na +Přidat nový výběr a poté vyplňte textové okno pod sloupcem Název (např. Zelené
tričko).
8. Případně nastavte též cenový koeficient (např. pokud se tato volba cenově liší od ostatních):
+ symbol základní cenu zvyšuje.
- symbol základní cenu snižuje.
$ symbol přičítá/odečítá peněžní částku.
% symbol přičítá/odečítá procento z částky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadejte hodnotu (peněžní nebo procentuální, a to podle vašeho výběru v druhém sloupci).
9. Pokud máte více možností výběru, je třeba zvolit, která z nich je výchozí.
10. Klikněte na Uložit.

Pokud chcete u každé volby více než jednu možnost, stačí opakovat kroky 9 a 10 výše. Můžete také přidat více
než jednu volbu, pokud začnete krokem 5 a budete postup opakovat.

Kombinace produktů
Vlastnost Kombinace produktů vám umožní nastavit samostatné upozornění na obrázek/cenu/skladovou
jednotku/množství/nízký stav zásob pro každé nastavení voleb produktu. Dobrým příkladem je např. prodej
triček; každá velikost vašeho trička je samostatný produkt a je sledována i spravována samostatně.
Kombinace produktů lze použít mnoha různými způsoby. Zde je několik příkladů:

●

Sledovat zásoby podle volby (zásoby podle voleb). Máte například pro každou z velikostí „S“ a „L“
jedno tričko na skladě, každá velikost tedy představuje samostatnou položku zásob. Pokud je tedy
např. velikost „S“ vyprodaná, mohou si vaši zákazníci i nadále koupit velikost „L“.

●

●

●

Přiřadit vašim volbám různé obrázky. Pokud si zákazník vybere nějakou volbu, hlavní obrázek
produktu se aktualizuje. Vaši zákazníci tak mohou okamžitě vidět, jaký produkt si kupují a jak
zvolená možnost vypadá.
Pokud vaše volba ovlivňuje (zvyšuje/snižuje) cenu vašeho produktu, vlastnost kombinace
produktů vám umožní cenu vašeho produktu průběžně zaktualizovat. Váš zákazník si bude moci
okamžitě prohlédnout novou cenu na stránce o produktu.
Přiřadit různé váhy vašim volbám. Pokud využíváte možnost prodávat produkty v různých
balících či sadách, bude pro vaše způsoby dopravy třeba přesnějších sazeb.

Příbuzné produkty
Toto je skvělá možnost zvýšení prodeje, pokud váš zákazník nestihl či zapomněl přidat příbuznou věc ze
stránky o produktu. Můžete to připomenout na stránce pokladny, na stránce s košíkem se objeví část
Mohlo by vás také zajímat a seznam příbuzných věcí týkajících se produktů přidaných do nákupního
košíku.
Přidejte příbuzné produkty podle pokynů výše a poté:

1. Jděte na Produkt
2. Klikněte na Příbuzné produkty

3. Kliknutím na Přiřadit produkty vyberete produkty z katalogu.
4. Případně zapněte volbu Zobrazit náhodné produkty.

Příbuzné produkty se zobrazí na stránce pokladny.

Nastavení přepravy
Online obchod podporuje možnosti přepravy po celém světě, můžete si též vybrat poskytovatele přepravy.
Máte na výběr z tří různých kalkulací přepravy:

●
●
●

Jednotná sazba: Nastavte jednotnou cenu přepravy nebo zadejte přepravu zdarma.
Vlastní tabulka: Nastavte svoje přepravní náklady podle hmotnosti, počtu položek nebo ceny košíku.
Kalkulace podle přepravce: Vypočte náklady automaticky podle tabulkových sazeb přepravce.

Cílové oblasti
Před nastavením přepravy je třeba vytvořit cílové oblasti. Cílové oblasti se používají k určení pravidel
přepravy, která se vztahují na konkrétní zeměpisnou oblasti. Pokud chcete například vytvořit dvě různé
přepravní sazby (jednu pro vaši zemi a druhou pro všechny ostatní země), budete potřebovat dvě zóny, v
jedné bude pouze vaše země a v druhé všechny ostatní země.

1.
2.
3.
4.
5.

Jděte do Přeprava a vyzvednutí a klikněte na Zóny
Nastavte Zóny podle toho, zda chcete prodávat do zahraničí.
Klikněte na Přidat novou zónu a upravte nastavení zóny.
Přidejte Oblast, Stát nebo PSČ míst, kam chcete dodávat.
Po dokončení klikněte na Uložit.

Nastavení přepravy
Můžete upravit nastavení přepravy a získat tak přesnější sazby. To uděláte takto:

1. Jděte na Přeprava a vyzvednutí v části Nastavení přepravy a klikněte na údaj Počáteční místo
přepravy.
2. Zadejte adresu, z níž budete svoje objednávky odesílat.
3. Pro potvrzení klikněte na Uložit.

Úpravy způsobů přepravy
Můžete přidat další způsoby přepravy, které ve svém obchodě chcete používat. Vyberte si pro doručování
svých produktů ty nejznámější přepravce a umožněte zákazníkům vyzvednout si své produkty na vybraném
místě.
Pro přidání nového přepravce klikněte na tlačítko Přidat způsob přepravy.
Na další stránce si budete moci vybrat přepravce, který bude automaticky přidán v závislosti na umístění
obchodu.
- Vyberte doporučeného přepravce a nastavte volby Přeprava zdarma, Jednotná sazba nebo Vlastní sazby.
- Nastavte místní doručení
- Nastavte dalšího přepravce: zadejte název přepravce, kterého chcete nastavit.
Tip: můžete kliknout na odkaz Zobrazit všechny přepravce pro zobrazení úplného seznamu
přepravců, které Online obchod podporuje. Nastavení adresy odesílajícího velkoobchodu
Pokud zboží doručujete z jiné země, můžete nastavit adresu, z níž je zboží skutečně přepravováno. Pro
úpravu této adresy klikněte na odkaz Změnit zemi.
Na další stránce můžete zadat alternativní adresu, z níž budou uspokojeny objednávky.

Po dokončení úprav klikněte na Uložit.
Přidání výdejního místa
Můžete upravit údaje o tom, kde si zákazníci mohou vyzvednout své objednávky. Je třeba přesunout se na volbu
Přidat výdejní místo a zadat adresu vašeho obchodu i jeho pracovní dobu.
Můžete též požádat zákazníky, aby upřesnili, kdy si svoje zásilky vyzvednou. Jak to udělat:
1. Zkontrolujte přepínač Při vyskladnění se dotázat na datum a čas vyzvednutí.

Zadejte požadovanou pracovní dobu.
2. Nastavte Čas plnění objednávky. Klikněte na odkaz a vyberte, jakou volbu by zákazník měl spatřit.
Po dokončení úprav klikněte na Přidat volbu vyzvednutí pro potvrzení změn.

Přeprava zdarma
Sazba přepravy bez poplatku vám umožňuje nabídnout doručení zdarma. To může zvýšit úspěšnost a podpořit
tržby. Přeprava zdarma se týká též digitálních výrobků, které prodáváte.
Jak vytvořit způsob přepravy zdarma:

1. Jděte do Přeprava a vyzvednutí a > Přeprava a vyzvednutí
2. Klikněte na tlačítko +Přidat způsob přepravy.
3. Vyberte přepravce, jehož parametry chcete upravit, například Royal Mail.

4. Klikněte na Nastavit přepravu zdarma.

5. Pojmenujte tento způsob, např. Přeprava zdarma.
6. Klikněte na Rychlost doručení a pomocí počtu obchodních dní nastavte rychlost doručení.
7. Vyberte, které oblasti se tato sazba týká, v případě potřeby klikněte na odkaz Vytvořit
nové pro přidání nového místa určení.
8. Po dokončení klikněte na Uložit a dokončit.

Pokud používáte jednu metodu, ale chcete nabídnout různé ceny přepravy (např. jednu do vaší země a jinou
do ostatních zemí), musíte nastavit dvě zóny. Po nastavení svých zón lze snadno stanovit přepravní náklady pro
jednotlivé zóny.
Tip: Pokud chcete nabídnout doručení zdarma zákazníkům v okolí vašeho obchodu, vytvořte novou zónu s vaší
zemí, krajem a PSČ. Pro každý způsob přepravy je tedy třeba mít zónu.

Jednotná cena přepravy

Jak vytvořit jednotnou cenu přepravy:

1.
2.
3.
4.

Jděte do Přeprava a vyzvednutí a > Přeprava a vyzvednutí
Klikněte na tlačítko +Přidat způsob přepravy.
Vyberte přepravce, jehož parametry chcete upravit, například Royal Mail.
Klikněte na Jednotná sazba. Pojmenujte tento způsob, např. Standardní doručení.

5. Klikněte na Cena přepravy a rychlost doručení.
6. Nastavte cenu přepravy zadáním přepravného buď jako pevné částky, nebo pevným
poměrem z celkové ceny v procentech.
7. Nastavte rychlost doručení zadáním počtu obchodních dní.
8. Vyberte, které oblasti se tato sazba týká, v případě potřeby klikněte na odkaz Vytvořit
nové pro přidání nového místa určení.
9. Po dokončení klikněte na Uložit a dokončit.

Platební brány
Online obchod spolupracuje s velkým počtem platebních bran. Podporovaní zpracovatelé plateb jsou
následující:

V části Nastavení > Platba můžete přidat způsob platby nebo upravit již existující způsoby platby.
Volby nastavení způsobu platby jsou velmi rozsáhlé a umožňují vám absolutní kontrolu nad akceptovanými
typy plateb. Kromě toho si můžete rovněž vybrat způsoby platby šekem nebo v hotovosti při převzetí.

Online platby
Online způsoby zpracovávají platbu automaticky a týkají se např. plateb kreditní kartou nebo přes PayPal.
Online obchod má vestavěné platební brány pro PayPal, PayPal Express a Square
Přidání další platební brány:

1.
2.
3.
4.
5.

Přejděte na Platby a posuňte se do části Jiné způsoby placení.
Z rozbalovacího menu vyberte typ platby, který chcete akceptovat.
Zadejte požadované údaje k účtu platební brány.
Aktivujte svoji bránu.
Klikněte na Uložit.

Přidání pokynů pro zákazníky
Poznámka pro zákazníka se zobrazuje vždy na dalším řádku po názvu způsobu platby, jedná se o vhodný
způsob, jak váš způsob platby doplnit o další údaje.

Po dokončení klikněte na Uložit.

Platby v hotovosti při převzetí (C.O.D.)
Samozřejmě můžete nastavit i možnost platby v hotovosti! Uděláte to takto:

1. Klikněte na Platba
2. Přejděte do části Vlastní způsoby platby a klikněte na tlačítko Přidat vlastní způsob platby.
3. Na další stránce nakonfigurujte svůj nový vlastní způsob platby:
- Zadejte název, který zákazník při dokončování nákupu na pokladně uvidí
- Zadejte pokyny k placení při dokončování nákupu

Po dokončení klikněte na Uložit.
Poznámka: Pokud plánujete zpřístupnit platby v hotovosti i do vzdálenějších míst, musí to majitel Online
obchodu přepravní společnosti oznámit. Např. UPS tuto službu poskytuje a přijímá platební šeky či poštovní
poukázky.

Uvalení daně
Pokud na některé položky potřebujete uvalit daň, lze to udělat snadno následovně:

1. Klikněte na Nastavení > Daně.
2. Klikněte na Spravovat sazby daně.
3. Na další obrazovce klikněte na Přidat novou daň.

4. Upravte následující nastavení:
- Název daně: například určitý region, např. Spojené království.
- Daň se vztahuje na: dílčí součet nebo dílčí součet a přepravné
- Zóny určuje: vyberte Adresa doručení nebo Fakturační adresa

5. Můžete kliknout na Stanovit sazby podle zón a zadat pro každou zónu konkrétní sazby daně.

6. Kliknutím na Přidat sazbu můžete pro každou zónu přidat další sazby.
7. Kliknutím na ikonu koše zónu odstraníte.
8. Po dokončení úprav daní klikněte na Aktivovat a Uložit.

Daň se bude vztahovat pouze na objednávky do oblastí, které jste vybrali.

Změna měn
Po dokončení nastavení svého Online obchodu můžete změnit svoji měnu, je podporována široká paleta měn.

To uděláte takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Přihlaste se do programu Sitebuilder.
Klikněte na Menu > Obchod.
Přejděte do Nastavení > Obecné.
Klikněte na Regionální nastavení.
V části Měna klikněte na rozbalovací menu Měna.

6. Změňte měnu na tu, kterou chcete používat, a klikněte na Uložit.

Minimální a maximální dílčí součty
objednávky
Pro svůj Online obchod můžete nastavit minimální nebo maximální částku dílčího součtu požadovanou pro
dokončení nákupu zákazníkem. To uděláte takto:

1.
2.
3.
4.

Přejděte do Nastavení > Obecné.
Klikněte na odkaz Košík a pokladna
Přejeďte dolů do části Nastavení pokladny.
Do příslušných polí zadejte minimální a maximální dílčí součet potřebný pro dokončení nákupu.

5. V případě potřeby vyberte volbu Přeskočit výběr způsobu platby, pokud je celková objednávka
nulová.
6. Klikněte na Uložit.

Odesílání faktur zákazníkům
Online obchod umožňuje uložit faktury jako PDF dokument, takže je lze snadno odeslat e-mailem.

Pro přístup k hledaným fakturám a jejich uložení proveďte následující kroky:
1. V programu Sitebuilder klikněte na Menu > Obchod.
2. Klikněte na Click Moje tržby > Objednávky.

Ze svého seznamu posledních transakcí vyberte tu, kterou chcete uložit a/nebo k níž chcete odeslat
fakturu, a klikněte na Vytisknout fakturu vpravo vedle transakce.

Otevře se obrazovka, z níž můžete fakturu uložit do počítače, následně můžete fakturu přiložit k odesílanému
e-mailu.

Vytváření slevových kuponů
Jak vytvořit slevový kupon:

1. Klikněte na Marketing > Slevové kupony.
2. Klikněte na +Přidat nový kupon.
3. Vyplňte všechna potřebná pole:
○ Název: Pro lepší přehled zadejte název kuponu. Uvidí jej pouze majitel obchodu.
○ Kód: Kód kuponu získáte automaticky. Pokud chcete jiný, můžete kliknout na odkaz
„Vygenerovat“ v „Generovat kód kuponu“ nebo vložit svůj vlastní kód (např.
„vánoční_kupon“). U kódu se nerozlišují velká a malá písmena.
○ Sleva: Můžete se rozhodnout, že budete nabízet slevu nebo přepravu zdarma, stejně
tak můžete slevu nabízet jako peněžní nebo procentuální částku.

Ve výchozím nastavení je nový kupon platný od data vytvoření až do své deaktivace, to platí bez omezení. Jak
upravit tato nastavení:

●
●
●

Klikněte na odkaz dnes pro výběr nového počátečního data
Klikněte na deaktivován pro nastavení konečného data
Klikněte na odkaz bez omezení pro uplatnění omezení podle Objednávek, Zákazníků, Počtu
využití a Produktů a kategorií

Zde je přehled jednotlivých voleb omezení:

●

●
●
●

●
●

Objednávky
○ Všechny objednávky: Kupon se bude vztahovat na všechny objednávky bez ohledu na jejich
výši.
○ Objednávky nad Kč: Kupon se bude vztahovat pouze na objednávky vyšší než uvedená
částka.
Počet využití
Neomezený: Bez omezení, zákazníci mohou tento kupon používat opakovaně.
Každý zákazník jednou: Každý zákazník může kupon použít jednou v rámci jednoho e-mailu, kupon
však lze využít vícekrát. Zákazník též může zadat s takovým kuponem dvě objednávky, pokud uvede
různé e-mailové adresy.
Jedno využití: Kupon lze využít pouze jednou.
Vše: Žádná omezení zákazníků.

●
●
●
●

Pouze stálí zákazníci: Kupon smějí využít pouze zákazníci s existujícími dokončenými objednávkami.
Využití kuponu můžete omezit na vymezené produkty a kategorie, nebo můžete zákazníkům
povolit využít je v celém vašem obchodě.
Zákazníci
Produkty a kategorie

Po vytvoření kuponu a uplatnění omezení klikněte na Uložit.
Kdykoli se můžete vrátit a upravit u kuponu data či omezení kliknutím na název kuponu a kliknutím na odkazy
Pozastavit nebo Omezení ve sloupci Dostupnost.

Prodej přes Facebook
Obchodování přes Facebook je stále oblíbenější, kupující i firmy mohou této popularity využít, neboť tato
platforma jim zajišťuje možnost snadného nákupu a prodeje svého zboží či služeb.
Aplikace Online obchod je vůdčí aplikací po nakupování na Facebooku, která pro více než 40 000 obchodů
zprostředkovává prodej jejich produktů na světově největší sociální platformě. Průměrný nárůst tržeb
prodejce po přidání obchodu na jeho facebookovou stránku je 15 %. A jelikož Facebook má nyní svůj vlastní
nákupní košík a pokladnu, mohou zákazníci na vašem webu zadávat objednávky, aniž by se museli odhlásit ze
svého facebookového účtu.
Online obchod usnadňuje přidání obchodu na facebookovou stránku bez nutnosti měnit nastavení nebo
přidávat nějaké příspěvky. Pokud svůj online obchod připojíte k Facebooku, sociální síť vytvoří
na vaší obchodní facebookové stránce sekci Obchod, která je uzpůsobena pro mobilní zařízení a zobrazuje
vaše produkty. Zákazníkům je obchod dostupný ze stolních i mobilních zařízení včetně mobilní aplikace
Facebook. Po připojení provede aplikace Online obchod automatickou synchronizaci údajů o produktech a
dvakrát denně je aktualizuje.
Před připojením obchodu k Facebooku je třeba vyhovět těmto požadavkům:

●
●
●
●

Máte na Facebooku zveřejněnou obchodní stránku
Jste správcem této stránky
Měna vašeho obchodu je na Facebooku podporována. Zde je seznam měn, které lze využít pro
platby na Facebooku.
Produkty v obchodě jsou v souladu se Zásadami obchodování na Facebooku.

Připojení online obchodu k Facebooku

1. Přejděte do části Prodejní kanály a klikněte na Prodávat přes Facebook.
2. Na další obrazovce budete vyzváni ke kliknutí na modré tlačítko, kterým spustíte připojení
vašeho obchodu na Facebook. Klikněte na tlačítko pro pokračování.
3. Zadejte přihlašovací údaje k facebookové stránce.
4. Po správném zadání přihlašovacích údajů budete požádáni o potvrzení, že Online obchodu
umožňujete spravovat Stránky a Výzvy k akci. Stiskněte OK v pravém dolním rohu obrazovky.
5. Jakmile začne Facebook zpracovávat vaše data, měli byste obdržet potvrzující zprávu. Klikněte
na Zkontrolovat váš obchod na Facebooku.

Úpravy stránky obchodu na Facebooku

1. Dostanete se do správcovské oblasti obchodu na Facebooku, kde máte možnost vidět status svého
obchodu (zkontrolujte, zda se zobrazuje jako Připojený) a spravovat Nastavení svého obchodu.
Klikněte na Nastavení.
2.

V Nastavení máte na výběr z těchto možností:
● Skrýt nebo zobrazit widgety menu Kategorie. Pokud ve svém obchodě nemáte mnoho
produktů, zvolte Skrýt.
● Skrýt nebo zobrazit widget okna Vyhledat. Pokud jsou vaše zásoby rozsáhlé, zvolte Zobrazit,
pokud jsou nyní malé, zvolte Skrýt.
● Nastavte si, jak se vaše produkty zobrazují na stránce Obchod. Můžete si vybrat z možností
Mřížka, Seznam nebo Tabulka. Výběr vzhledu závisí na fotografiích vašich produktů. Pokud
jsou fotografie vašich produktů na bílém pozadí, bude pro ně nejlepší zobrazení Mřížka nebo
Tabulka. Volba Seznam je nejlepší pro lifestylové fotografie.

3. Na dolním okraji stránky Nastavení se bude nacházet volba zadat v okně skript nebo HTML kód. To
oceníte zejména při přidávání Facebook Pixel kódu, který v zákaznických zařízeních zanechá cookies
s možností využití např. pro vaše cílené marketingové kampaně. Další podrobnosti o funkci Facebook
Pixel a jejím využití pro online marketing naleznete v této příručce.

4. Po dokončení úprav svého Facebook obchodu klikněte na Uložit.

Správa produktů ve Facebook obchodě

1. Online obchod nahraje automaticky všechny produkty do Facebook obchodu a dvakrát denně bude
katalog aktualizovat.

Poznámka: Pouze ty produkty z katalogu, které byly aktivovány, budou aktualizovány. Zkontrolujte, zda je
váš produkt v katalogu označen jako Aktivovaný.

2. Aktivaci produktů a správu zásob na skladě můžete provést v na stránce svého produktu v části
Obecné.

3. Facebook produkty automaticky uspořádá do kategorií následujícím způsobem:

●
●

●

Produkty umístěné na přední stránce vašeho obchodu se ve Facebook obchodě objeví v části
Umístěné.
Produkty v základní kategorii vašeho katalogu se ve Facebook obchodě objeví jako Sbírka se
stejným názvem. Například z kategorií Cestovní svíčky a Aromatické difuzéry se na
Facebooku stanou Sbírka cestovních svíček a Sbírka aromatických difuzérů.
Podkategorie (včetně dceřinných podkategorií) se na Facebooku objeví jako
samostatné Sbírky.

4. Produktové varianty, jako jsou např. varianty barev a velikostí, se do Facebook obchodu nahrají
s odpovídajícími vlastnostmi.

Poznámka: Pokud má produkt alespoň jednu variantu nastavenou na Jakékoliv, bude do Facebook obchodu
nahrán bez variant. Varianty produktu můžete na stránce svého produktu spravovat v části Volby.

5. Facebook má pod palcem umístění tlačítka Obchod na vaší facebookové stránce, můžete však
návštěvníky podpořit, aby s vaším obchodem komunikovali, nastavením tlačítka Kontaktujte nás. Na
své Stránce klikněte na Přidat tlačítko, poté vyberte Kontaktujte nás a zadejte URL svého obchodu.
Případně můžete přidat svoji e-mailovou adresu. Klikněte na Uložit.

Jak Facebook obchod pracuje

1. Zákazníci obchodu si budou produkty prohlížet přímo v části Obchod vaší facebookové stránky, a to i
pokud používají mobilní aplikaci Facebook, budou využívat přímo nákupní košík Facebooku. Pro umístění
položky do nákupního košíku je třeba, aby zákazník klikl na tlačítko Přidat do košíku.

2. Zákazník může použít volbu Přidat další produkty do nákupního košíku nebo přejít k pokladně stiskem Jít
na pokladnu.

3. Na další stránce může zákazník v části Nákupní košík provádět následující:

●
●
●

Procházet produkty v objednávce
Ověřit předpokládané přepravné
Kliknout na Pokračovat v nákupu a přidat do svého nákupního košíku další produkty.

4. V části stránky Pokladna může zákazník:

●
●

Zkontrolovat svoji e-mailovou adresu, která bude použita k zasílání aktualizací objednávky
Zvolit Pokladna Facebooku (černá) nebo PayPal pokladna v závislosti na možnostech
placení aktivovaných ve vašem online obchodě.

5. Na stránce Přepravní údaje zadá zákazník doručovací adresu pro svoji objednávku. Následně je třeba, aby
vybral způsob doručení, který jste ve vašem online obchodě nastavili. Po zadání údajů je třeba, aby zákazník
stiskl tlačítko Pokračovat.

6. Na další stránce Podrobnosti k platbě si zákazník vybere způsob placení z těch, které jste ve svém online
obchodě aktivovali, rovněž také fakturační adresu. Může zaškrtnout volbu Moje fakturační adresa je stejná
jako adresa doručení, pokud se ho to týká. Po dokončení této části je třeba, aby zákazník stiskl tlačítko
Pokračovat.

7. Na stránce Pokladna si zákazník může zkontrolovat kontaktní údaje, fakturační adresu či objednané
množství a stisknout tlačítko Zadat objednávku.

8. Po zadání objednávky obdrží zákazník na svoji e-mailovou adresu propojenou s účtem na Facebooku
zaslané potvrzení.

9. Online obchod vás o vaší objednávce vyrozumí e-mailem. Objednávka se stane viditelnou v části Moje tržby
> Objednávky. Klikněte na Objednávku a zpracujte ji v souladu se svým stávajícím postupem obchodování.

10. Jakmile kliknete na Označit jako vyexpedované, obdrží zákazník aktualizaci stavu objednávky. Obdržíte
kopii jeho potvrzovacího e-mailu, podobně jako u klasických obchodů.

Můžete si též projít užitečné články o správě facebookových obchodů v části Zdroje Facebooku.

Prodávání přes Instagram
Prodej přes Instagram přináší firmám všech velikostí neuvěřitelné možnosti oslovit svoje cílové publikum a
zvýšit příjmy. S více než 800 miliony aktivních uživatelů a potenciálem dosáhnout 1 miliardy v roce 2018 má
Instagram má nejvyšší míru zapojení na poli sociálních sítí.
Stále více zákazníků používá Instagram namísto Googlu pro vyhledávání značek. To znamená, že byste svoje na
vytvoření atraktivního instagramového vlákna měli věnovat tolik času a úsilí jako na vytvoření svého webu.
Podle nedávné zprávy 80 % uživatelů sleduje firmy na Instagramu a nejméně 30 % z nich zakoupilo produkt, který
objevili nejdříve na Instagramu.
Na Instagramu můžete v Online obchodě prodávat produkty vytvořením štítků k instagramovým příspěvkům,
které představují produkty. Pokud zákazníci ťuknou na produktové štítky, zobrazí se jim podrobnosti k
položce i cena a obdrží odkaz na tento produkt v Online obchodě.
Poznámka: Svoje produkty můžete označit, pokud je váš obchod registrován v jedné z těchto 44 zemí, vaše
aplikace Instagram je aktualizována na nejnovější verzi a svůj instagramový účet jste nastavili jako firemní.
Než začnete
Na své facebookové firemní stránce vytvořte produktový katalog. To Instagramu umožní načíst produktové
vlákno vašeho Facebook obchodu. K propojení vašeho Online obchodu s Facebook obchodem postupujte podle
této příručky.
Zde uvádíme kroky, které vám pomohou při prodeji přes Instagram.
Propojte svůj Facebook obchod s Instagramem

Na stránce svého Facebook obchodu najděte odkaz na Nastavení.
Přejděte na Instagram pomocí levého postranního menu.
Najděte volbu Začněte přidáním svého Instagramu a klikněte na Přihlásit.
Uvidíte přihlašovací obrazovku aplikace Instagram vyzývající vás k zadání svých přihlašovacích údajů.
Pokud pro svoji firmu zakládáte zcela nový instagramový účet, zadejte svůj e-mail,
požadované heslo a telefonní číslo. Tyto údaje si poznamenejte a uchovejte v bezpečí.
6. Zkontrolujte nová Pravidla dat pro Instagram a vraťte se do Instagramu.
1.
2.
3.
4.
5.

Jak se přepnout do obchodního účtu na Instagramu

Pro prodej přes Instagram se musíte přepnout do Firemního profilu. Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je váš
profil nastaven jako Veřejný. Soukromé účty nelze na Firemní účty přepnout. Pro tento krok přejděte do části
Upravit profil vaší stolní aplikace Instagram.
1. Najděte volbu Soukromí a zabezpečení v menu Upravit profil po levé straně a zkontrolujte, zda
volba
Soukromý účet v části Soukromí účtu je nezaškrtnutá.
2. Přepněte se zpět na svoji facebookovou stránku pro správu Instagramu, kde se nyní objeví okno Nastavit
svůj firemní profil vyzývající vás k nastavení firemního účtu.
3. Stiskněte Pokračovat.
4. S firemním účtem získáte přístup k novým obchodním funkcím i analytickým nástrojů Insights, s nimiž
zjistíte víc o svých příznivcích i o čistě instagramových reklamních akcích na zvýšení příjmů. Klikněte na
Pokračovat pro přidání svého kontaktního e-mailu, telefonního čísla (volitelné) a fyzické adresy obchodu
(pokud je relevantní), poté stiskněte Hotovo. Tyto údaje můžete upravit později.
Jak přeměnit osobní profil na firemní
Můžete také přeměnit svůj osobní instagramový účet na Firemní profil:

1.
2.
3.
4.

Jděte do svého profilu a ťukněte na Volby (☀ pro iPhone nebo ⋮ pro Android) v pravém horním rohu.
Ťukněte na Vytvořit firemní profil.
Vyberte si buď Vytvořit nový účet nebo Převést existující účet.
Na stránce Nastavit svůj firemní profil zkontrolujte kontaktní údaje vaší firmy, proveďte
případné změny a stiskněte Hotovo.

Poznámka: V současné době lze Firemní profil na Instagramu propojit pouze s jednou stránkou na Facebooku.
Správa vašeho instagramového účtu prodejce

1. Díky Facebooku můžete spravovat svoje instagramové příspěvky pomocí aplikace Správce stránek,
kterou si můžete stáhnout z App Store pro Apple nebo obchodu Google Play. Na Instagramu
můžete využít i svoje facebookové reklamy.
2. Pomocí svého mobilního zařízení se přihlaste k účtu na Instagramu. Začněte sdílet fotografie a
videa, rovněž můžete publikovat svůj vlastní obsah podporující vaše obchodní cíle.

Poznámka: stolní a mobilní verze aplikace Instagram nejsou identické. Stolní aplikace má ve srovnání s
mobilní aplikací některá funkční omezení. Sdílení obsahu a využívání analytických nástrojů přes mobilní
aplikaci vám zajistí na Instagramu ty nejlepší výsledky.

1. Než se vám na Instagramu zpřístupní funkce obchodovatelných příspěvků a označování
produktů, musí být váš účet touto aplikací schválen. Dle Instagramu může kontrolní proces
trvat od několika hodin do několika týdnů. Zkontrolujte zásady obchodování na Facebooku,
abyste nepropagovali produkt, který je v rozporu s aktuálními pravidly. To by mohlo oddálit
nebo zcela znemožnit úspěšné dokončení kontroly.

Jakmile je váš účet schválen, obdržíte oznámení, že můžete ve své Instagram aplikaci zapnout funkci
označování produktů.

1. Jakmile v části Firemní nastavení své aplikace Instagram uvidíte odkaz na obchod, můžete začít
označovat produkty.
2. Pro kontrolu, zda vám bylo schváleno vytváření obchodovatelných příspěvků, jděte na Upravit
profil a ťukněte na odkaz Začít. Pokud tuto volbu nevidíte, přejděte do Nastavení, ťukněte na
Obchodování a Pokračovat. Pro připojení k svému firemnímu profilu vyberte produktový katalog
Facebook obchod a ťukněte na Hotovo.
3. Můžete označovat produkty z nových i stávajících příspěvků na svém firemním profilu na
Instagramu. Jak označit produkty ve vašich příspěvcích:
a) Vyberte pro příspěvek fotografii, přidejte filtry, hashtagy a popisek.
b) Ťukněte na produkty na fotografii, které chcete označit.
c) Zadejte názvy produktů, které chcete označit. Vyberte je, jak se objeví v okně vyhledávání.
d) Ťuknutím na Hotovo svůj příspěvek zveřejníte.

Poznámka: Můžete označit až 5 produktů na jednom obrázkovém příspěvku nebo 20 produktů na karuselovém
příspěvku.
Hotovo! Nezapomeňte si pročíst užitečné průvodce Instagramem, které najdete v mobilní instagramové
aplikaci. Klikněte na Volby (☀ pro iPhone nebo ⋮ pro Android) a poté přejeďte dolů do Firemního nastavení,
kde se nacházejí Průvodci vytvářením komunity, vytvářením poutavého obsahu a zveřejňování.

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

První kroky při vytváření webu na mobilním
zařízení
Po vstupu do Galerie šablon máte k dispozici úžasnou sbírku šablon webových stránek, které můžete okamžitě
využít. Vyberte styl, který se vám zamlouvá, a ťukněte na tlačítko Použít tuto šablonu.

4. Po výběru své šablony se přenesete na Krok 1 v Průvodci nastavením stránek.

Krok 1: Přidat požadované údaje
Zde uvádíme, co můžete v Kroku 1 udělat:

●
●
●

Ťukněte na pole a zadejte název svého webu. Název webu můžete kdykoli změnit v
Nastavení webových stránek.
Z rozbalovacího menu vyberte kategorii webových stránek, které vytváříte, např. firemní
stránka či online obchod.
Zadejte popis webových stránek. Tento krok je volitelný a uvedený popis můžete kdykoli později
upravit.

Po zadání podrobných údajů ťukněte na tlačítko Pokračovat.

Krok 2: Vyberte typ vašich webových stránek
Jako Krok 2 v Průvodci nastavením stránek vyberte typ webových stránek, které chcete vytvořit. Máte na výběr z
těchto možností:
● Vícestránkové webové stránky: plně funkční úplné webové stránky s obrázky a demo obsahem.
Tyto webové stránky sestávají z několika profesionálně vytvořených fontů, takže fonty, obrázky a
vzhled jsou optimalizovány na míru uživateli pro kterékoli zařízení.
● Firemní vizitka: jedná se o jednostránkové představení vaší firmy obsahující její stručný popis,
příslušný obrázek a úplné kontaktní údaje. Firemní vizitku lze použít jako miniaturní stránky
nahrazující stránku „Ve výstavbě“ nebo jako blok, který bude součástí vaší vícestránkové
webové stránky.
● Prázdná šablona: pokud zatím váháte, můžete začít s prázdnou stránkou a vyplnit ji
předdefinovanými Bloky, které odpovídají stylu šablony.

Poznámka: U všech Bloků, které využijete k vytvoření webových stránek zcela od základů, budou všechny barvy,
fonty i efekty shodné.

Po vybrání typu vašich stránek ťukněte na Pokračovat a přejděte na Krok 3.

Krok 3: Popište svůj web
V rámci Kroku 3 můžete přidat podrobnější firemní údaje, např.:
● Logo
● Název společnosti
● Popis společnosti

Poznámka: zadání jakýchkoli údajů je v této fázi zcela dobrovolné. Podrobnosti o firmě můžete změnit v
Nastavení webových stránek kdykoli později.
Po přidání podrobných údajů ťukněte na Pokračovat. V opačném případě ťukněte na odkaz Přeskočit tento
krok.

Krok 4: Přidat další firemní údaje
V Kroku 4
●
●
●
●

Průvodce nastavením stránek můžete doplnit další podrobnosti o firmě. Můžete zadat:
Firemní adresu
Kontaktní údaje, např. e-mail nebo telefonní číslo
Otevírací dobu
Odkazy na vaše profily na sociálních sítích

Poznámka: zadání jakýchkoli údajů je v této fázi zcela dobrovolné. Můžete je kdykoli později změnit v
Nastavení webových stránek.
Po přidání podrobných údajů stiskněte Pokračovat. V opačném případě ťukněte na odkaz Přeskočit tento krok a
tyto údaje můžete zadat později.
8. Dostanete se do Editoru webových stránek, v němž můžete přidávat bloky, přizpůsobit si Nastavení
webových stránek a přidat na svůj web konkrétní obsah.
9. Pro jakoukoli změnu obsahu ťukněte na prvek na stránce a vyberte jednu z ikon. V tomto příkladě chceme
změnit název webu. Pro spuštění menu ťukněte na text. Pro změnu názvu webu klikněte na ikonu „pera“.

Dostanete se do menu Nastavení webových stránek, kde můžete změnit popis webu.
10. Ťukněte na ikonu „ozubeného kola“ pro přístup do Nastavení bloku, kde můžete zaškrtnout či
odškrtnout prvky bloku, které chcete zobrazit na stránce. Po dokončení ťukněte na Uložit pro provedení
změn.

Blahopřejeme! Úspěšně jste nastavili svoje webové stránky na mobilním zařízení.

Definice bloku na mobilním zařízení
Bloky jsou pro mobilní zařízení optimalizovány a jsou navrženy tak, aby odpovídaly velikosti i formátu
kteréhokoli zařízení. Vzhled a velikost vašich stránek se automaticky přizpůsobí (zmenší či zvětší), aby vypadaly
dobře na všech zařízeních bez ohledu na velikost a orientaci obrazovky. To návštěvníkům webu usnadní
procházení stránek z kteréhokoli zařízení, od velkých tabletů až po nejmenší chytré telefony.
Vzhled pro mobilní zařízení
Obrazovky mobilních zařízení bývají menší a užší, než tomu je u stolních zařízení. Z tohoto důvodu se prvky
bloku při zobrazení webu na mobilním zařízení zarovnávají svisle. Návštěvníci webu si tak mohou prohlédnout
všechny části potažením dolů a nemusejí je zmenšovat či zvětšovat v různých směrech. Pro mobilní zobrazení
nemusíte svoje prvky bloku měnit.
Poznámka: pokud jsou některé prvky vašeho bloku zarovnány vodorovně, např. bloky v částech Vlastnosti či
Produkty, budou tyto prvky umístěny svisle do jednoho sloupce.

Změní se bloky webových stránek, pokud uživatel změní orientaci zařízení?
Pokud vaši uživatelé svoje zařízení natočí, vzhled vašeho webu na mobilním zařízení se nezmění. Prvky
bloku zůstanou zarovnány svisle. Stačí kdekoli ťuknout a upravit blok přímo na obrazovce vašeho
mobilního zařízení.

Co musím udělat, aby moje webové stránky na mobilním zařízení vypadaly dobře?
Vaše webové stránky jsou profesionálně vytvořeny, aby na jakémkoli zařízení vypadaly skvěle. Pro mobilní
zařízení nemusíte vytvářet vlastní vzhled. Stačí na obrazovce vašeho mobilního zařízení kliknout kdekoli na váš
blok a začít s úpravami.

Změna pozadí bloku
Na svém mobilním zařízení můžete snadno změnit pozadí bloku. Změnou pozadí můžete zdůraznit značku,
přidat webovým stránkám sezónní nádech nebo přitáhnout pozornost ke konkrétnímu bloku. To uděláte takto:

1. Přejeďte přes blok, u něhož chcete změnit pozadí, a ťukněte na ikonu „obrázku“ v plovoucím
menu.

2. Nové pozadí můžete nastavit třemi způsoby:
- Udělat novou fotografii
- Vybrat obrázek z vaší galerie fotografií
- Vyhledat nový obrázek na svém zařízení

Vzhled těchto voleb se může v závislosti na typu vašeho mobilního zařízení lišit.

Pořízení fotografie pro pozadí bloku
Ťukněte na volbu Udělat fotografii nebo video a zaměřte svůj fotoaparát na focený objekt. Kliknutím na Udělat
fotografii vytvoříte nový snímek. V případě potřeby klikněte na Udělat znovu.

Pokud jste se svým záběrem spokojeni, klikněte na Použít fotografii.

3. Na další obrazovce můžete zvolit výřez z fotografie. Ořezová mřížka je naformátována tak, aby
vybraná oblast tvarem a velikostí odpovídala bloku.

Po výběru oblasti ťukněte na Odeslat. Váš obrázek se nahraje na web.

Poznámka: některé bloky mají přednastavené barevné filtry tak, aby ladily s celkovým formátem bloku. V
takovém případě bude váš obrázek upraven filtrem.

Výběr obrázku pozadí z vaší knihovny
Dalším způsobem, jak nahradit obrázek pozadí, je nahrát jej z knihovny obrázků ve vašem zařízení. To
uděláte takto:
1. Ťukněte na oblast bloku pro vyvolání menu úprav bloků.
2. Ťukněte na ikonu „obrázku“ a na volbu Knihovna fotografií.
3. Vyberte z knihovny na svém zařízení obrázek.
4. Obrázek ořízněte, aby odpovídal stylu bloku, a ťukněte na Odeslat.

5. Po nahrání se obrázek objeví jako pozadí vašeho bloku.
Vyhledat nový obrázek pozadí
Pomocí volby Prohledat můžete nový obrázek pozadí vybrat ze souborů nahraných do vašeho zařízení. Po
dokončení úprav pozadí klikněte na ikonu „rakety“ Publikovat, čímž bude váš web zveřejněn a změny se
uvedou do praxe.

