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Instalace / aktivace systému

Instalace systému

Instalaci systému provádějí přímo specialisté projektu WebCzech a to na základě informací získaných z
Vaší objednávky nebo aktivace produktu WebCzech E-commerce PRO 4.0 Po instalaci jsou na kontaktní e-
mail odeslány informace o tom, jak je možné se přihlásit do administrace, přístupová práva k e-shopu,
přístupová práva k mail serveru a odkazy na stažení manuálů.

Instalace systému standardní objednávkou

Pokud provedete standardní objednávku systému na adrese http://www.webczech.cz/objednavka budete
nejprve kontaktováni specialistou projektu WebCzech, který po odsouhlasení předběžné objednávky
zajistí zadání zakázky a po úhradě případné faktury i instalaci systému včetně registrace domény,
webhostingu a e-mail hostingu

Instalace systému, pokud již máte licenční číslo

Pokud již máte k dispozici licenční číslo produktu není třeba provádět objednávku, ale údaje k instalaci
zadáváte přes aktivační formulář. Pro českou verzi e-shopu je k dispozici na adrese:
www.webczech.cz/aktivace

Pro slovenskou verzi produktu je určena stránka:
www.webczech.cz/aktivace#sk

1. Nejprve zadáte IČ Vaší společnosti, která bude majitelem aktivované licence. Pokud nemáte IČ
přiděleno, zatrhněte volbu "Nemám IČ"

2. Aktivační aplikace se pokusí v rejstříku ekonomických subjektů nalézt informace o Vaší
společnosti a tyto předvyplní do formuláře jako fakturační adresu. Pokud vše souhlasí stačí již
nyní vyplnit licenční číslo, které Vám bylo přiděleno a údaje na kontaktní osobu. 

Pozor!
Kontaktní osoba je pro nás jediný ověřený kontakt, který s námi může v budoucnu
komunikovat změny.

3. Nyní  je  třeba  zvolit  si  doménu  (internetovou  adresu),  na  které  chcete  internetový  obchod
provozovat.  Doménu  získáte  pro  první  rok  provozu  zdarma  (kromě  varianty  e-shopu,  kterou
nabízíme zdarma) a potřebujeme znát  pouze název, který Vám vyhovuje. Zda je Vámi vybraná
doména  dostupná,  ověříte  zadáním  názvu  domény  bez  koncovky  do  druhého  okénka  a
stisknutím tlačítka ZJISTIT, ZDA JE DOMÉNA VOLNÁ.
Název domény  dobře  promyslete.  V  současné  době  již  neplatí,  že  čím  více  klíčových  slov
doména v názvu obsahuje tím lépe. Mnohem důležitější je zapamatovatelnost pro zákazníky a
její jedinečnost. Pokud se budete orientovat pouze na český  trh doporučujeme zvolit  doménu s
koncovkou CZ.

4. Zvolenou doménu prosím zapište do druhého okénka na stránce aktivačního formuláře. Pokud
již vlastníte doménu, kterou chcete pro instalaci e-shopu využít, stačí její název zadat do
spodního okénka. V tomto případě bude nutné provést změnu nastavení DNS záznamů na
doméně a budete kontaktováni naším specialistou, který s Vámi toto nastavení zkonzultuje.

5. Současně s registrací domény a instalací systému Vám bude zřízen webhosting na některém z
našich serverů a účet na mail serveru. V rámci mail serveru je možné zřídit e-mailové adresy
(dle zvoleného webhostingového plánu). Návod na zřízení e-mailových adres naleznete v e-
mailu, který obdržíte po instalaci e-shopu současně s přístupy do administrace e-shopu. E-
mailová schránka, která je umístěná přímo na doméně e-shopu, působí na zákazníky
důvěryhodněji a to je jeden z předpokladů pro úspěšný prodej.

http://www.webczech.cz/objednavka
www.webczech.cz/aktivace
www.webczech.cz/aktivace#sk
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6. Nyní se dostáváte na výběr vzhledu jazykového rozhranní Vašeho budoucího e-shopu. Jedná se
o výběr jazykového rozhranní pro zákazníky (frontend). Máte k dispozici slovenskou nebo
českou verzi systému. Pokud potřebujete další jazykové mutace je tyto možné aktivovat přímo
z administrace e-shopu.

7. Nyní se dostáváte na konečný sumář Vaší aktivace, kde se zobrazí všechny zvolené údaje a
vybraný vzhled. Pokud je vše v pořádku, můžete stisknout tlačítko ODESLAT K AKTIVACI.
Pokud chcete některý z údajů změnit nebo opravit stiskněte tlačítko ZPĚT, které naleznete
v levém horním rohu formuláře. Po odeslání žádosti k aktivaci Vám dojde potvrzující e-mail o
přijetí Vaší žádosti a většinou do 24 hodin bude e-shop podle zadaných údajů umístěn na www
stránky. O tomto kroku obdržíte informaci e-mailem. Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady,
neváhejte nás kontaktovat na čísle naší zákaznické linky +420 607 808 070. Naši zaměstnanci
jsou Vám k dispozici každý pracovní den od 7,00 do 17,00 hodin. 

Stažení doplňkového software Money S3 Start je možné provést na adrese:
http://www.money.cz/clanky/kestazeni/start

Stažení manuálu k Money S3 start je možné na adrese:
http://www.money.cz/money-s3/dokumentace/

V budoucnu při používání systému budete mít možná zájem o jeho rozšíření, změnu grafického
vzhledu nebo zakázkové doprogramování některých funkcí. V tomto případě kontaktujte naši
zákaznickou linku na čísle +420 607 80 80 70, kde zpracujeme cenovou kalkulaci dle Vašich

požadavků a zajistíme vše potřebné. 

http://www.money.cz/clanky/kestazeni/start
http://www.money.cz/money-s3/dokumentace/
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Vstup / přihlášení do systému

Vstup do administrace

- Do  administrace  e-shopu  se  přihlásíte  zadáním  následující  www  adresy  do  prohlížeče:
www.vasedomena.cz/admin,  popřípadě  adresy  subdomény,  kde  je  instalován  Váš  e-shop
(např. shop.vasedomena.cz/admin, www.vasedomena.cz/shop/admin, atp.)

Pokud  tedy  má  Váš  e-shop  adresu  www.123naplne.cz  je  vstup  do  administrace  na  adrese
www.123naplne.cz/admin

- Po zadání adresy Vás systém automaticky požádá o zadání přístupového  jména(login)  a  hesla
nutné pro vstup do administrace

- Pro  první  přihlášení  použijte  výchozí  administrátorské  heslo,  které  umožní  přístup  ke  všem
komponentám e-shopu:

login: admin
heslo: admin

- Po  přihlášení  výrazně  doporučujeme  tyto  informace  změnit,  protože  mohou  svou  triviálností
způsobovat bezpečnostní riziko.

Po  přihlášení  můžete  začít  pracovat  v  administračním  rozhraní  Vašeho  elektronického  obchodu.
Přihlášení je  možné  i přes  šifrovaný přenos  jména  a  hesla  (https).  Toho  dosáhnete  kliknutím na
odkaz bezpečné  přihlášení na  přihlašovací stránce.  Pokud  nemáte  ke  svému  e-shopu  zakoupení
https certifikát zobrazí se pravděpodobně varování prohlížeče.

http://www.vasedomena.cz/admin
http://shop.vasedomena.cz/admin
http://www.vasedomena.cz/shop/admin
www.123naplne.cz
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Popis administrace e-shopu

Po přihlášení do administrace se dostaneme na úvodní informační stránku systému podobnou té na
následujícím obrázku. Na tuto hlavní stránku se dostanete odkudkoliv ze systému kliknutím na logo E-
commerce vlevo nahoře. 

Pod tímto logem se nachází hlavní menu, pomocí kterého se přepínáte k jednotlivým sekcím systému.
Kliknutím na některou z položek hlavního menu se rozbalí menu druhé úrovně.

Uprostřed  okna  administrace  naleznete  NOVINKY  V  SYSTÉMU  E-COMMERCE  jsou  popsány
veškeré aktuální změny a provedené aktualizace systému. Aktuální informace se zobrazují i v případě,
že  Váš  e-shop  není napojen na  automatické  aktualizace.  Informaci  o  aktuální  verzi  e-shopu,  kterou
používáte,  naleznete  v  menu  vpravo  pod  položkou  VERZE  E-SHOPU  A  HISTORIE
AKTUALIZACÍ.

Vpravo  nahoře  je  k  dispozici  informace  o  přihlášeném uživateli.  Kliknutím na  šipku  vedle  jména  je
možné  se  bezpečně  odhlásit  nebo  změnit  přístupové  heslo  uživatele  do  systému.  Pozor!  Pokud  se
neodhlásíte ze systému přes volbu v administraci, ale  pouze  zavřete  okno prohlížeče  pamatuje
si tento Vaše přihlašovací údaje a při zadání adresy administrace  se  automaticky přihlásí zpět
do systému. Důrazně tedy doporučujeme se odhlašovat přes tuto volbu v administraci.

Vpravo vedle okna s novinkami naleznete  HELP  BOX.  Zde  jsou shromážděny nejdůležitější odkazy,
které budete potřebovat, pokud se dostanete do nesnází nebo budete potřebovat technickou podporu.
Pokud potřebujete naše specialisty požádat o nějakou změnu v systému je nutné toto učinit přes volbu
AUTORIZOVANÝ POŽADAVEK.  K této volbě má přístup pouze uživatel, který má zároveň právo
nastavovat  uživatelské  účty  a  z  naší  strany  jej  bereme  jako  provozovatele  e-shopu.  Nastavení
přístupových práv provádíte v menu UŽIVATELÉ - UŽIVATELÉ ADMINISTRACE

Vlevo  potom naleznete  základní  informační  box,  který  by  Vám  měl  poskytnout  rychlou  orientaci  v
nejdůležitějších nastaveních e-shopu.  Kliknutím na  danou položku  v  tomto  boxu  je  možné  aktivovat
danou službu, navýšit počet položek v e-shopu nebo například navýšit kredit pro zasílání SMS.
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Jak začít prodávat pomocí systému WebCzech E-commerce PRO
3.0

Nejprve zkontrolujte kompletní nastavení elektronického obchodu (viz. menu NASTAVENÍ).

Pokud  nemáte  vzhled  e-shopu  navržený  přímo  na  míru  Vašim potřebám,  je  možné  provést  editaci
grafické hlavičky přímo v administraci. Tuto editaci naleznete v administraci -  STATICKÉ STRÁNKY
- HLAVIČKA E-SHOPU.

Vžijte  se  do  role  zákazníka  a  rozvrhněte  prodávané  zboží  do  kategorií,  aby  bylo  co  nejsnadněji
dostupné i pro zcela nového návštěvníka Vašeho e-shopu. (viz. menu KATEGORIE A PRODUKTY).

Začněte zadávat jednotlivé položky zboží. Do názvu se snažte uvést i klíčová slova, pod kterými může
toto zboží zákazník hledat. Klíčová slova také uveďte do krátkého popisku.

Již po  prvních zadaných položkách zboží si projděte  část  o  marketingu e-shopu,  která  Vám objasní
způsoby jak propagovat  Váš  e-shop  a  získat  nové  zákazníky.  Většina  rad  totiž začíná  již u zadávání
zboží,  a  proto  doporučujeme  mít  způsoby  propagace  nastudované  předtím,  než  začnete  zadávat
všechny prodávané položky zboží. Tyto informace naleznete v sekci Často kladené dotazy.
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Menu „Kategorie a produkty“

V  této  části  administrace  nastavujeme  rozdělení  veškerých  prodávaných  položek  do  kategorií  a
podkategorií.  Máme  možnost  vytvořit  a  editovat  vlastní  strom  kategorií  a  jedná  se  o  jednu  z
nejpoužívanějších části administrace. 

Kategorie a produkty

Tato  sekce  slouží pro  hlavní správu kategorií,  podkategorií  a  produktů,  které  k nim  náleží.  Na  níže
uvedeném obrázku je příklad zobrazení této sekce.

.

Přidání nové kategorie

Nejprve je třeba rozvrhnout strukturu stromu kategorií a podkategorií pro co nejsnazší orientaci zákazníků
v e-shopu. 

Správná a intuitivní tvorba stromu kategorií je stejně důležitá, jako umístění zboží do regálu klasického
kamenného obchodu. Jakmile je toto podceněno, zákazník bloudí, nemůže nalézt to, co ho zajímá - obchod
v něm nezanechává dobrý dojem a tudíž nemá potřebu zde nakupovat opakovaně. 

Jakmile budete mít rozmyšlenu podobu stromu kategorií a podkategorií, můžete začít kategorie zadávat
pomocí tlačítka VYTVOŘIT NOVOU KATEGORII, které naleznete vlevo pod seznamem kategorií.

Po stisknutí tlačítka VYTVOŘIT KATEGORII se dostanete do editačního okna, které vidíte na následujícím
obrázku:



12 / 105

Název kategorie
Zde zadejte název kategorie včetně diakritiky přesně tak, jak chcete, aby se zobrazoval zákazníkům

DPH
Zde zadaná výše DPH se bude automaticky přednastavovat u všech nových produktů dané kategorie. Zvolte
tedy výši DPH, která bude nejčastěji používána u produktů této kategorie. U jednotlivého produktu je potom
samozřejmě možné výši DPH změnit. Tato funkce slouží k tomu, aby se při zadávání produktů ušetřil čas
bez nutnosti vyplňovat u všech produktů výši DPH.

Skrytá kategorie
Pokud zvolíte tuto možnost, bude kategorie a všechny její podkategorie skryté a zákazník je v nabídce e-
shopu neuvidí. Produkty z takovéto kategorie se nebudou ani generovat do XML feedu. Tato možnost se dá
využít, pokud chcete například nejprve připravit kategorii včetně veškerého nabízeného zboží a teprve potom
ji zveřejnit v e-shopu nebo při dočasné nedostupnosti daného zboží, způsobené např. výpadkem dodavatele.

Zobrazovat i produkty podkategorií
Pokud je tato volba zatržená budou se ve výpisu produktů dané kategorie zobrazovat i všechny produkty
všech podkategorií, které obsahuje. 

Příklad
Pokud se tedy kategorie jmenuje MONITORY a má podkategorie 17“ monitory, 19“ monitory a 22“
monitory, vypíšou se zákazníkovi všechny dostupné monitory ve všech podkategoriích (ve všech
nabízených velikostech).

V případě že kategorie obsahuje podkategorie, zobrazit...
Zde je možné nastavit, co se má zobrazovat v obsahové části detailu kategorie - zda to mají být produkty,
nebo seznam podkategorií (vč. popisu kategorie). Výchozí hodnota je "stejné nastavení jako v nastavení
eshopu" - tedy nastavení, které je možné editovat v sekci NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ -
KATEGORIE.

SEO nastavení kategorie
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V rámci vytváření nové kategorie a editaci stávající máte možnost zasahovat i do SEO (Search Engines
Optimalization - optimalizace pro vyhledávače). Tato nastavení jsou určena pouze zkušeným uživatelům a
SEO specilistům. Do SEO nastavení se dostanete kliknutím na odkaz ZOBRAZIT / SKRÝT MOŽNOSTI
SEO HODNOT.

Základní nastavení systém provádí automaticky a pokud tedy přesně nevíte, co potřebujete nastavit
nezasahujte do něj.

HTML titulek, HTML klíčová slova, HTML popisek
Jedná se o informace, které jsou pro běžného uživatele neviditelné (s výjimkou titulku, který se zobrazuje
jako název okna / záložky v prohlížeči), ale o to důležitější jsou pro fulltextové vyhledávače. Titulek by měl
obsahovat stručnou a výstižnou informaci o tom, co se v kategorii nachází (včetně např. pojmenování
kategorie), popisek potom o něco širší popis kategorie a klíčová slova by měla obsahovat nejdůležitější slova
/ slovní spojení, která se budou vyskytovat v popisku / obsahu kategorie. Všechny tyto údaje jsou nepovinné
a pokud je nezadáte, budou se generovat automaticky.

URL adresa
V tomto poli máte možnost nadefinovat URL adresu kategorie (resp. její poslední část). Automaticky
generovaná url adresa kategorie může vypadat například takto http://www.nazevobchodu.cz/category/
sedaci-soupravy/15. Vy byste si představovali adresu např.: http://www.nazevobchodu.cz/sedacky a tedy
zadáte do tohoto pole hodnotu 'sedacky' (bez uvozovek). Zadává se pouze část za http://
www.nazevobchodu.cz/ nikoli celá adresa. Zadání URL adresy je nepovinné, pokud jej nezadáte, vygeneruje
se automaticky.

POZOR!!!
TOTO NASTAVENÍ JE URČENO POUZE ZKUŠENÝM UŽIVATELŮM. PŘI NASTAVENÍ NAPŘÍKLAD
NEPOVOLENÝCH ZNAKŮ DO ADRESY KATEGORIE MŮŽE DOJIT K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ

DATABÁZE E-SHOPU.

Popis kategorie
Každá kategorie a podkategorie má svoji počáteční informační stránku, která je plnohodnotně editovatelná
pomocí CKeditoru. Kompletní popis editoru naleznete v kapitole CKEditor.

Přidání nové podkategorie

Přidání podkategorie vyvoláte kliknutím na ikonu , která je zobrazená před kategorií, pod kterou má být
přidávaná podkategorie zařazena. 

Po kliknutí na ikonu se Vám zobrazí stejné okno jako pro přidání kategorie. Tlačítkem vložit kategorii
následně podkategorii uložíte. Pomocí neomezeného počtu kategorií a podkategorií, které lze do systému
vložit máte možnost zboží přehledně rozdělit do stromu kategorií pro co nejsnazší orientaci zákazníka ve
Vašem e-shopu.
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Editace kategorie nebo podkategorie

Kliknutím na ikonu  můžete editovat již existující kategorii. Editovat je možné stejné položky jako při
"vkládání kategorie".

Smazání kategorie nebo podkategorie

Tuto akci vyvoláte kliknutím na ikonu  u příslušné (pod)kategorie, kterou chcete zrušit (smazat z e-
shopu). Po kliku se Vás systém ještě jednou zeptá, zda opravdu chcete provést tento krok, protože tím
odstraníte i všechny podkategorie a všechny produkty náležící k této kategorii!! Produkty, které se nachází i
v jiných kategoriích, smazány nebudou. Taktéž nebudou smazány produkty, které jsou součástí některé z
objednávek. U těchto produktů se pouze nastaví příznak smazáno a nebudou se dále v administraci
zobrazovat.

Řazení kategorií v rozhraní pro zákazníka

Pro větší přehlednost a budoucí správu (pod)kategorií je v e-shopu umístěna funkce umožňující řazení
kategorií dle požadavků provozovatele e-shopu. Standardní řazení kategorií probíhá podle abecedy, pokud si
však přejete spustit funkci manuálního řazení je možné pomocí pravého menu a tlačítka NASTAVIT POŘADÍ
KATEGORIÍ nastavit prioritu kategorií a posléze kategorie seřadit podle této priority. Pořadí nastavíte pomocí
myši a chytnutím kategorie v oblasti šipek a přetažením na požadované místo.

Proto, aby se v rozhraní pro zákazníka zobrazovalo menu dle priority a nikoli dle abecedy, je nutné toto
chování nastavit v sekci NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - KATEGORIE

Správa a komplexní nastavení (pod)kategorie

Pokud v hlavním přehledu některou kategorii zvolíme (kliknutím myši), zobrazí se produkty, které byly do
kategorie vloženy a doplňující funkce v pravém boxu (Další možnosti) - viz obrázek níže. Vybraná kategorie
je ve výpisu kategorií podtržena. Pokud máme v kategorii více produktů, můžeme si usnadnit orientaci
pomocí vyhledávacích a filtrovacích polí uprostřed stránky.



15 / 105

Pro přidání produktu do kategorie slouží tlačítko VLOŽIT NOVÝ PRODUKT DO TÉTO KATEGORIE, které se
zobrazuje uprostřed stránky nebo v pravém menu. Pokud nemáte zvolenu žádnou kategorii, nebude se
možnost vložení produktu zobrazovat.

Pravé menu kategorie

Upravit kategorii - otevře okno editace kategori (více zde)
Smazat kategorii - odstraní kategorii včetně všech podkategorií a všech produktů.
Vložit produkt - umožní vložit produkt do vybrané kategorie viz. přidání produktu
Vytvořit podkategorii - vloží zvolené kategorii novou podkategorii
Přesunout do jiné kategorie - přesune celou kategorii včetně produktů do jiné kategorie.
Duplikovat kategorii - vytvoří identickou kopii kategorie včetně produktů
Upravit atributy kategorie - umožní přidání a editaci atributů, které budou přiřazovaný produktům dané
kategorie. Více informací o atributech naleznete zde.
Upravit související produkty - umožňuje nastavit kategorii související produkty, které se budou
automaticky přidávat k produktům při vložení.
Nastavit marži produktům kategorie - umožní hromadně nastavit marži všem produktům patřících do
dané kategorie
Nastavit pořadí kategorií - umožní změnit pořadí kategorií v rozhranní pro zákazníka
Hromadné úpravy produktů - odkaz na modul hromadné správy produktů v e-shopu

Přidání nového produktu

Před vlastním zadáváním produktů doporučujeme kompletně projít položky v nastavení e-shopu. Pokud
budete mít tato nastavení provedena před vlastním zadáváním produktů, předejte tak nutné editaci každého
již zadaného a nastavování požadovaných hodnot.

Pokud potřebujete přidat více podobných produktů do stejné kategorie, můžete využít po přidání produktu
volby duplikovat produkt. Tento způsob vytvoří identickou kopii produktu, u které volbou editovat produkt
pouze změníte požadovanou vlastnost, ale nemusíte vše nastavovat znovu. 

Pro přidání nového produktu je třeba nejprve kliknout na název (pod)kategorie, kam chceme produkt přidat.
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Následně vpravo v menu zvolit možnost PŘIDAT PRODUKT. Nyní se dostáváte do základního okna
produktu, kde je možné v jednotlivých záložkách nastavit potřebné informace o produktu.

Základní nastavení

Název produktu
Pole pro zadání názvu produktu

Krátký popis
Zobrazuje se ve výpisu typu náhled. Je tedy viditelný ve výsledcích vyhledávání, náhledů produktu apod. Dále
je tento popisek exportován na vyhledávače. 

Dostupnost
Pokud nemáme povolený modul sklad, zadáváme pouze dostupnost, která se bude zobrazovat u produktu.
Tuto dostupnost vybíráme z přednastavených dostupností v nastavení (NASTAVENÍ - DOSTUPNOSTI).
Pokud máme povolený modul sklad je možné zadat jak se má systém chovat, pokud počet kusů skladem
klesne na 0ks. Toto chování můžeme nastavit pro každý jednotlivý sklad a hlavně potom globálně pro
produkt (toto globální nastavení se zobrazí v náhledu produktu, pokud součat všech kusů na všech skladech
klesne pod 1. Daná dostupnost musí být opět nastavená v nastavení e-shopu (NASTAVENÍ - 
DOSTUPNOSTI).

Dlouhý popis
Zde je prostor pro podrobný popis produktu. Dlouhý popis je plně editovatelný přes CKeditor.

Cena

Záložka cena slouží pro nastavení prodejní ceny produktu, přidání slev nebo nastavení individuálních cen
jednotlivým uživatelským třídám. 

Cena produktu
v této kolonce nastavíte vlastní prodejní cenu Vašeho produktu. Stačí uvést buď cenu s nebo bez dph a
druhá cena se dopočítá a doplní automaticky podle výše stanovené DPH. Veškeré výpočty cen v e-shopy
vycházejí z ceny bez DPH, ze které jsou zbývající částky dopočítávány. Výši DPH je možné nastavovat v
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rámci nastavení e-shopu. NASTAVENÍ - DPH

Produkt je v akci
Pokud se má produkt nabízet jako akční (s akční cenou), zaškrtněte nabízené políčko "Produkt je v akci".
Následně se Vám zaktivuje nabídka, kde lze produktu nastavit akci hromadnou nebo individuální. Individuální
akce se nastavuje přímo zde v editaci produktu a to doplněním ceny po slevě nebo procentem slevy. Takto
vytvořená akce je platná pouze pro daný produkt a je časově neomezená. Pokud chcete mít ve stejné akci
(se stejnou procentuální slevou) více produktů, nebo chcete omezit trvání akce, pak je vhodné vytvořit
hromadnou akci v sekci Kategorie a produkty - Akce. Takto vytvořené akci můžete hromadně přiřadit
produkty, které se mají v dané akci vyskytovat a můžete této akci nastavit platnost (datum od - do).

V případě, že na produkt je uplatněno více prostředků na změnu cen, vypočítá systém nejnižší
možnou cenu pro daného zákazníka a tuto zobrazí.

Další volbou, jak zvýhodnit produkt pro zákazníka je možnost nastavit konkrétním uživatelským skupinám
individuální ceny. Tyto uživatelské skupiny lze vytvořit v nabídce UŽIVATELÉ - TŘÍDY ZÁKAZNÍKŮ.
Nastavení cen vybraným uživatelům funguje obdobně jako u nastavení slev.
Další položkou v záložce je BĚŽNÁ CENA PRODUKTU. Tato cena se bude zobrazovat jako "běžná cena za
produkt", kterou používají např. jiní obchodníci. Je vhodné, aby tato cena byla vyšší než koncová cena
produktu.

Nákupní cena
Systém umí pracovat s tzv. nákupní cenou. Tento modul je třeba mít povolený v nastavení e-shopu.
NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - MODULY. Sem je možné zapisovat cenu, za kterou daný produkt
nakupujete u dodavatele. V případě, že následně vyplníte marži bude cena produktu automaticky
dopočítávána právě z nákupní ceny.

PHE a AF (recyklační a autorské poplatky)
Pokud prodáváte zboží, které podléhá recyklačním a autorským poplatkům je možné do těchto položek
ceny výši těchto poplatků vyplnit. V současné době již není třeba samostatně uvádět výši těchto poplatků, je
však nutné je mít započtené v konečné ceně zboží. Nelze tedy prezentovat cenu zboží bez těchto poplatků.

Rozšířené nastavení
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Rozšířené nastavení

Produkt je skrytý
Pokud je tato volba zatržena je produkt v e-shopu skrytý. Znamená to, že jej uživatel neuvidí ve výpisu
kategorie, nebude se zobrazovat ani v případě použití přímého linku a nebude se generovat do XML feedu.
Tato volba se používá v případě, že připravujete produkty, které ještě nemáte naskladněné nebo jsou
například dočasně nedostupné.

Katalogové číslo
Slouží pro snazší orientaci nebo pro automatickou aktualizaci cen a skladových zásob z vlastního
ekonomického systému. Nepovinný údaj. Jedná se o katalogové číslo ve Vaší evidenci.

EAN kód
Slouží k jednoznačné identifikaci produktu. Používá se např. při automatických aktualizacích cen produktu
nebo pro spárování zboží v katalozích zboží. Je odesíláno v rámci XML feedu na srovnávače cen zboží
(www.zbozi.cz, www.heureka.cz)

Výrobce
Ke každému produktu lze nastavit výrobce. Výrobce je viditelný i pro zákazníka a je možné podle něj zboží
filtrovat ve front-endu.

Záruka
 Možnost navolení záruky na prodávané zboží. Přednastavené hodnoty jsou 12 a 24 měsíců. Alternativní
záruky je nutno nejprve vytvořit v nastavení (NASTAVENÍ - ZÁRUKA).

Množstevní jednotka
Jednotka, po které je produkt prodáván (ks, cm, mm, m, litr, ml apod.). Jednotlivé jednotky je třeba nejprve
nastavit v nastavení (NASTAVENÍ - MN. JEDNOTKY).

Váha
Zde je možné nastavit váhu produktu. Součat váhy objednaných položek následně určuje možnosti a cenu
přepravy (pokud je modul váhy zapnutý).

Produkt je nejprodávanější
Slouží ke zviditelnění daného produktu jako nejprodávanějšího bez ohledu na předchozí prodeje.

Nejnovější
Slouží pro případ, pokud chce uživatel některý starší produkt zařadit na seznam mezi nejnovější.

Věrnostní body
Slouží pro registrované uživatele. Nastavením věrnostních bodů je možné za určitý počet bodů nakupujícím
nastavit určité zvýhodnění např. dopravu zdarma, dárek nebo jiné bonusy.

Dodavatel
Ke každému produktu lze nastavit dodavatele. Tato volbá následně urychluje možnost tvorby objednávek na
zboží. Modul dodavatele je nutné nejprve povolit v nastavení (NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - 
MODULY) a poté vytvořit v nastavení - dodavatelé.

Kód dodavatele
Slouží ke snadnějšímu objednání např. chybějícího zboží v eshopu. Kód dodavatele je unikátní pro každý
jednotlivý produkt dodavatele.

Zobrazovat na úvodní straně
Touto volbou vyberete produkt, který se bude automaticky zobrazovat pod základní statickou stránkou na
hlavní straně. Pro zobrazení je třeba, aby byla vytvořena statická stránka, která bude zatržena jako hlavní a
volba musí být povolena v nastavení e-shopu (NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - PRODUKTY).. 
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Nastavení států

V případě, že máte v nastavení povolený modul států je možné nyní editovat chování systému při zasílání
daného produktu do jednotlivých států. Můžeme pro jednotlivé státy nastavit, zda je produkt expedován
zdarma nebo zda naopak za něj bude účtována atypická cena přepravy. 

atypická cena dopravy
pokud budete prodávat nějaký druh zboží, kde není možné jej standardně přepravit pomocí klasických
přepravních společností, je možné zde uvést speciální cenu za přepravu. Zákazníkovi bude orientačně
k objednávce 
připočítána zadaná částka a bude informován o tom, že ohledně konkrétní ceny přepravy bude kontaktován
provozovatelem e-shopu. Jakmile zákazník zakoupí produkt označený speciální dopravou, ztrácí možnost
platby on-line
platebními metodami, protože není známa celková cena objednávky včetně dopravného. Při použití speciální
ceny za dopravu je tato zobrazena vždy, i pokud zákazník překročí hodnotu objednávky, kdy jsou mu
odpuštěny
poplatky za poštovné a balné. V případě, že máte zapnutý modul státy bude toto nastavení k dispozici pro
každý jednotlivý stát kam zboží zasíláte.

doprava zdarma
Pokud bude v rámci objednávky produkt s dopravou zdarma, budou náklady na dopravu nulové

SEO hodnoty

Záložka SEO hodnoty slouží k detailnímu nastavení informací, které získá fulltextový vyhledávač
(www.seznam.cz, www.google.cz) při návštěvě daného produktu. Pokud přesně nevíte k čemu dané
nastavení slouží
nevyplňujte jej. Nastavení je určené pro zkušené uživatele. 
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Klíčová slova
jednotlivá slova, která budou distribuována vyhledávačům. Jedná se o slova nebo slovní spojení, které

zadá potencionální zákazník do fulltextového vyhledávače, aby našel Váš produkt. Zadávaná slova
oddělujte čárkami

HTML titulek
používá  se,  pokud  je  u produktu vyžadován konkrétní titulek.  Při nevyplnění se  automaticky  použije

název produktu. Nepovinný údaj

URL adresa
nahradí generovanou url adresu produktu Vámi zadanou.  Nová  adresa  musí  být  unikátní  a  nesmí

obsahovat nepovolené znaky jako diakritiku nebo mezery. Nepovinný údaj

Nastavení pro katalogy zboží

Tato záložka umožňuje určit do, kterých katalogů zboží chcete produkt exportovat a dává možnost editovat
odesílané informace na tyto vyhledávače. Pro generování stačí zatrhnout GENEROVAT PRODUKT a není
nutné zasahovat do dalšího nastavení. V případě, že však chcete dosáhnout lepšího spárování produktu na
katalogu, máte možnost ovlivnit odesílané informace přes tlačítko EDITOVAT. Detailní popis toho, co by
mělo být vyplněno v jednotlivých volbách katalogu naleznete v nápovědě příslušného katalogu.

www.zbozi.cz
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/specifikace-xml/#specifikace-xml

www.heureka.cz
http://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/

Google nákupy
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=cs

Zboží.cz
Pro nastavení do katalogu zboží.cz je možné zadat cenu / PRODUCTNAME. Jde o cenu a název produktu
(využijte jen v případě,pokud mají být údaje jiné než jsou nastaveny v eshopu), v případě nevyplnění se
použije název a cena stávající. MAX_CPC je částka,kterou je obchodník ochoten zaplatit za jednotlivý
proklik, aby byl eshop lépe prezentován v katalogu zboží.cz. Více o cenách za proklik zde.
KLONY PRODUKTU - slouží výhradně proto, aby bylo umožněno exportovat jeden produkt s více cenami a
tedy jeden produkt zobrazovat ve více "skupinách". Zboží, které shlukují produkty s přibližně odpovídající
cenou (je nutné aby produkty měly různou URL adresu, protože není možné, aby jeden produkt s jednou
URL adresou byl do xml feedu exportován vícekrát). U klonu produktu je možné nastavit kromě ceny a URL
adresy také název produktu. Při zobrazení obsahu "klonu" na zadané URL adrese se zobrazí "originální"
produkt včetně "originálního" názvu a ceny (název a cena se exportují pouze do XML feedu).
Pro www.zbozi.cz jsme připravili i speciální manuál jak dosáhnout maximálních výsledků. Tento manuál
naleznete zde.

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/specifikace-xml/#specifikace-xml
http://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=cs
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/aukcni-prokliky/
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Heureka.cz
Obdobné jako u zboží.cz. Cena se zadává pouze v případě, pokud je potřeba exportovat jinou cenu, než
jaká je nastavena. Položka PRODUCT by měla obsahovat název produktu včetně modelového označení. Bez
produktového čísla hrozí špatné spárování. Product by měl obsahovat minimálně 6 znaků a neměly by se do
něj uvádět žádné informace navíc jako např. "doprava zdarma, skladem, plus paměťová karta, apod."
CATEGORYTEXT slouží k zařazení produktu do kategorie a jeho lepší spárování. Kliknutím na tlačítko
VYBERTE zobrazíte průvodce stromem kategorií na heurece.
HEUREKA_CPC obdobně jako u zboží.cz označuje maximální výši částky za proklik. Haléře se oddělují
desetinnou čárkou.
Více o nastavení do katalogu Heureky naleznete zde.

Bazarový produkt
V případě, že prodáváte na Vašem e-shopu použité zboží je nutné toto označit pro vyhledávače zatržením
této volby.

Pravé menu editace produktu

Po  vložení  nového  produktu  nebo  po  stisknutí  tlačítka  EDITOVAT  ( )  v náhledu  produktu
v kategorii získáte  možnost  nastavit  další  vlastnosti  již  vloženého  produktu.  Jednotlivé  možnosti  jsou
uvedeny v pravém menu produktu.

http://sluzby.heureka.cz/napoveda/import/
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Zobrazit jako zákazník

Zobrazit jako zákazník
Potřebujete si zkontrolovat nastavení produktu nebo rozložení dlouhého popisu? Pomocí této volby se otevře
v novém okně frontend a editovaný produkt se zobrazí přesně tak, jak jej bude vidět zákazník

Obrázky

Přidání a editace obrázků u produktu
Do  editace  obrázku produktu se  dostaneme  přes  pravé  menu  voba  OBRÁZKY  nebo  kliknutím na
ikonu prázdných fotografií přímo v editaci produktu. 

Poté  stiskem  tlačítka  VYBRAT  SOUBOR  zvolte  obrázek  ve  Vašem  počítači  a  stiskem  tlačítka
NAHRÁT SOUBORY jej  přidáte  k produktu.  Lze  vybrat  více  obrázků současně,  jako  hlavní  bude
vždy vybrán hiearchicky ten nejvýše. Ostatní obrázky se uloží do galerie produktu.
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Po  přidání obrázků se  z tohoto  automaticky vytvoří miniatury,  doplní se  vodoznak  přes  obrázky  dle
nastavení (NASTAVENÍ -  ZÁKLADNÍ  NASTAVENÍ  -  PRODUKTY).  Dále  je  možné  zadat  ke
každému obrázku doplňující text, který se zobrazí při najetí myší nad  obrázek.  Tento  text  slouží jako
orientační nápověda a také hraje poměrně důležitou roli pro vyhledávače.

Atributy

Atributy
Atributy jsou vlastně takové vlastnosti produktů. Rozdíl mezi variantami a atributy je v tom, že podle atributů
je možné zboží vyhledávat a filtrovat. Jednotlivé atributy a jejich množstevní jednotky je nejprve třeba zadat v
pravém menu editace kategorie. 
Takto vytvořené atributy je možné následně u každého produktu aktivovat zatržením a vyplnit požadovanou
hodnotu. Pokud již hodnota daného atributu byla použita u jiného produktu stačí ji vybrat ze seznamu.

Zadání na obrázku by znamenalo, že daný produkt bude používat pouze atribut "obsah" a ten má ve velikosti
100ml. V rozhranní pro zákazníka by se následně tato volba projevila tak, že by měl k dispozici záložku
parametry s možností volby, který parametr jej zajímá:
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Varianty

Varianty produktu
Varianty jsou vlastnosti produktu, které upřesňují výběr zákazníka. Může se například jednat o velikost,
barvu nebo cokoliv dalšího. Rozdíl oproti atributům je v tom, že podle variant není možné filtrovat v rámci
kategorie a pokud produkt obsahuje varianty nelze jej bez zvolení varianty objednat. Varianty k vybranému
produktu vytvoříme přes odkaz VARIANTY  v pravém menu v editaci produktu.

V první fázi zadáme název jednotlivých variant, které chceme u produktu sledovat. V druhé fázi pak k
jednotlivým variantám přidáme možnosti, ze kterých zákazník musí vybrat.
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Nyní systém vygeneroval všechny varianty, které jsou z předchozího zadání možné. U každé z variant lze
nastavit:
- nastavit platnost - zda je vůbec tato varianta v této kombinaci dostupná. Pokud například není dostupný
produkt v materiálu kov a zároveň v bílé barvě můžete variantu zneplatnit a nebude se vůbec nabízet
- nastavit katalogové číslo - každá varianta produktu může mít vlastní katalogové číslo
- nastavit EAN kód
- nastavit dodavatele - lze k produktu přiřadit jednotlivého dodavatele
- nastavit kód u dodavatele - zde je možné nastavit číslo dodavatele pro každou variantu produktu
- nastavit příplatek - ke každé variantě je možné zadat příplatek, pokud se cena varianty liší od ceny
mateřského produktu. Výsledná cena je následně součtem ceny mateřského produktu a příplatku.
- nastavit dostupnost - ke každé variantě je možné nastavit dostupnost. V případě, že využíváte modul sklad
je možné nastavit jaká dostupnost se bude u produktu zobrazovat, pokud počet kusů na daném skladu
klesne na 0. V případě, že používáte více skladů je možné nastavit dostupnosti jednotlivých skladu po
kliknutí na tlačítko ZOBRAZIT SKLADY.

K rychlejší editaci údajů, které jsou pro všechny varianty společné, lze použít tlačítko MOŽNOSTI
HROMADNÉHO NASTAVENÍ, které umožní nastavit stejný údaj hromadně všem variantám.
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Po nastavení potřebných údajů může vypadat variantní produkt v rozhranní pro zákazníka například takto:

Soubory

Tato možnost umožňuje přidat k jednotlivým produktům soubory ke stažení, například návody,
fotodokumentaci apod.  Po kliknutí na tlačítko SOUBORY vyberte stahovatelný soubor, který chcete
k produktu umístit a zvolte  NAHRÁT SOUBORY.
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Odkazy

Tato možnost slouží k přidání odkazu na externí stránky, například stránky výrobce v zahraničí, videa
produktu na youtube.com apod. Odkaz musí být zadán v celém tvaru tedy: http://www.pozadovanyodkaz.cz
.Dále lze přidat k souboru textový popisek. Vložení odkazu provedete přes tlačítko VLOŽIT ODKAZ  v
pravém menu a potvrdíte tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY. Editace již vloženého odkazu je možná přes tlačítko
DETAIL.

Piktogramy

Piktogramy jsou malé ikony, které slouží ke zviditelnění důležité informace u produktu v náhledech a
v detailu. Může se např. jednat o ikonky VÝPRODEJ, VÝHODNÁ KOUPĚ apod. Piktogramy se vkládají v
menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - PIKTOGRAMY

Přidávaný piktogram musí být ve formátu PNG, JPG nebo GIF s maximálním rozměrem 30x30 pixelů.

Podobné produkty

Podobné produkty jsou produkty, které mají téměř totožné vlastnosti jako produkt, který si zákazník právě
prohlíží, a které tvoří vhodnou alternativu. Jako podobné produkty se doporučuje dávat vždy produkt o něco
málo dražší (nebo s vyšší marží) než produkt právě prohlížený, protože tato funkce se většinou stará o
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navyšování hodnoty objednávky.

Po kliknutí na odkaz PODOBNÉ PRODUKTY se v dolní části obrazovky zobrazí seznam dostupných
produktů, ze kterých je možné vybírat. Produkty lze procházet pomocí kliknutí na názvy kategorií vlevo
podobně jako v e-shopu. Pokud známe přesný název nebo katalogové číslo, můžeme použít i vyhledávač
produktů nad jejich seznamem. Jakmile najdeme produkt, který chceme přidat jako podobný, stačí u tohoto
produktu kliknout na odkaz PŘIDAT PRODUKT JAKO PODOBNÝ.

Související produkty

Související produkty jsou produkty, které, pokud tento zákazník zakoupí, jsou vhodným doplňkem. Například
tiskárna – náplň – propojovací kabel. Fotoaparát – pouzdro – paměťová karta apod. Související produkty
přidáváme podobně jako produkty podobné.
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Zobrazit v dalších kategoriích

Tato volba slouží k zobrazení totožného produktu ve více kategoriích e-shopu. Na rozdíl od duplikace a
následného přesouvání produktu u této volby nastavíte všechny vlastnosti na jednom místě a změní se
automaticky u všech kopií produktu v různých kategoriích. Přidání nové kategorie k produktu provedete
kliknutím na požadovanou kategorii v seznamu kategorií. Odstranění kategorie u produktu provedete
kliknutím na tlačítko ODEBRAT. 

Každý produkt má jednu kategorii nastavenou jako hlavní.

Dárek zdarma

V systému WebCzech E-commerce PRO 4.0 je možné navolit k prodeji tzv. bundle tedy produkt, který
pokud zakoupíte, získáte k němu jiný produkt zcela zdarma. Tento produkt se automaticky přidá zdarma
zákazníkovi do košíku. Přidání dárků probíhá obdobně jako v předchozích sekcích. Nejprve je potřeba vybrat
kategorii, ve které se daný dárek nachází. Poté jej vyhledat scrollováním nebo pomocí vyhledávacího pole.
Následně přidat dárek k produktu odkazem NASTAVIT PRODUKT JAKO DÁREK.

U produktu, který máte jako dárkový lze nastavit například i dostupnost samostně neprodejný (neopomeňte
následně nastavit v nastavení dostupností, že produkt s touto dostupností nelze zakoupit). Poté je možné
tento produkt získat pouze jako dárek.
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Diskuze k produktu

Zde je možné přidávat, editovat a mazat příspěvky zákazníků v diskusi k produktu. Tato volba může být
defaultně vypnuta. Je proto potřeba ji v nastavení eshopu nejprve povolit NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ
NASTAVENÍ - PRODUKTY.

Smazání produktu

Produkt  je  možné  smazat  kliknutím  na  odkaz  SMAZAT  PRODUKT  ( )  v náhledu  produktů
v kategorii. Systém se Vás opět zeptá zda chcete opravdu odstranit zvolený produkt a po potvrzení se
provede odstranění.

Akce
Tato funkce zajišťuje možnost  naplánování cenových akcí v rámci  e-shopu.  Akce lze  plánovat  na  dlouhou
dobu dopředu a lze tak třeba nastavit, aby každý den byl v akci jiný z nabízených produktů. Zboží v akci se
může  automaticky  zobrazovat  na  úvodní  straně  elektronického  obchodu  (pokud  je  tato  volba  povolena  v
nastavení e-shopu). 
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Akční zboží je v e-shopu odlišeno od ostatního zboží akční ikonou. Systém si automaticky hlídá dobu trvání
akce a jakmile akce skončí, zruší i zobrazování produktů v akci, resp. je nebude nabízet s akční cenou.
Akce jsou zajímavým prostředkem jak zajistit, aby zákazník navštěvoval váš e-shop pravidelně. Pokud si
totiž dáte tu práci a nastavíte např. na každý týden jiné zboží v opravdu velmi výrazné slevě, láká to
zákazníka k opakované návštěvě vašeho obchodu.

Přidání nové akce

Správa jednotlivých kampaní (akcí) se provádí v menu akcí KATEGORIE A PRODUKTY - AKCE. 

Přidání nové akce se provádí kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVOU AKCI v pravém menu. Následně vyplníte
její název, výši poskytované slevy, datum platnosti a pro jaké zákazníky akce platí. Akce může být platná
jen pro určitou třídu zákazníků a nemusí se tedy vztahovat na všechny návštěvníky e-shopu. Novou akci
uložíte tlačítkem VLOŽIT AKCI.
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Editace produktů v akci

Jakmile máte akci vytvořenu, je třeba do ní zvolit produkty, na které bude sleva aplikována. Klikněte tedy v
příslušném řádku akce na tlačítko PRODUKTY V AKCI. Tím se dostanete do editace produktů, které patří
do akce.

Pokud chcete zvolit jednotlivý produkt, na který se bude akce vztahovat stačí u jeho náhledu kliknout na
tlačítko PŘIŘADIT PRODUKT K AKCI. Vybraný produkt se tak přesune do seznamu přiřazených produktů
k akci. Z tohoto seznamu je možné jej odstranit pomocí tlačítka ODEBRAT. Pro rychlejší vkládání většího
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množství produktů do akce je možné využít i tlačítko PŘIŘADIT VŠECHNY PRODUKTY Z TÉTO
KATEGORIE, které naleznete nahoře nad seznamem produktů nebo produkty vybrat pomocí zatrhávacího
pole a tlačítka PŘIŘADIT OZNAČENÉ PRODUKTY, které naleznete dole pod seznamem produktů.

Smazání akce

Provedete kliknutím na tlačítko SMAZAT v seznamu akcí. Tím vyvoláte akci odstranění AKCE z databáze e-
shopu. Systém Vás opět požádá o potvrzení a po odsouhlasení odstraní akci z e-shopu. 

Seznam zboží

Tato  funkce  slouží k rychlé  orientaci mezi produkty,  které  e-shop  nabízí.  Je  možné  filtrovat  položky
zboží  podle  množství  na  skladě  nebo  podle  dostupnosti.  Dále  zde  lze  také  produkty  řadit  podle
přednastavených  možností  (viz.  obr.18)  nebo  vyexportovat  seznam  produktů  ve  formátu  CSV  pro
pozdější použití nebo v rámci zálohy. 
Kliknutím na  název  produktu  se  dostanete  okamžitě  do  jeho  editace  a  je  tak  možné  ihned  opravit
nedostatky nebo chyby vzniklé při zadávání produktu. 

Obr. 18

Chybějící zboží

V případě, že používáte a máte zapnutý ve Vašem e-shopu modul sklad (NASTAVENÍ -  ZÁKLADNÍ
NASTAVENÍ  -  MODULY)  získáte,  po  kliknutí  na  tuto  volbu,  informaci  o  chybějícím  zboží  z již
provedených objednávek. Pokud máte navíc zadány i dodavatele (NASTAVENÍ -  DODAVATELÉ)
je možné filtrovat chybějící zboží právě podle dodavatelů a tím si ulehčit práci při vytváření objednávek.

Importy
Služba importy je určena k pohodlnému naplnění a aktualizaci e-shopu z pohledu produktů, cen a skladové
dostupnosti od dodavatelů. Váš dodavatel Vám pro využití této služby musí poskytnout zdrojová data
většinou ve formátu XML. Bohužel neexistuje žádný standard v tomto směru a každý dodavatel si tvoří
formát těchto dat tak trochu podle svého. Importovací script, který je součástí systému WebCzech E-
commerce PRO 4.0 umí obsloužit většinu zdrojových dat na českém trhu, pokud však Váš dodavatel
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používá atypický formát je nutné importér zakázkově upravit. Importované položky zboží se vloží do skryté
kategorie "importované položky", ze které je pak můžete přesunout do jakékoliv kategorie e-shopu, nebo
kategorii přejmenovat a dát zobrazit.

Cenovou kalkulaci této úpravy Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Jako první krok při zobrazení rozhraní importů je potřeba vložit soubor, který chcete importovat. Podporované
koncovky souborů jsou xml a csv. Jakmile budete mít soubor vybraný, tak pokračujte stisknutím tlačítka
NAHRÁT SOUBOR. Případně lze soubor vložit i pomocí URL adresy.

Import z Money S3 a Stormware Pohoda

Importér  sám  rozezná,  jaký  soubor  jste  nahráli,  a  podle  toho  Vám  zobrazí  příslušné  možnosti
individuálního  nastavení.  Pokud  se  jedná  o  import  zásob  z MoneyS3  nebo  z Pohody,  tak  si  můžete
vybrat,  která  informace  bude  či nebude  použita  při importu.  Důležitý je  výběr  porovnávacího  údaje.
Tento údaj pak následně určuje, který produkt má být aktualizován či vložen. Marže je zadávána jako
číslo v procentech a  pokud  je  zadána,  tak  je  použita  k  výpočtu prodejní ceny z nákupní.  Dále  máte
možnost vybrat si, jakou akci chcete provést v nastavení importu. Pokud vyberete „pouze nové“, tak se
naimportují  všechny  produkty,  které  se  nebudou  shodovat  s  některým již  vloženým  produktem dle
porovnávacího údaje do nově vytvořené skryté složky s názvem „importované zboží“. Použitím volby
„pouze  aktualizovat“ se  zaktualizují všechny položky v eshopu,  u kterých bude  nalezena  shoda  dle
porovnávacího údaje. Můžete použít i kombinaci těchto dvou voleb „přidat  nové a aktualizovat“. Ta
zaktualizuje všechny produkty, které nalezne v eshopu dle vybraného porovnávacího údaje, a vloží jako
nové produkty ty, které nenalezl v eshopu. Jakmile budete  mít  nastaveno,  co  potřebujete,  tak  můžete
toto nastavení uložit jako novou šablonu, abyste nemuseli při každém importu nastavovat ručně to samé.
Pak jen vyberete šablonu, kliknete „načíst“ a načte  se  uložené  nastavení z této  šablony. Pokud  máte
vše  nastaveno,  tak  stačí stisknout  tlačítko  „Spustit  import“ a  pak  již vše  obstará  importér  sám.  Na
monitoru uvidíte  průběh importu.  V  žádném případě  nevypínejte  okno  prohlížeče,  dokud  není import
dokončen, jinak jej zastavíte.
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Import z XML souboru

Při importu z individuálního XML souboru, např. od  dodavatele,  je  potřeba  nejprve  vybrat  jednotlivé
větve pro importování Produktu a  Obrázku a  pak  stisknout  „použít“. Tato  možnost  je  použitelná  při
složitějším členění dokumentu a většinou se objeví v obou vyjížděcích menu pouze jedna volba, což není
špatně.

Dostaváte  se  na  další  stránku  importů,  kde  nastavíte  importovaným  informacím  příslušný  element
dokumentu,  který obsahuje  požadovanou  hodnotu.  Nastavení  importu,  porovnávací  údaj,  šablony  a
průběh importů je stejný, jako je uvedeno výše u importů do MoneyS3 a Pohody.
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Import z CSV souboru

Zde  je  potřeba  v  první  řadě,  aby  importovaný  soubor  měl  nastaveno  kódování  UTF-8,  jinak  se
nezobrazí správně  diakritika  a  první řádek  musí obsahovat  názvy sloupců, aby bylo  možné  následně
zařadit příslušné sloupce jednotlivým informacím o produktu.  Jako  první je  potřeba  vybrat  oddělovač
hodnot  v tomto  souboru.  Pokud  jej  nevíte,  tak  se  nic  neděje,  protože  importér  zobrazí  první  řádek
souboru,  kde  se  můžete  o  oddělovači ujistit.  Většinou je  použit  středník,  jako  vidíte  níže  v  ukázce.
Jakmile zadáte oddělovač a stisknete „použít“, tak se dostanete na další stránku importu.



37 / 105

Dále již pokračujete stejně, jako je popsáno výše v Importech z XML souboru.

Hromadné úpravy produktů
V této sekci lze jednotně upravit dostupnost, cenu nebo název u velkého množství produktů. U dostupnosti
lze takto editovat počet kusů skladem nebo slovní popis dostupnosti v případě, že nemáte zapnutý modul
sklad. V případě, že máte v e-shopu produkt, který obsahuje varianty zobrazí se u daného produktu odkaz
ZOBRAZIT VARIANTY, kterým lze varianty u produktu zobrazit nebo skrýt. 

V případě ceny pak lze nastavit jednotlivým variantám i alternativní příplatky. Ceny se sami přepočítávají,
stačí tedy zadat pouze jednu z dvojice bez/s dph. 

Pro upřesnění upravovaných produktů je možné zvolit kategorii, které se úpravy týkají v levém menu nebo
produkty nastavit pomocí filtru nad seznamem produktů.
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V případě potřeby je k dispozici i rozšířený filtr, který vyvoláte kliknutím na tlačítko ROZŠÍŘENÝ FILTR.
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Menu „OBJEDNÁVKY“

Slouží jako rozhraní mezi administrátorem obchodu a nakupujícím. Díky tomuto modulu má zákazník po
přihlášení možnost kontrolovat stav svojí objednávky on-line, podle toho, jak administrátor mění stavy
objednávky. O každé změně stavu objednávky je zákazník informován e-mailem. Toto napomáhá lepší
informovanosti  zákazníka  o  postupu  objednávky  a  předchází  zbytečným  telefonům  provozovateli
elektronického obchodu.
Pokud je stav objednávky označen jako „NOVÁ“, má zákazník možnost po přihlášení tuto objednávku
editovat a měnit produkty v ní obsažené.  Jakmile  se  stav objednávky z „NOVÁ“ změní na  jakýkoliv
jiný,  zákazník  ztrácí  možnost  editace  a  objednávku  lze  editovat  pouze  z administrace  e-shopu  (po
dohodě s provozovatelem).

Orientace v objednávkách
Po kliknutí na OBJEDNÁVKY - PŘEHLED OBJEDNÁVEK se automaticky vypíší všechny objednávky
z databáze (podle zvoleného pernamentního filtru). Objednávky jsou barevně odlišené podle stavu, ve kterém
se nacházejí (konkrétní barevné nastavení lze provést v NASTAVENÍ - STAVY OBJEDNÁVEK). Objednávky
obsahují v náhledu základní informace pro lepší orientaci (datum a čas objednávky, číslo objednávky, jméno,
stav objednávky, hodnotu objednávky a stav platby, který je důležitý pro on-line platební metody). Pomocí
číslování je možné se přepínat mezi jednotlivými stranami přehledu objednávek. Nad seznamem objednávek
je i menu hromadné akce, které umožňuje zvoleným objednávkám (přes křížek v bílém poli na řádku
objednávky) nastavit určitý stav, vytisknout je nebo hromadně smazat.

To, které objednávky se mají zobrazovat je možné nastavit pomocí tzv. pernamentního filtru, který naleznete
vlevo nahoře nad seznamem objednávek. Po kliknutí na tlačítko + se tento otevře a umožní provést
nastavení. Díky tomuto nastavení je možné zobrazovat například pouze objednávky, se kterými je třeba něco
dělat a které nejsou dokončené.
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V objednávkách je možné i vyhledávat podle jednoduchých kritérií. Vyhledávací formulář je k dispozici nad
seznamem objednávek. Pole zákazník prohledá všechny objednávky a vyhledá výskyt toho co hledáte v poli
jméno, adresa, e-mail a telefon. Číslo objednávky vyhledá konkrétní objednávku, produkt pak prohledá
všechny objednávky a zobrazí ty, které obsahují určitý produkt z e-shopu. Volba hledání produktu je velmi
náročná na čas zpracování zvláště ve chvíli, kdy máte v e-shopu několik tisíc objednávek. Je možné i
nastavit vyhledání objednávek pouze s určitým stavem nebo určit, kolik objednávek se má zobrazovat v
rámci jedné strany přehledu. Vyhledávání nebere v potaz nastavený pernamentní filtr, ale vyhledává v rámci
všech objednávek v e-shopu tedy i ve smazaných a nedokončených.

V menu objednávek je vedle přehledu objednávek k dispozici i funkce SEZNAM ZBOŽÍ NOVÝCH
OBJEDNÁVEK, která zobrazí veškeré zboží nacházející se v objednávkách se stavem nová. Tato funkce
usnadňuje tvorbu objednávek dodavatelům.

Editace/detail objednávky
Detail objednávky s možností její editace zobrazíte po kliknutí na objednávku, která Vás zajímá. Detail
objednávky se skládá z několika sekcí. Jedná se o stav objednávky, údaje o zákazníkovi, položky a
následně komunikační sekce interní poznámka, rychlý e-mail, rychlá SMS a historie komunikace. Pro
zobrazení detailu sekce stačí kliknout na znaménko + před danou sekcí. Prohlížeč si Vaši volbu pamatuje a
zobrazuje Vám pouze informace, které jsou pro Vás nezbytné.
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Úprava objednávky

ÚPRAVA / EDITACE OBJEDNÁVKY

Častokrát nastává situace, že zákazník odešle objednávku, ale následně svůj názor změní a telefonicky
požaduje jiné produkty, navýšení objednaného počtu nebo naopak snížení. V tomto případě použijte v detailu
objednávky tlačítka upravit v jednotlivých sekcích, kde máte možnost údaje změnit. 

Změna stavu zpracování objednávky

U objednávek je možné pro snazší orientaci měnit stavy jejich zpracování. Stav změníme kliknutím na
příslušnou objednávku a v levém horním rohu nalezneme rolovací okénko nazvané STAV OBJEDNÁVKY.
Pokud zde změníme údaj na požadovaný systém se nás dotáže, zda chceme stav opravdu změnit a po
potvrzení provede změnu stavu objednávky. Tento stav se uloží k objednávce a zákazníkovi se automaticky
o této změně odešle informace e-mailem nebo SMS zprávou (pokud jsou tyto volby nastaveny v
NASTAVENI - STAVY OBJEDNÁVEK) a objednávka se Vám barevně zvýrazní. Jednotlivé stavy objednávek
a co se po změně na tento stav stane (SMS, e-mail apod.) je možné editovat a nastavovat v menu
NASTAVENÍ - STAVY OBJEDNÁVEK.

Stavy objednávek lze měnit i hromadně z přehledu pro více objednávek zároveň. Vybrané objednávky vyberte
zatržením bílého políčka na řádku objednávky a nad jejich přehledem zvolte OZNAČENÉ - ZMĚNIT STAV . a
vyberte požadovaný.

Tisk objednávky

Pro potřeby vlastní archivace je možné v detailu objednávky tuto objednávku vytisknout. Volbu tisk
objednávky naleznete v pravém menu u detailu objednávky. Objednávky lze tisknout i hromadně z přehledu.
Vybrané objednávky vyberte zatržením bílého políčka na řádku objednávky a nad jejich přehledem zvolte
OZNAČENÉ - VYTISKNOUT.

Tisk štítků na balíky

Podobným způsobem jako výše popsaný tisk objednávky je možné vytisknout i štítek na balík nebo štítek
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na balík s dobírkou. Stačí kliknout na vybranou volbu v pravém menu, zvolit dostupnou tiskárnu a stisknout
tlačítko tisk. Funkce jsou to totožné, u dobírky je zde pouze navíc uvedena cena za dobírku.

Zaslat sms s údaji o platbě

V případě, že máte aktivní službu zasílání SMS zpráv uživatelům (máte dostatečný kredit) lze využít funkci
"Odeslat sms s údaji o platbě". Tuto možnost naleznete v detailu objednávky v pravém menu pod volbami
tisku. Vygeneruje se text sms zprávy s přednastavenými hodnotami jako jsou číslo účtu, variabilní symbol a
částka. Tento text lze následně libovolně měnit. SMS odešlete tlačítkem ODESLAT SMS. Kredit dobijete z
hlavní stránky administrace v levém panelu pod tlačítkem POČET SMS KREDITŮ.

Zaslat e-mail s údaji pro platbu

Odešle e-mail s podklady k platbě na email zadaný uživatelem při registraci, případně při vytváření
objednávky. 

Informace o provedených objednávkách daného zákazníka

Pokud se zákazník zaregistroval, máte možnost při kliknutí na jeho přihlašovací jméno (login) v detailu
objednávky (pod fakturačními údaji) nechat si zobrazit všechny objednávky, které daný zákazník uskutečnil
včetně statistik a statusu, v jakém se nacházejí.

Smazání objednávky

Pro smazání objednávky stačí kliknout na ikonu „ “ v přehledu všech objednávek. Systém Vás opět
požádá o potvrzení a po odsouhlasení objednávku označí jako smazanou.

Export objednávek

Export objednávek do ekonomických systému Money S3 a Stormware Pohoda

V administraci zvolte přehled objednávek 
ADMINISTRACE - OBJEDNÁVKY - PŘEHLED OBJEDNÁVEK

V pravém menu zvolte odkaz EXPORTOVAT OBJEDNÁVKY

Nyní se dostáváte do rozhranní určeného pro export objednávek. V jednotlivých řádcích máte možnost
stáhnout  poslední  exportovaný  seznam  pro  případ  nutného  opakovaného  načtení  ekonomickým
softwarem,  nastavit  filtr  zobrazovaných  objednávek,  aby  se  nemuselo  složitě  vyhledávat  v
objednávkách, ale zobrazovaly se pouze ty, které potřebujete.

 Pro Stormware Pohoda máte možnost přednastavit i exportované středisko, sklad a výchozí formu
úhrady.
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Následně  v  seznamu  objednávek  vyberte  ty,  které  chcete  exportovat.  Výběr  se  provádí  zatržením
bílého  čtverečku  na  začátku  řádky  s  objednávkou.  Žlutou  barvou  jsou  označeny  neexportované
objednávky odpovídající filtru, šedou poté objednávky již v minulosti exportované a zelenou barvou ty,
které budou aktuálně exportovány.

Jakmile máte vybrané potřebné objednávky, stiskněte tlačítko požadovaného  exportu pod  seznamem.
Systém vygeneruje soubor exportu a nabídne Vám jeho uložení. Soubor uložte a pokračujte dále podle
používaného ekonomického software:

import objednávek do StormWare Pohoda
import objednávek do Money S3 s vazbou na sklady
import objednávek do Money S3 bez skladů

Export objednávek do Stormware Pohoda

Spusťte software Stormware Pohoda a vyberte databázi Vaší firmy, kam chcete objednávky importovat. Nyní
v menu Pohody zvolte SOUBOR - DATOVÁ KOMUNIKACE - XML IMPORT / EXPORT

Zobrazí se vám následující okno:
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Okno nastavte přesně podle obrázku s tím, že v řádku VSTUPNÍ SLOŽKA NEBO SOUBOR vyberete
soubor, který jste si vygenerovali a uložili v administraci e-shopu a stiskněte tlačítko "další".

V dalším okně vyberte, zda importovaný soubor chcete zachovat a přesunout do určené složky nebo
smazat. V zásadě není třeba jakkoliv soubor archivovat, protože v případě potřeby jej lze znovu stáhnout v
administraci e-shopu. Po stisknutí tlačítka "další" proběhne import a vybrané objednávky se naimportují do
přijatých objednávek jako nevyřízené.

Jak udělat fakturu s použitím objednávek ve stormware Pohoda

Vyberte FAKTURACE - VYDANÉ FAKTURY. Po zobrazení přehledu vydaných faktur stiskněte tlačítko
INSERT na klávesnici (vložit novou fakturu). Následným stiskem kláves CTRL + O se přepnete do
objednávek. Zde vyberete objednávku, kterou chcete použít a stisknete ENTER. Údaje z objednávky se
přesunou do faktury a tuto stačí uložit.

Zalíbila se Vám práce se Stormware Pohoda a rádi byste tento systém zakoupili
pro Váš e-shop? Pro uživatele systému WebCzech E-commerce PRO 4.0

zajišťujeme speciální podmínky pro nákup licence. Kontaktujte nás na naší
zákaznické lince 607 80 80 70 pro podrobnosti a aktuální stav.

Export objednávek do Money S3

Generování xml přijatých objednávek v eshopu má dvě možnosti. Pokud nemáte vedena v eshopu a v
účetním systému shodná všechna katalogová čísla, tak pro vytvoření xml souboru stiskněte tlačítko
„Exportovat do MoneyS3“. V opačném případě stiskněte „Exportovat do MoneyS3 s vazbou na sklady“ a
položky objednávky budou spárovány se zásobami na skladě. Tyto položky se označí jako rezervované a
jakmile vytvoříte z objednávky fakturu, tak se stav zásoby sníží dle počtu položek zboží.
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Spusťte software MoneyS3 a vyberte agendu Vaší firmy, kam chcete objednávky importovat. Nyní v menu
MoneyS3 zvolte Objednávky přijaté (Ctrl+O).

Zobrazí se vám následující menu:

Zde klikněte na položku XML přenosy a vyberte volbu Importy z XML. Zobrazí se Vám následující okno:

Okno nastavte dle obrázku a pokračujte stisknutím tlačítka „Další“. Zobrazí se další krok:
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Okno nastavte dle obrázku s tím, že v řádku VSTUPNÍ SOUBORY vyberete soubor, který jste si
vygenerovali a uložili v administraci e-shopu. (pokud používáte xml s vazbou na sklad, tak vyberte i sklad, se
kterým se mají položky objednávek spárovat) a stiskněte tlačítko „Dokončit“.

V dalším okně si můžete zobrazit detailní informace o proběhlém importu objednávek stisknutím tlačítka
„zobrazit výstupní zprávu“ nebo můžete okno zavřít.

Jak udělat fakturu s použitím objednávek v MoneyS3

Vyberte v menu Fakturace - vystavené faktury (Ctrl+f). Po zobrazení přehledu vystavených faktur stiskněte
tlačítko Přidat (Alt+p). V následujícím okně vyberte „Vystavená faktura – zboží“ a pokračujte stiskem
klávesy ENTER nebo tlačítka „OK“ v menu okna. Následným stiskem kláves Ctrl+O se přepnete do
objednávek. Zde vyberete objednávku, kterou chcete použít, a stisknete ENTER. Údaje z objednávky se
přesunou do faktury a tuto stačí uložit.

Exportovat do CSV pro PPL
Tato funkce slouží pro export objednávek do souboru CSV ve formátu platném pro zásilkovou službu PPL.
Vygenerovaný soubor již poté stačí importovat do systému PPL podle návodu, který Vám dodá obchodník
PPL.
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Nahoře nad seznamem objednávek naleznete odkaz na permanentní filtr, který umožňuje upřesnit, které
objednávky se mají v seznamu zobrazovat. Máte tak možnost určit, že se nemají zobrazovat objednávky s
jiným způsobem dopravy nebo objednávky, které jsou již vyřízené.

Po  nastavení  permanentního  filtru  stisknete  tlačítko  ULOŽIT  FILTR.  Toto  nastavení  zůstává  uloženo  v
databázi a není nutné je tedy nastavovat při každém exportu. 
Následně  vyberete  objednávky,  které  chcete  exportovat  do  systému  PPL.  Pokud  chcete  u  některé
objednávky upravit  údaje,  stačí kliknout na odkaz ZOBRAZIT DETAILY ZÁSILKY u  konkrétní objednávky  a
údaje upravit. Zároveň je možné přidat zásilku do exportu i ručně přes odkaz PŘIDAT ZÁSILKU RUČNĚ.

Jakmile budete mít  vybrané požadované objednávky  klikněte v pravém menu na tlačítko EXPORTOVAT DO
CSV PRO PPL a uložte vygenerovaný soubor do počítače.

Nastavení v systému PPL by mělo vypadat podobně jako na následujícím obrázku:
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Soupis exportovaných údajů

1) firma / jméno
2) nevyplněno
3) ulice
4) město
5) PSČ
6) dobírka
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7) var. symbol
8) telefon
9) e-mail
10) nevyplněno
11) počet kusů v zásilce
12) typ zásilky
13) poznámka
14) zák. reference

Export pro ulozenka.cz
Tato funkce slouží pro export objednávek do souboru CSV ve formátu platném pro zásilkovou službu
www.ulozenka.cz. Vygenerovaný soubor již poté stačí importovat do systému www.ulozenka.cz podle
návodu, který Vám dodá jejich obchodník.

Nahoře nad seznamem objednávek naleznete odkaz na permanentní filtr, který umožňuje upřesnit, které
objednávky se mají v seznamu zobrazovat. Máte tak možnost určit, že se nemají zobrazovat objednávky s
jiným způsobem dopravy nebo objednávky, které jsou již vyřízené.

Po  nastavení  permanentního  filtru  stisknete  tlačítko  ULOŽIT  FILTR.  Toto  nastavení  zůstává  uloženo  v
databázi a není nutné je tedy nastavovat při každém exportu. 
Následně  vyberete  objednávky,  které  chcete  exportovat  do  systému  www.ulozenka.cz.  Pokud  chcete  u
některé  objednávky  upravit  údaje,  stačí  kliknout  na  odkaz  ZOBRAZIT  DETAILY  ZÁSILKY  u  konkrétní
objednávky a údaje upravit. Zároveň je možné přidat zásilku do exportu i ručně přes odkaz PŘIDAT ZÁSILKU
RUČNĚ.

Jakmile budete mít  vybrané požadované objednávky  klikněte v pravém menu na tlačítko EXPORTOVAT DO
CSV PRO ULOŽENKU a uložte vygenerovaný soubor do počítače.

Technickou podporu k systému www.ulozenka.cz je nutné žádat přímo na portálu www.ulozenka.cz

Export pro ČP
Tato funkce slouží pro export objednávek do souboru CSV ve formátu platném pro podání on-line České
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pošty. Vygenerovaný soubor již poté stačí importovat do systému České pošty podle návodu, který Vám
dodá obchodník.

Nahoře nad seznamem objednávek naleznete odkaz na permanentní filtr, který umožňuje upřesnit, které
objednávky se mají v seznamu zobrazovat. Máte tak možnost určit, že se nemají zobrazovat objednávky s
jiným způsobem dopravy nebo objednávky, které jsou již vyřízené.

Po  nastavení  permanentního  filtru  stisknete  tlačítko  ULOŽIT  FILTR.  Toto  nastavení  zůstává  uloženo  v
databázi a není nutné je tedy nastavovat při každém exportu. 
Následně vyberete objednávky, které chcete exportovat do systému České pošty.  Pokud chcete u některé
objednávky upravit  údaje,  stačí kliknout na odkaz ZOBRAZIT DETAILY ZÁSILKY u  konkrétní objednávky  a
údaje upravit. Zároveň je možné přidat zásilku do exportu i ručně přes odkaz PŘIDAT ZÁSILKU RUČNĚ.

Jakmile budete mít  vybrané požadované objednávky  klikněte v pravém menu na tlačítko EXPORTOVAT DO
CSV PRO ČP a uložte vygenerovaný soubor do počítače.

Nastavení v systému České pošty by mělo vypadat podobně jako na následujícím obrázku:
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Soupis exportovaných údajů

1) číslo objednávky 
2) hodnota objednávky
3) dobírka 
4) IČ 
5) nevyplněno
6) nevyplněno
7) e-mail
8) firma / jméno 
9) doplňkové jméno
10) ulice
11) PSČ
12) město
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13) hmotnost
14) telefon

Exportovat do CSV

Umožňuje  exportovat  seznam objednávek  do  formátu CSV.  Po  kliknutí na  export  se  objeví  okno  s
dotazem na časový rozsah, který požadujete vyexportovat (viz obr.). Po zadání požadovaného rozsahu
klikněte  na  tlačítko  "Generovat  soubor" a  tím spustíte  proces  generování.  Tento  trvá  pouze  několik
málo okamžiků a poté se objeví nabídka stažení souboru. Soubory CSV je  souborový formát  určený
pro výměnu tabulkových dat a je jej tedy možné spustit i v tabulkových editorech typu Microsoft Excel.
Díky jednoduchosti a čitelnosti se tento formát používá pro výměnu informací mezi různými systémy.

Seznam zboží nových objednávek
Obsahuje seznam produktů, které obsahují objednávky se statusem nová. Tento seznam slouží pro rychlý
přehled zboží, které budete potřebovat pro vyřízení nově přijatých objednávek. V pravém menu naleznete
funkci, přes kterou je možné tento seznam vytisknout.
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Menu „UŽIVATELÉ“

Registrovaní zákazníci

Tato položka administrace slouží ke správě registrovaných uživatelských účtu. Při editaci uživatelského
účtu můžeme  uživatele  přiřadit  do  uživatelské  třídy, která  může  nést  cenové  výhody při nákupu v el.
obchodě  a  to  v  podobě  %  slevy  z  ceny  zboží.  Každému  uživateli  je  možné  nastavit  zvýhodněné
produkty za  individuální cenu,  za  kterou  budou  k dispozici  pouze  tomuto  uživateli.  Jakmile  se  tento
uživatel poté přihlásí do e-shopu, všechny ceny se mu automaticky přepočítají. Dále Vám samozřejmě
tyto  informace  slouží pro  odesílání objednávek  na  adresy  uživatelů  popřípadě  vystavovaní  faktur  na
fakturační adresy apod.

Přehled registrovaných uživatelů

Přehled registrovaných uživatelů zobrazíme kliknutím na položku uživatelé - registrovaní zákazníci. Objeví se
nám seznam podobný tomu na následujícím obrázku:

Pod sebou zde vidíme seznam jednotlivých registrovaných zákazníků, jejich zařazení do zákaznických tříd a
základní kontaktní údaje. Kliknutím na tlačítko DETAIL se dostaneme do podrobných informací k danému
zákazníkovi. V pravém menu detailu zákazníka máme možnost zobrazit jeho objednávky, kompletní
statistiky, zvýhodněné produkty a nasbírané věrnostní body (modul věrnostních bodů musí být povolen).

Nového uživatele můžeme ručně vložit pomocí tlačítka VLOŽIT NOVÉHO ZÁKAZNÍKA v pravém menu.
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U zákazníka musíme vyplnit jeho login (uživatelské jméno) a heslo, kterým se bude přihlašovat. Pokud
chceme můžeme jej rovnou zařadit do některé z předpřipravených uživatelských tříd. V opačném případě
bude předvyplněna třída REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI. Údaje, které je nutno vyplnit jsou označeny
hvězdičkou, poté stiskneme tlačítko VLOŽIT ZÁKAZNÍKA.

Nastavení individuálních cen (zvýhodněných produktů) uživateli

Každému registrovanému uživateli je  možné  v e-shopu nastavit  individuální cenu pro  každý jednotlivý
produkt.  Pokud  tedy  například  máte  zákazníka,  který  jeden  druh  zboží  nebere  od  Vás,  ale  od
konkurence, kde jej dostává levněji, nemusíte  hned  snížit  cenu tohoto  produktu v celém e-shopu,  ale
snížíte ji pouze tomuto uživateli.
Pokud  bude  v budoucnu  tento  produkt  umístěn  do  akce,  nebo  na  něj  bude  aplikována  jiná  sleva,
systém automaticky vybere, v jakém módu je nákup pro tohoto konkrétního uživatele nejlevnější a tuto
cenu mu nabídne.

Pro  nastavení  individuální  ceny  je  třeba  v menu  UŽIVATELÉ  v seznamu  uživatelů  kliknout  na  jím
zvolené uživatelské jméno (NICK). Tím se dostanete do volby DETAIL UŽIVATELE, kde je  možné
editovat  jeho  kontaktní  informace,  seznam  jeho  objednávek  (7.1.5),  statistiky  (7.1.6)  a  nasbírané
věrnostní body (7.1.8).

V tomto menu je také možné nastavit výše zmiňované ZVÝHODNĚNÉ  PRODUKTY.  Klikněte  tedy
vpravo  od  kontaktních  informací  na  odkaz  ZVÝHODNĚNÉ  PRODUKTY.  Nahoře  se  Vám  nyní
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zobrazí seznam produktů, které má  daný uživatel zvýhodněné  a  dole  pod  tímto  seznamem se  zobrazí
seznam kategorií,  ze  kterých je  možné  zvýhodněné  produkty vybírat.  Klikněte  tedy na  požadovanou
kategorii a tím se Vám zobrazí seznam produktů, které obsahuje.

Kliknutím  na  odkaz  PŘIDAT  PRODUKT  u  konkrétního  produktu,  který  chceme  zákazníkovi
zvýhodnit, se zobrazí detailní nastavení zvýhodnění.

Obr. 22

Nyní máme  možnost  nastavit,  zda  bude  pro  tohoto  uživatele  aplikována  %  sleva,  pevný  odpočet
z prodejní  ceny  nebo  pevná  prodejní  cena.  Kolik  tento  zákazník  za  produkt  opravdu  zaplatí  se
současnou  prodejní  cenou,  systém  zobrazuje  v posledním  okénku  vpravo  po  stisknutí  tlačítka
AKTUALIZOVAT. Nastavení zvýhodněného produktu se již nijak nepotvrzuje a jakmile je nastavena
sleva,  produkt  je  možné  zakoupit  za  cenu  uvedenou  v posledním  okénku.  Můžete  tak  okamžitě
pokračovat ve výběru dalších zvýhodněných produktů pro tohoto zákazníka.

Systém věrnostních bodů

WebCzech E-commerce  PRO  3.0  umožňuje  provozovateli zapnout  modul věrnostních bodů, kdy se
každému registrovanému zákazníkovi za  jeho  nákup  přičte  nastavené  množství  věrnostních  bodů,  ke
kterým potom provozovatel může  připravit  libovolný  marketingový  plán  (dodatečné  slevy,  poštovné
zdarma, dárek apod.). 

Vlastní povolení tohoto modulu se provádí v Globálním nastavení – nastavení e-shopu (11.2). Následně
se začne u každého produktu v e-shopu zobrazovat položka  VĚRNOSTNÍ  BODY,  kterou naleznete
úplně dole v editaci produktu (5.1.9). Zde je možné zadat počet věrnostních bodů, které získá zákazník
zakoupením 1ks tohoto zboží.

Body  se  při  povoleném modulu  věrnostních  bodů  načítají  automaticky  a  zákazník  je  má  možnost
kontrolovat po přihlášení a provozovatel po  kliknutí na  detail uživatele,  na  který se  dostanete  v menu
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UŽIVATELÉ v seznamu uživatelů kliknutím na zvolené  uživatelské  jméno  (NICK).  Následně  klikněte
vpravo na  odkaz VĚRNOSTNÍ  BODY,  čímž se  dostanete  do  přehledu získaných věrnostních bodů
tohoto zákazníka a do historie jejich využití. Pokud chcete přidat další čerpání věrnostních bodů a  tím
zákazníkovi  využité  body  odečíst,  stačí  ve  spodním  řádku  vyplnit  název  čerpané  odměny  (např.
poštovné zdarma), datum, kdy byla odměna čerpána, a počet bodů, který se tímto zákazníkovi odečítá.
Jakmile máte vše zadáno stačí stisknout tlačítko VLOŽIT.

Třídy zákazníků

Třídy zákazníků jsou vlastně cenové hladiny. U třídy máte možnost globálně nastavit % slevu na celý
sortiment. U každého jednotlivého produktu je poté možné nastavit i fixní cenu pro každou jednotlivou
zákaznickou třídu. Registrované zákazníky máte možnost do tříd přidávat a odebírat v detailu třídy i detailu
zákazníka.

Vytvoření nové zákaznické třídy

V administraci UŽIVATELÉ - TŘÍDY ZÁKAZNÍKŮ klikněte vpravém menu na tlačítko VLOŽIT NOVOU TŘÍDU.
Zadejte její název a procentuelní slevu, která bude poskytována na veškeré zboží. U slevy pište jenom číslo,
beze znaku %. Každému zákazníkovi systém vybírá podle nastavených slev nejnižší cenu. Pokud tedy
akční cena bude vyšší než pro něj konkrétně nastavená, zobrazí se mu nižší cena, kterou má k dispozici.
Zatržítko "Zobrazit sklad" umožňuje zákazníkům této třídy vidět kromě slovní dostupnosti i konkrétní počet
produktů skladem. Není-li produkt momentálně skladem, zobrazí se 0.

Upravit výši slevy dané třídy, změnit její název nebo upravit seznam členů máte možnost kliknutím na
tlačítko UPRAVIT TŘÍDU.

Uživatelé administrace
Uživatelé administrace jsou uživatelské přístupy sloužící přímo k přístupu do administrace e-shopu. Přidání
nového uživatele do administrace e-shopu se provádí stejně jako klasického uživatele/zákazníka v pravém
menu (položka PŘIDAT NOVÉHO UŽIVATELE) v přehledu všech uživatelů, na který se dostanete kliknutím
na položku UŽIVATELÉ – UŽIVATELÉ ADMINISTRACE.
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Nově vytvořený uživatel nemá nastavena žádná práva přístupu k administraci a je nutné mu práva přiřadit
v nastavení. Nastavení uživatelských práv naleznete v menu UŽIVATELÉ – UŽIVATELÉ ADMINISTRACE -
UPRAVIT UŽIVATELE. Pokud je dané právo přístupu zatržené má uživatel k dané funkci přístup.
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Menu „Marketing“

Akce
Tato funkce zajišťuje možnost  naplánování cenových akcí v rámci  e-shopu.  Akce lze  plánovat  na  dlouhou
dobu dopředu a lze tak třeba nastavit, aby každý den byl v akci jiný z nabízených produktů. Zboží v akci se
může  automaticky  zobrazovat  na  úvodní  straně  elektronického  obchodu  (pokud  je  tato  volba  povolena  v
nastavení e-shopu). 
Podrobně je komponenta AKCE a její ovládání popsáno v sekci KATEGORIE A PRODUKTY - AKCE.

Statistiky
Tato položka administrace slouží pro zobrazení statistických údajů o e-shopu a napomáhá tak provozovateli
ve správě internetového obchodu. Tento modul zobrazuje detailní informaci o realizovaném obratu a počtu
objednávek. Po kliknutí na statistiky je třeba z pravého menu vybrat statistické údaje, které Vás zajímají.
Statistiky je třeba nastavit v nastavení e-shopu - základní nastavení - statistiky aby zobrazovaly relevantní
informace.

Statistiky prodeje

Zde získáte základní informaci o realizovaném obratu a počtu objednávek za nastavené období. 

Zobrazení / objednávky

Počítadlo zobrazení / objednávky umožňuje sledovat, které produkty byly nejčastěji navštíveny a kolik jich
bylo koupeno. Na výběr máte 3 možnosti zobrazení, které se implicitně zobrazují sestupně. Kliknutím na
"Počet zobrazení" v záhlaví seznamu můžete výsledky seřadit podle četnosti zobrazení, s jakou uživatelé
tyto produkty navštívili. V tomto výběru se počítá každý klik na daný produkt, může do určité míry
představovat zájem uživatelů o tento produkt. Slouží však jen pro představu, nikoliv o přesnou statistiku.
Další možností zobrazení je podle počtu koupených kusů. Tato možnost slouží pro přehled, kolik kusů
daného zboží se již prodalo. Poslední je "Konverzní poměr". Tato možnost nabízí procentuální přehled, kolik
procent uživatelů si po zobrazení produktu tento produkt následně i koupilo.

Vyhledávání

Tato položka zobrazuje informaci o tom, co nejčastěji hledali návštěvníci e-shopu. Do tohoto seznamu se
zobrazují klíčová slova a spojení, které uvedli v okénku hledat. Pomocí této funkce je možné odhalit
chybějící zboží nebo jen tvar popisku, pod kterým zákazníci zboží očekávají. Zadaná klíčová slova jsou
seřazeny podle četnosti zadání a číslo uvedené vedle klíčového spojení ukazuje, kolikrát byl daný dotaz
zadán do vyhledávání. Vynulovat tento seznam je možné přes nastavení e-shopu. Nastavení e-shopu -
základní nastavení - statistiky. 

Návštěvnost

Umožňuje zobrazení unikátních návštěvníků, kteří nyní prohlížejí Váš e-shop (online), o počtu návštěvníků,
kteří Váš e-shop navštívili dnes, v aktuálním týdnu, měsíci a celkově. Zobrazení počítadla je možné přímo i
v e-shopu v rozhraní pro zákazníka. Tuto možnost můžete povolit v menu NASTAVENÍ – ZÁKLADNÍ
NASTAVENÍ - PANELY. U této volby pro Vás možná bude zajímavé nastavit počáteční hodnoty, ke kterým
bude počítadlo teprve přičítat pravdivý údaj. Toto nastavení provedete opět v nastavení e-shopu NASTAVENÍ
– ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - POČÍTADLO. Pokud tedy počáteční hodnota bude 1500 a e-shop navštíví 200
lidí počítadlo zobrazí návštěvnost 1700 zákazníků.

XML feed
XML feedy jsou datové soubory, které obsahují podrobné informace o nabízených produktech. Takto lze
exportovat seznam produktů včetně veškerých informací na vyhledávače zboží jako je www.zbozi.cz,
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www.heureka.cz nebo pro službu Google nákupy a další. Pro každou tuto službu jsou k dispozici
specializované xml-feedy Vašich produktů. Tyto feedy jsou umístěny na adresách vždy vedle dané služby
(viz obr. níže). Pro všechny vyhledávače lze použít univerzální XML feed. Tento však obsahuje pouze
základní informace. Pokud je pro daný vyhledávač k dispozici XML feed specializovaný doporučujeme použít
tento.

Adresu XML feedu můžete změnit  pomocí tlačítka ZMĚNIT HASH. Do okna, které se otevře zapište novou
adresu XML feedu,  která  se  vloží  za  poslední lomítko.  Stará  adresa  pak  přestane  být  funkční.  Pozor,  v
případě změny  XML feedu je  třeba  o  této  změně  informovat  i  vyhledávač,  aby  začal  zboží načítat  z  nové
adresy. Změna adresy XML feedu je se používá v případě, že máte podezření, že někdo z  Vaší konkurence
pomocí XML feedu načítá informace z Vašeho e-shopu.

Vložení scriptů
V této sekci můžete vkládat obsah javascriptů (např. počítadla, google analytics...) a to jednak do
metaznaků head a také do stránky, která informuje zákazníka o dokončení objendávky (sledování
úspěšnosti koverzí). Při vkládání skriptů buďte obezřetní. Při chybném vložení obsahu, nebo i správném
vložení závadného obsahu, riskujete, že některé funkce e-shopu, případně celý eshop, nebudou správně
fungovat.

Export zboží na Aukro.cz

Tato sekce se připravuje!!!

Export na Aukro umožňuje jednoduché sdílení Vašich produktů na aukčním portále Aukro.cz. Nejprve
je však nutné nastavit uživatele Aukra, který toto zboží bude nabízet. Toto nastavení naleznete v menu
GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ - NASTAVENÍ AUKRO.CZ. Poté, co již máte vše potřebné nastavené,
můžete přejít k samotnému exportu.  

Návod k aktivaci exportu zboží z e-shopu WebCzech E-commerce PRO 3.0 na server aukro.cz

1) Nejprve je třeba zaregistrovat si uživatelský účet na Aukru (http://aukro.cz/Register.php)

2) Po dokončení registrace je třeba provést plnou aktivaci účtu (viz. http://aukro.cz/help_item.php?
tid=3&item=39)

3) Pro vystavování pomocí WebCzech E-commerce PRO 3.0 budete potřebovat také WebAPI klíč
(viz. http://api.aukro.cz/jak-funguje-webapi/chci-webapi-klic/)

http://aukro.cz/Register.php
http://aukro.cz/help_item.php?tid=3&item=39
http://aukro.cz/help_item.php?tid=3&item=39
http://api.aukro.cz/jak-funguje-webapi/chci-webapi-klic/
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4) Po obdržení WebAPI klíče již stačí v administraci e-shopu najet do GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ -
AUKRO.CZ nastavení a zde zadat potřebné údaje k propojení.

5) Pak je již možné začít používat export, který naleznete v administraci - MARKETING - EXPORT
ZBOŽÍ NA AUKRO.CZ

Generovat Sitemap.xml
Soubor sitemap.xml slouží k lepší indexaci jednotlivých stránek e-shopu do fulltextových vyhledávačů
(www.seznam.cz, www.google.cz) a napomáhá fulltextovým robotům s nalezením jednotlivých stránek.
Soubor sitemap.xml lze generovat jednou týdně. Generování souboru vyvoláte kliknutím na tlačítko
GENEROVAT SITEMAP.XML

Odesílání e-mailů / SMS
Tato funkce slouží pro marketingové oslovení registrovaných zákazníků pomocí e-mailové zprávy nebo
pomocí SMS zprávy zaslané na jejich mobilní telefon. Ve chvilce jste tak schopni dát zákazníkům vědět o
právě naskladněném zboží, slevě nebo novince v e-shopu.

Pro úspěšné odeslání SMS zpráv musíte mít pro e-shop k dispozici dostatečný kredit. Navýšení kreditu pro
SMS zprávy provedete v levém menu na hlavní stránce administrace e-shopu. Na hlavní stranu se dostanete
kliknutím na logo E-commerce.

Na stránce jako první uvidíte pole se všemi Vámi vytvořenými třídy zákazníků a pod ním další pole, tentokrát
se všemi Vámi registrovanými zákazníky. Pro zjednodušení odeslání můžete nahoře ve výběru skupin zvolit
pouze tu uživatelskou třídu, které se zasílání týká. Výběr provedete zaškrtnutím příslušného políčka před
názvem uživatelské skupiny (třídy). Jak přidat uživatele do dané skupiny naleznete zde.

Pokud zvolíte některou z uživatelských skupin její členové zeleně se automaticky označí v seznamu
uživatelů. Ručně pak máte možnost zvolit další jednotlivé uživatele pro odeslání dané zprávy. Výběr
jednotlivých uživatelů se provádí zaškrtnutím / odškrtnutím políčka před daným uživatelem.

V pravém menu pak máte možnost zvolit, zda chcete odeslat e-mailovou zprávu nebo SMS zprávu.

Po kliknutí na daný prostředek komunikace je možné přidat ručně adresáty jak pro e-mail tak pro SMS
zprávu. Jednotlivé ručně přidané adresáty oddělte středníkem ( ; )
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Do formuláře zadáte konkrétní text SMS zprávy nebo e-mailu a stisknete tlačítko OK. Pokud jste vybrali více
příjemců může odesílání trvat delší dobu.

Dárkové poukazy
Tato funkce slouží pro zadávání a editaci dárkových poukazů. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí přehled
všech dostupných poukazů. Zobrazuje se jejich platnost do, kod poukazu, výše slevy (v Kč nebo %),
minimální částka nákupu, aby bylo možné poukaz uplatnit, popis poukazu sloužící pro snazší orientaci
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provozovatele e-shopu a informace o tom, zda se jedná o jednorázový poukaz či nikoliv.

Vygenerované dárkové poukazy je možné editovat kliknutím na tlačítko EDITOVAT.

Dárkový poukaz může být v libovolné hodnotě. Nejprve je třeba si dárkový pokaz vygenerovat. V pravém
menu máme možnost zvolit, zda chceme vygenerovat jednorázový poukaz nebo několik poukazů zároveň.
Na následujícím příkladu si necháváme generovat 1 poukaz s platností do 31.10.2013. Tento poukaz bude
sloužit jako sleva ve výši 100Kč při nákupu nad 1500Kč. Nejedná se o jednorázový poukaz, může tedy být
využitý opakovaně až do konce jeho platnosti.
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Na druhém příkladu si necháváme vygenerovat 3 poukazy. Každý z nich bude mít svůj vlastní kod a jedná se
o poukazy s platností do 31.10.2013 na slevu 15% z hodnoty nákupu. Nejsou nijak limitovány hodnotou
objednávky a jedná se o jednorázové poukazy, které budou použitím zneplatněny. 

Vygenerované poukazy je následně možné využít v rámci promo akcí v e-mailu, SMS zprávách, v rámci
reklamních kampaní v tištěných mediích nebo v zásadě jakýmkoliv jiným způsobem. Zákazník ve 3. kroku
objednávky má možnost uplatnit dárkový poukaz, jeho objednávka se automaticky poníží o hodnotu
poukazu.

Generování odkazu
Generování odkazu je jednoduchá funkce pro vygenerování odkazu na Váš e-shop v HTML formátu. Takto
vygenerovaný odkaz můžete například zaslat partnerskému e-shopu pro vložení do jejich www stránek. Pro
vygenerování odkazu je třeba zadat text odkazu (jedná se o viditelný text, který se bude zobrazovat na www
stránkách, kam bude odkaz vložen) a titulek.
Titulek je text, který uživateli www stránek přiblíží, kam vlastně odkaz směřuje. Titulek se zobrazí po najetí
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myší na odkaz. Titulky odkazů jsou důležité také např. pro čtecí zařízení, umožňují lepší orientaci.

Po vyplnění textu a titulku stiskněte tlačítko GENEROVAT ODKAZ. Vygenerovaný odkaz se zobrazí ve
spodním okně a je možné jej zkopírovat.

Ankety
Tento modul umožňuje vložit do e-shopu anketu pro jeho návštěvníky. Po kliknutí na odkaz ankety z menu
se zobrazí probíhající anketa (pokud nějaká je k dispozici).

Tuto anketu je možné editovat a upravit její název případně přidat možné odpovědi.

Box s anketou je možné v e-shopu zobrazovat několika způsoby. Způsob zobrazení ovliníte kliknutím na
tlačítko NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ ANKETY  v pravém menu. Anketu je možné zobrazovat po levé straně e-
shopu nebo po pravé straně e-shopu nebo si zkopírovat kod ankety a vložit jej například do vybrané statické
stránky přes tlačítko ZDROJ.
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Výsledky probíhající ankety zobrazíte kliknutím na tlačítko ZOBRAZIT VÝSLEDKY. U každé odpovědi je
vidět kolik hlasujících se rozhodlo pro daanou odpoveď, za lomítkem pak celkový počet hlasujích a v závorce
pak procento, které tato odpověď z celkového počtu hlasujících představuje.

Vložení nové ankety dosáhnete kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT ANKETU  v pravém menu. Pozor vytvoření
nové ankety automaticky deaktivuje současnou aktivní anketu. V e-shopu lze mít aktivní pouze 1 anketu
zároveň.
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Menu „Statické stránky“

Statické stránky
Toto  menu  umožňuje  editovat  údaje  na  informačních  stránkách elektronického obchodu (  úvodní stránka,
kontakty,  všeobecné  obchodní podmínky,  reklamační řád  a  další).  Toto  umožňuje  velmi  rychlé  obměnění
kontaktních údajů  nebo zprávu  zákazníkům  o  dovolené apod.  bez  nutnosti  kontaktovat  webmastera  nebo
jiného programátora.
Po kliknutí  na  tuto  položku  v menu  se  zobrazí  seznam  stávajících  statických  stránek  e-shopu.  Pomocí
šipek nahoru a dolů můžeme měnit jejich pořadí. V tomto pořadí se poté budou zobrazovat  návštěvníkům e-
shopu v seznamu statických stránek.  Editovat  danou stránku je  možné tlačítkem  DETAIL.  Smazání  pak
provedeme tlačítkem SMAZAT. Systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 umí pracovat se dvěma urovněmi
statických stránek. Úrovně jsou viditelné na následujícím obrázku  například u sekce KONTAKTY, která jako
druhou úroveň má statické stránky  Pobočky  a otvírací doba poboček.  Druhá úroveň se zákazníkovi zobrazí
až po kliknutí na úroveň první. 

Přidání nové statické stránky provedeme kliknutím na odkaz VYTVOŘIT NOVOU STRÁNKU, který
nalezneme v pravém menu. Otevře se okno s předvolbami a CKEditorem pro editaci obsahu. Mezi
předvolbami naleznete :

o Název - např. kontakty, reklamační řád, apod.
o HTML titulek - ten se bude zobrazovat v záhlaví prohlížeče
o Klíčová slova - hodí se spíše pro interní vyhledávače v rámci Vašich stránek. Klíčová slova

oddělujte čárkou.
o HTML popisek - tento popisek vyhledávač vypíše jako popis u vyhledávaných výsledků

(většinou pouze v případě, pokud tento popisek obsahuje nějaká klíčová slova).
o URL adresa stránky - zde je možné zvolit unikátní URL adresu Vaší nově vytvářené statické

stránky. Dbejte však na to, aby nedošlo ke kolizi URL adresy s již existující adresou. URL musí
obsahovat pouze povolené znaky pro www adresu. Nezkušeným uživatelům
nedoporučujeme toto nastavení používat.

o Zobrazit odkaz v hlavním menu - při výběru této možnosti bude odkaz umístěn na liště
hlavního menu (pod záhlavím Vašeho eshopu)

o Zobrazovat odkaz v postranní menu - tato možnost umístí odkaz do postranního menu jako
součást pole Statické stránky.

o Zobrazit obsah stránky v bočním panelu - tato možnost je podobná té o řádek výše. Vytvoří
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se však jako nové pole v postranním panelu, na výběr zde máte levý nebo pravý panel, případně
možnost Zobrazit okraje boxu, která obsah stránky uzavře do stejného rámečku, jako mají
ostatní položky v těchto panelech.

o Funguje jako odkaz na jinou stránku - po kliknutí Vás přesměruje na stránku definovanou v
obsahu stránky. Tuto stránku definujete pouze vložením URL adresy, nic víc do obsahu nepište
ani mezeru, jinak Vám tento odkaz nebude fungovat.

o Zobrazovat stránku jako úvodní - umožňuje nastavit stránku jako hlavní, tzn. tato stránka se
bude načítat automaticky každému návstěvníkovi jako úvodní. Hlavní stránkou může být pouze
jedna z vytvořených statických stránek.

o Stránka obsahuje všeobecné obchodní podmínky - tuto volbu zatrhněte, pokud se jedná o
stránku s VOP obchodu. Na tuto stránku bude následně směrován zákazník při objednávce a
nutností souhlasu s VOP.

o Nastavit jako podstránku - pokud chcete tvořit statickou stránku druhé úrovně zde zvolte,
která stránka má být pro tuto mateřská (nadřazená)

Nelze označit všechny možnosti najednou. Pokud máte nastavenou stránku jako odkaz, pak již nelze vložit
stránku jako obsah (zobrazovat jako hlavní, zobrazovat obsah v bočním panelu). Implicitně má stránka jako
odkaz přednost před zobrazením jako obsah a v případě označení obou variant se automaticky použije ta,
která stránku definuje jako odkaz
.

Po navolení požadovaných možností výše následuje CKEditor, kde si vytvoříte potřebný obsah stránky.
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Možnosti ovládání CKEditoru jsou popsány zde.

SEO lišta
Tato funkce slouží k jednoduchému zobrazování reklamních odkazů na partnerské e-shopy a www stránky.
Kód reklamního odkazu stačí jednoduše překopírovat nebo přepsat do prázdného okénka a stisknout
tlačítko ULOŽIT. V té chvíli se začne reklamní odkaz, ke kterému kód patří, zobrazovat na hlavní stránce e-
shopu dole.

Je dobré zkontrolovat validitu Vašeho kódu, ten by měl být ve formátu  <a href="domenapartnera"> ...
popisek partnerského webu ... </a>.
Pro lepší představu takový odkaz může vypadat takto : <a href="www.mobilni-telefony.cz">mobilni-telefony
... Široký výběr mobilních telefonů za bezkonkurenční ceny</a>

Příklad takového zobrazení

Boční panely

Stejným způsobem jako zobrazování reklamních bannerů dole  na  hlavní stránce  funguje  i zobrazování
reklamních bannerů v postranních lištách. Opět  stačí pouze  překopírovat  nebo  přepsat  kód  banneru,
který chcete zobrazit a stisknout tlačítko ULOŽIT. Pro zobrazení scriptu v panelu musí být  v grafice,
kterou používá Váš e-shop tento panel aktivní. 

POZOR na vkládání větších bannerů než 200px, protože  u těchto může  dojít k posunutí hranic
bočních lišt a zasáhnutí do  grafiky  e-shopu.  Po  vložení  partnerského  banneru si  zkontrolujte
zda  je  vše  v pořádku a  případně  požádejte  partnera  o  zaslání  menšího  reklamního  banneru,
který se do postranní lišty bez problémů vejde.

Favicon

Jedná se o ikonu, která se zobrazuje v internetovém prohlížeči vedle řádku s internetovou adresou. Tato
ikona má předepsané rozměry i formát. Nahrávejte pouze obrázky ve formátu gif, png nebo ico které
mají rozměry 16x16 pixelů. Vytvořit si Favicon můžete třeba na adrese favicon.cc

Banery na úvodní straně
Tento modul umožňuje vytvořit provozovateli e-shopu rotující banner na hlavní straně e-shopu. Tento banner
se zobrazuje nad obsahem statické stránky, která je označena jako hlavní. K tomu, aby se banner mohl
zobrazovat musí být nějaká stránka jako hlavní v systému nastavena.

http://www.favicon.cc
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Kliknutím na modul v administraci e-shopu se dostanete na přehled jednotlivých bannerů, které rotují. Pokud
zvoleny banner chytíte myší v oblasti šipek, můžete změnit jeho pořadí v rámci rotujících bannerů. Dole pod
bannery 
je možné nastavit barvu jejich pozadí a to poklepáním na barevné kolečko a výběrem barvy, nebo přímo
zapsáním kodu barvy v hexadecimálním kodu.

Kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ BANNER v pravém  menu máte  možnost  vytvořit  libovolný  banner,
který bude následně zařazen mezi rotující.  První volbou máte možnost  nastavit,  zda bude banner  viditelný
nebo skrytý. Toto se dá využít například při přípravě reklamní kampaně, kdy nechcete, aby banner byl hned
viditelný.  Dále  zadáte  název banneru,  pro  Vaši  snazší  orientaci  v přehledu bannerů.  Pokud  chcete  máte
možnost  i  editovat  URL adresu banneru.Toje  adresa,  na  kterou  bude  zákazník  směřován  po  kliknutí  na
banner.  Dále  je  zde  k  dispozici  klasický  CKeditor,  kterým  můžete  banner  libovolně  vytvořit  a  editovat.
Vytvořený banner uložíte do systému tlačítkem ULOŽIT BANNER.
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Protože velmi často chtějí provozovatelé e-shopu vytvořit banner, který má sloužit jako reklama na některý  z
prodávaných produktů, připravili jsme něco jako rychlou šablonu, která podobný banner umí vytvořit.  Vše je
však  stejně  jako  v předchozím  případě plně  editovatelné  přes  CKeditor.  Tuto  volbu  vyvoláte  kliknutím  na
tlačítko VYTVOŘIT BANNER Z PRODUKTU, které naleznete v pravém menu v přehledu bannerů. Následně
vyberete  produkt,  na  který  chcete  banner  udělat  tlačítkem  VYTVOŘIT  BANNER  Z  PRODUKTU,  které
naleznete nad krátkým popisem produktu.

Vybraný produkt se Vám vloží do editace banneru s jeho názvem, obrázkem, cenou a krátkým popisem.
Vše je plně editovatelné, máte tedy možnost vše upravit podle svých potřeb a dát ULOŽIT ZMĚNY.
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Editace záhlaví e-shopu
V této volbě získáte možnost editovat grafickou hlavičku Vaše e-shopu. Tato funkce je určena všem, co
nemají grafiku navrženou na míru, ale začínají s e-shopem postaveným na některé z barevných šablon. 

Editace hlavičky probíhá stejně jako editace jakékoliv jiné statické stránky. Kompletní popis funkcí editoru
naleznete v kapitole FCKeditor.
Oproti standardní editaci statických stránek má toto okno editoru pomocnou linku, která naznačuje rozměry
hlavičky e-shopu a slouží pro snazší orientaci při editaci. Veškeré prvky, které chcete do hlavičky umístit,
by neměli sahat níže než tato linka a přesáhnout ji směrem doprava. Po provedení změn stiskněte tlačítko
ULOŽIT.
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Menu NASTAVENÍ

Tato  funkce  slouží  pro  uživatelské  nastavení  elektronického  obchodu  z pohledu  provozovatele.  Zde
můžete ovlivnit většinu funkcí Vašeho  e-shopu.  Doporučujeme  projít  všechny položky nastavení před
zahájením  prodeje.  Kvalitní  nastavení  a  přednastavení  hodnot  ušetří  spoustu  času  při  následném
zadávání produktů a hraje i klíčovou roli v informovanosti zákazníka a při celkovém výsledku prodeje.

Základní nastavení

Základní nastavení

Název e-shopu
Název e-shopu se používá při generování e-mailů zákazníkovi i provozovateli. Většinou se jako název používá
www adresa bez www nebo celá doména e-shopu. V našem příkladu pro e-shopu www.123naplne.cz
použijeme název e-shopu 123Naplne.cz

Nastavení e-mailů
Zde je třeba nastavit, jaké e-mailové adresy bude e-shop používat  pro komunikaci se zákazníky. Není třeba
pro  každou  položku  nastavovat  samostatnou  mailovou  schránku.  Je  možné  nastavit  pro  všechny  volby
schránku stejnou. Doporučujeme však mít  zřízenou schránku v rámci domény a nepoužívat  pro komunikaci
se  zákazníkem  e-mailové  schránky  umístěné  na  neplacených  serverech  (seznam.cz.  centrum.cz,
gmail.com  apod.)  Komunikace  z  těchto  neplacených  serverů  nevypadá  profesionálně  a  v  některých
případech vzbuzuje i nedůvěru v celý e-shop ze strany zákazníků.

Číslo účtu
Zde zadejte číslo účtu, které má být používáno pro generování podkladů k platbě pokud zákazník zvolí
platbu předem
jazykové mutace?

Výchozí telefonní předčíslí
Zde zadejte telefonní předčíslí, které chcete, aby bylo předvyplněno v procesu objednávky v kolonce
telefonního čísla

Jsme plátci DPH
V případě, že jste plátci DPH zatrhněte tuto možnost. U všech produktů pak máte kolonky pro cenu bez
DPH a s DPH a tato informace se následně zobrazuje i v e-shopu v detailech produktů

Zápatí e-mailu - podpis
Zde je možné si vytvořit podpis, který se bude automaticky generovat do všech e-mailů. které rozesílá e-
shop (informace o objednávce, podklady k platbě atd.).
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Produkty

Produkty

Zde je možné nastavovat vlastnosti e-shopu týkající se způsobu zobrazování produktů v e-shopu a
přídavných modulů. 

Zobrazovat běžné ceny
V případě, že je tento modul zapnutý je u každého produktu zobrazována tzv. běžná cena (cena za kterou
se dá produkt obvykle zakoupit například u konkurence). Pod touto cenou je pak umístěna Vaše cena v e-
shopu (nižší). 

Zobrazit tlačítka sociálních sítí
U každého produktu budou automaticky generována tlačítka pro sdílení na sociálních sítích. Tato možnost
dovoluje samotným zákazníkům starat se částečně o marketing eshopu sdílením Vašich produktů na
Facebooku a tím pádem i šířit povědomí zdarma mezi lidmi.

Zobrazit u produktu diskuzní forum
V případě zapnutí tohoto modulu bude ke každému produktu generován script diskuzního fora. Zatržením
volby vpravo máte možnost diskuzi povolit pouze přihlášeným uživatelům. Tuto volbu doporučujeme
vzhledem k velmi častému zneužívání diskuzí roboty.

Povolit hodnocení produktu
V případě zapnutí tohoto modulu bude ke každému produktu generován script hodnocení produktu
(hvězdičky). Opět, stejně jako u modulu diskusního fora, lze nastavit, kdo smí hodnocení přidávat.

Generovat do obrázku vodoznak
Vodoznak je funkce, která přes nahrávaný obrázek napíše text zadaný v okně vpravo. Vodoznak slouží jako
ochrana proti krádeži autorských fotografií z e-shopu do konkurenčních e-shopů. Barvu vodoznaku je možné
zapsat v hexadecimálním kodu nebo vybrat z palety kliknutím na barevné kolečko vedle okna pro zadání
barvy.

Při nahrávání zmenšovat velikost obrázku na
Nastavení automatické výšky nahrávaného obrázku. Pokud bude mít nahrávaný obrázek výšku vyšší bude
automaticky zmenšen na nastavenou. Obrázek s touto výškou bude použit v detailu produktu.
Doporučujeme výšku 600px

Mod katalog
V případě zapnutí tohoto modulu nebude dostupné tlačítko koupit u produktů ani košík a e-shop bude sloužit
pouze jako katalog zboží

Zobrazovat produkty na hlavní straně
V  této  volbě  je  možné  povolit  zobrazování  produktů  na  hlavní  straně  e-shopu.  Je  třeba  mít  vytvořenou
statickou stránku, kterou nastavíte jako hlavní,  a v rámci které se  produkty  zobrazí.  Je  možné  zobrazovat
pouze produkty, u kterých máte volbu zobrazení zatrženou v rozšířeném nastavení produktů, nebo produkty
akční. Je možné zobrazovat i kombinaci obou možností. Systém náhodně vybere produkty z  předvolených
do nastaveného počtu a tyto zobrazí.
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Kategorie

Kategorie

V tomto menu je možné nastavit chování e-shopu po kliknutí na některou z kategorií a podkategorií v
rozhranní pro zákazníka

Zobrazovat v kategoriích i zboží z podkategorií
Zde se jedná o globální nastavení v editaci každé jednotlivé kategorie můžete nastavení změnit. V případě,
že je tato volba u dané kategorie zatržená bude se po kliknutí na mateřskou kategorii zobrazovat i veškeré
zboží patřící do všech podkategorii, ktere jsou pod ní.

Výchozí počet zobrazových produktů na straně
Zde je možné nastavit kolik produktů se má maximálně zobrazovat na jedné stránce. V případě, že ve volbě
níže zákazník dostane možnost si zvolit i jiný počet zobrazovaných produktů bude pro něj platit ten, který si
zvolí.

Výchozí nastavení řazení produktu (rozhranní pro zákazníka)
Zde je možné nastavit podle čeho budou produkty v e-shopu řazeny v rozhranní pro zákazníka. Řazení podle
priority lze dále ovlivňovat v menu kategorie a produkty a tím ovlivnit, které produkty se dané kategorii budou
zobrazovat jako první.

Možnosti volby počtu produktů na straně
Zde je možné nastavit počty produktů na jedné straně, ze kterých si následně může vybírat zákazník. Tato
volba určuje kolik produktů lze zobrazit na 1 straně e-shopu.

V případě, že kategorie obsahuje podkategorie, zobrazit
Zde je možné nastavit, zda po kliknutí na kategorii, která je dále členěná na podkategorie se mají rovnou
zobrazit produkty nebo výběr podkategorií. Jedná se opět o globální nastavení a pro každou kategorii lze
tuto volbu upravit v editaci kategorie. Tato volba výrazně ovlivňuje rychlost načítání e-shopu zvláště u
vysokého množství položek v e-shopu.

Dále máme možnost zvolit, zda chceme hlavní menu zobrazovat jako jednoúrovňové nebo víceúrovňové
(stromové) a zda se mají kategorie řadit podle priority, jakou mají nastavenou, nebo podle abecedy.
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Ceny

Ceny

V této položce je možné nastavit, na kolik desetinných míst budou zaokrouhlovány ceny pro zákazníka.
Počty desetinných míst volte s rozmyslem, protože mají velký vliv na správnost výsledné ceny. Doporučené
nastavení je 2-4-2. Je zde dálé možné určit, zda se má nebo nemá zobrazovat velikost slevy u akcí a zda se
má nastavená sleva u produktu aplikovat i na případné příplatky u variant. Standardně se totiž sleva
vypočítává ze základní ceny produktu a na příplatky u variant není započítána.

Objednávky

Objednávky

Zde je možné nastavit základní vlastnosti týkající se objednávek, způsobu jejich číslování a orientace v nich.
Prefix čísla objednávek je počáteční číslo sloužící například pro identifikaci e-shopu nebo roku. Údaj o
celkovém počtu míst slouží k tomu, aby bylo možné nastavit jak dlouhé má celé číslo objednávky být.

Příklad:
Prefix nastavený na 2013 počet míst na 10. První objednávka v systému tedy bude mít číslo:

2013000001

Postfix objednávek
Postfix objednávky je koncové číslo a jeho vynulování se používá většinou po ukončení testovací fáze e-
shopu a přechodu k ostrému provozu.

Zobrazit pole pro zadávání dárkových poukazů
ve 3. kroku objednávkového procesu je možné zobrazit okno pro zadání dárkového (slevového) poukazu. V
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případě, že nevyužíváte vůbec dárkové poukazy doporučujeme toto okno vůbec nezobrazovat, protože
někteří zákazníci, pokud vidí toto okno jdou automaticky hledat na internet nějaký kod pro slevu a vzrůstá
tím procento nedokončených objednávek.

Při tisku objednávky tisknout také poznámku
Při tisku objednávky z detailu objednávky a z přehledu objednávek vytiskne i poznámku, která je k
objednávce uložena zákazníkem nebo editována provozovatelem e-shopu

Při tisku štítku na balíky tisknout také seznam produktů
Při tisku objednávky z detailu objednávky a z přehledu objednávek vytiskne i seznam objednaných produktů

Možnosti volby počtu objednávek na straně (adm.)
Zde je možné nastavit kolik objednávek se má zobrazovat na jedné stránce v administraci v přehledu
objednávek

Načítat data o klientovi z ARESu
Systém se umí v průběhu objednávkového procesu propojit do rejstříku ekonomických subjektů a načíst
podle zadaného IČ přesné údaje o zákazníkovi, který je již následně pouze zkontroluje. Tento systém je
velmi pohodlný pro zákazníka a eliminuje riziko chyba nutnost opravovat faktury.

Moduly

Nastavení modulů

Modul váhy
slouží k přesnějšímu určení výše poštovného a dalších přepravních poplatků. Hmotnost zadaná u každého
výrobku se poté sčítá a systém pak automaticky v košíku podle celkové hmotnosti objednávky spočítá výši
poštovného.

Modul států
Pokud je zapnutý umožní nastavit v NASTAVENÍ - STÁTY země, do kterých je možné zasílat zboží. Na tyto
státy je pak možné navázat ruzné druhy dopravy za různou cenu, různé možnosti plateb nebo třeba
minimální výši objednávky pro odpuštění dopravních poplatků

Věrnostní body
V případě zapnutí tohoto modulu je možné ke každému produktu nastavit počet věrnostních bodů, který se
přičte k účtu registrovaného zákazníka za nákup dané položky. Na základě tohoto modulu je možné postavit
vlastní věrnostní program a za body dávat například slevu nebo dárky.

Recyklační poplatky (PHE)
Modul pro prodejce elektro zařízení podlehajících zákonu o nakládání s elektroodpadem. V případě, že je
tento modul zapnutý zobrazuje se v administraci každého produktu možnost zadání výše (PHE). Tato
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částka je pak automaticky přičtena k ceně produktu a je zobrazována výsledná cena, která je součtem ceny
produktu a poplatku. Výše PHE je zobrazována i v detailu produktu pro zákazníka.

Autorské odměny (AF)
Modul pro prodejce zboží, které podléhá povinnému odvodu autorských odměn. V případě, že je tento modul
zapnutý zobrazuje se v administraci každého produktu možnost zadání výše (AF). Tato částka je pak
automaticky přičtena k ceně produktu a je zobrazována výsledná cena, která je součtem ceny produktu a
poplatku. Výše AF je zobrazována i v detailu produktu pro zákazníka.

Výrobce
Tento modul využijete pokud prodáváte zboží, které nevyrábí přímo Vaše společnost, ale výrobcem je
všeobecně známá značka. Návštěvník e-shopu tak může zboží filtrovat i podle oblíbené značky (výrobce).

Dodavatel
Slouží pouze pro potřebu provozovatele e-shopu a usnadňuje tvorbu objednávek u dodavatelů. Po zapnutí
tohoto modulu systém dává možnost vložit ke každému produktu kód u dodavatele a na základě tohoto
kódu připravit např. objednávku na chybějící produkty nebo aktualizovat ceny podle nového ceníku.

Nákupní ceny
Pokud bude zapnutý modul nákupních cen, budete moci zadávat nákupní ceny, které jsou viditelné pouze v
administraci. Můžete také nastavovat marži, ze které bude následně dopočítávána cena prodejní, vždy při
změně nákupní ceny.

Sklad
Slouží jako jednoduché skladové hospodářství, které zabrání tomu, aby zákazníci objednávali zboží, které již
není k dispozici. Vždy když klesne počet kusů daného produktu na skladě na 0, zobrazí se u zboží
informaci, kterou nastavíte v okénku vpravo. Dále je zde možnost povolit uživatelům zobrazení skladového
množství u daného produktu. Toto nastavení je pouze globální a jedná se o hodnotu, která se přednastaví u
nového produktu. U každého produktu lze následně nastavit zcela individuální chování.

Počítadlo

Nastavení počítadla
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V této položce je možné nastavit jaké údaje se budou návštěvníkům e-shopu zobrazovat na panelu počítadla
a jeho počáteční údaje. Počet hodin pro započtení nového přístupu je údaj v hodinách, který určuje po jaké
době se stejný počítač započte jako nový návštěvník. Počáteční hodnota určuje, od kterého čísla se začnou
počítat noví návštěvníci. 

Připočítat k online / denním návštěvám je volba, kterou použijete, pokud chcete zobrazovat vyšší číslo než je
reálný počet návštěvníků.

Pro zobrazení počítadla v rozhranní pro zákazníka musí být tato možnost zapnuta v menu panely.

menu Kategorií

Nastavení menu kategorií
Zde je možné nastavit chování hlavního menu s (pod)kategoriemi zboží v e-shopu. Je zde možnost zvolit,
zda chceme hlavní menu zobrazovat jako jednoúrovňové nebo víceúrovňové (stromové) a zda se mají
kategorie řadit podle priority, jakou mají nastavenou, nebo podle abecedy.

Panely

Panely
V této položce nastavení je možné aktivovat a deaktivovat funkční panely, které se zobrazují zákazníkovi v e-
shopu. Panel aktivujete zatržením příslušného boxu a stisknutím tlačítka ULOŽIT ZMĚNY, které naleznete
vlevo dole.

Počítadlo
zaznamenává počty návštěvníků e-shopu a zobrazuje je v rozhranní pro zákazníka. Počítadlo a zobrazované
údaje lze nastavit v menu počítadlo.

Kontaktní formulář
Formulář pro odeslání rychlého dotazu odkudkoliv z e-shopu. Při zapnutí je zobrazován jako box v levém
panelu e-shopu.

Dále je možné zobrazovat automatické panely s akčním, novým a nejprodávanějším zbožím

Vyhledávání

Nastavení vyhledávání
Vyhledávat  algoritmem  "OR":  při  vyhledávání  více  slov bude  produkt  vyhledán  i  v  případě,  že  se  u  něj
vyskytuje pouze jedno z vyhledávaných slov (výchozí nastavení)
Vyhledávat algoritmem "AND":  při vyhledávání více slov bude produkt  vyhledán pouze v případě,  že  jsou  v
názvu, krátkém popisku, dlouhém popisku  nebo  klíčových  slovech dostupná  všechna  slova  z  vyhledávané
fráze. Tento algoritmus se neaplikuje na variantní názvy, pouze na mateřský produkt.

Statistiky

V této volbě je možnost nastavení chování výpočtu statistických údajů v sekci marketing - statistiky. Je
možné nastavit, které stavy objednávek se mají do statistik započítávat a případně vynulovat počítadla
zobrazení produktů a vyhledávání. 
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Cache

Systém provádí, pro rychlejší běh aplikace, ukládání mezivýsledků do databáze a nemusí tak neustále
procházet celou databázi (např. složitě zjišťovat všechny produtky dané kategorie), ale pokud jsou k
dispozici relevantní výsledky, použije ty. V některých případech (v případě chybného dokončení některé
operace) se může stát, že například přidáte do kategorie produkt nebo podkategorii a ta se v rozhraní pro
zákazníka nezobrazuje. Může to být způsobeno právě uloženým mezivýsledkem, ze kterého se data
načítají. Pokud tento problém ve Vašem e-shopu nastane, stiskněte tlačítko pro mazání mezivýsledků níže. 

Měny

Měny

V tomto menu máte možnost  nastavit  v jakým měnách bude možné v e-shopu zobrazit  ceny  zboží. Novou
měnu přidáte kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVOU MĚNU v pravém menu. Vzájemné kurzy jsou v e-shopu
nastavené napevno. Máte tedy možnost nastavit svůj vlastní směnný kurz bez závislosti na kurzu oficiálním.
Při  přidání  nové  měny  nebo v její  editaci  máte  možnost  zvolit,  zda  danou  měnou  bude  možné  i  platit  či
nikoliv a kolik desetinných míst dané měny se bude zobrazovat. 
Při zadávání mezinárodního označení měn dodržujte prosím pravidla ISO 4217. Seznam zkratek  světových
měn naleznete například zde:
http://www.xe.com/iso4217.php

Jakmile budete mít zadány všechny používané měny vyberte, která z nich má být výchozí (kliknutím na
tlačítko výchozí měna v příslušném řádku) případně máte možnost nastavit některou z měn jako duální
(zobrazuje se společně s výchozí měnou a jsou viditelné obě částky).

Dopravy

Nastavení přepravy

V této položce menu se nastavuje, jaké možnosti dopravy bude e-shop podporovat a poplatek za zvolený
způsob dopravy. Jednoduše stačí napsat název možnosti přepravy a uvést poplatek za tuto dopravu.
Nakonec tuto dopravu uložit tlačítkem ULOŽIT. U každé přepravy lze následně tlačítkem DETAIL editovat
název i cenu. V případě, že máte zapnutý modul váhy (základní nastavení - základní nastavení - moduly) je
možné nastavit i cenové rozpětí podle celkové hmotnosti produktů v objednávce.

Cena přepravy může být, v případě zapnutého modulu státy (základní nastavení - základní nastavení -
moduly), odlišná pro jednotlivé země kam zboží dodáváte.

Jedním z výrazných motivačních faktorů k navýšení hodnoty objednávky je odpuštění poplatků za poštovné,
balné a platbu. Toto je možné nastavit v pravém menu zadáním částky, kterou když objednávka překročí,
budou zákazníkovi všechny poplatky spojené s dopravou prominuty. Pokud máte zapnutý modul států je
možné nastavovat výši objednávky nutnou pro odpuštění poplatků vzlášť pro každý stát. Nastavení se
provádí v menu státy NASTAVENÍ - STÁTY.V případě zadání nuly se budou zákazníkovi tyto poplatky
účtovat vždy. 

Pokud má některý z produktů zadanou atypickou cenu dopravy bude tato účtována a zobrazena zákazníkovi
vždy. 

Jako další možnosti u dopravy lze pro každou dopravu nastavit její provázání s platbami. Tedy přiřadit každé
dopravě jednotlivé možnosti plateb, které lze použít. Je totiž docela nelogické mít možnost např. zvolit
osobní odběr a k tomu platbu dobírkou. Pro dopravu pomocí kurýrní služby PPL může být naopak dobírka a

http://www.xe.com/iso4217.php
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platba hotově při dovozu povolena, ale bylo by zcela nelogické mít zde možnost zaplatit hotově na prodejně.
V takovém případě by bylo zbytečné nechat si posílat zboží přes PPL.

Pořadí doprav v administraci a v rozhranní pro zákazníka lze jednoduše ovlivnit chycením přetažením zvolené
dopravy na potřebnou pozici.

Do popisu dopravy je možné zadat text, který bude zobrazován v rozhranní zákazníka pod jednotlivou
dopravou.

Dále je možné přidat text, který bude u dané dopravy přidán k vygenerovanému e-mailu odesílanému při
změně objednávky na status nová (pokud je odesílán)

Platby

Nastavení plateb

V této položce nastavení je možné stanovit příplatky za zvolený způsob platby za zboží (např. za dobírku).
Přidání způsobu platby se provede tak, že se v pravém menu klikne na volbu VLOŽIT NOVOU PLATBU.
Následně se vyplní název způsobu platby, částka poplatku v Kč a možnost zatrhnout zda se má
automaticky generovat zálohová faktura. Generování zálohové (proforma) faktury se využívá hlavně pro platbu
předem nebo při osobním odběru zboží. Zákazník tak ihned po provedení objednávky dostává na e-mail
informace s číslem účtu, variabilním symbolem platby a částkou, kterou má uhradit. Variabilní symbol je
číslo objednávky. Cena vybraného způsobu platby může být, v případě zapnutého modulu státy (základní
nastavení - základní nastavení - moduly), odlišná pro jednotlivé země kam zboží dodáváte. Při zadávání
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nového způsobu platby nebo v její editaci (detail) máte možnost nastavit provázání s jednotlivými způsoby
dopravy.

Pořadí plateb v administraci a v rozhranní pro zákazníka lze jednoduše ovlivnit chycením přetažením zvolené
platby na potřebnou pozici.

Do popisu platby je možné zadat text, který bude zobrazován v rozhranní zákazníka pod jednotlivou platbou.
Stejně tak je možné v editaci dané platby nahrát k této platbě logo, které se bude zobrazovat v rozhranní pro
zákazníka a slouží ke snadnější orientaci.

Dále je možné přidat text, který bude u dané platby přidán k vygenerovanému e-mailu odesílanému při
změně objednávky na status nová (pokud je odesílán)

V e-shopu je integrováno nastavení pro akceptaci internetových mikroplateb PAYSEC (www.paysec.cz),
PayU (www.payu.cz), splátkového prodeje HomeCredit (www.homecredit.cz) a platebních karet přes
platební bránu ČSOB a.s. Tyto platební metody nejsou na začátku aktivní a je třeba je aktivovat kliknutím na
odkaz vpravo (AKTIVOVAT).
On-line platební metody jsou velmi důležitým nástrojem každého prodejce, protože máte jistotu, že
zákazník objednané zboží opravdu chce. Peníze za zboží máte ihned k dispozici a předejdete tak finančním
ztrátám vzniklým vrácením odeslaných dobírek se zbožím. 
Po kliknutí na průvodce získáte detailní informace o službě a všech potřebných krocích k tomu, aby Váš e-
shop umožnil zákazníkům on-line platby. 

http://www.paysec.cz
www.payu.cz
www.homecredit.cz
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Dostupnosti
V této položce je možné pro všechny produkty v e-shopu nastavit dostupnosti pro produkty, které se
zobrazují zákazníkům a podle kterých získávají informaci o tom, jak rychle mohou objednané zboží mít
doručeno. V základu je 5 dostupností (skladem, dočasně nedostupné, samostatně neprodejné, trvale
nedostupné a neznámá) a neomezený počet dostupností, které je možné přidat a editovat 

Přidání dostupnosti je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVOU DOSTUPNOST v pravém menu a
vyplněním názvu dostupnosti, uvedením dostupnosti v hodinách, výberem barvy a výběrem toho, zda je
možné zboží, které má nastaveno tuto dostupnost nakoupit. Zboží, které má zatrženu informaci o tom, že
jej není možné nakoupit, nelze vložit do košíku. Údaj o počtu hodin slouží vyhledávačům zboží (1den = 24
hodin, 0 hodin = skladem na pobočce).

DPH
Zde je možné nastavit dostupné sazby DPH k výrobkům/produktům. Dle této sazby se dopočítává cena
produktu s DPH. Systém pracuje vždy s cenou bez DPH a podle zadané sazby dopočítává koncovou cenu.
Sazba DPH je klasicky v %

Přidání nové sazby DPH je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVOU HODNOTU DPH v pravém menu a
vyplněním sazby v % a stiskem tlačítka VLOŽIT.

V případě, že v průběhu provozování e-shopu dojde ke změně sazby DPH změníte tuto jednoduše přes
tlačítko DETAIL v přehledu sazeb a změnou výše DPH na novou. Pokud zároveň chcete, aby zůstala
zachována cena včetně DPH a nedošlo k jejímu zvýšení (snížení) stačí zatrhnout "Zachovat při změně
cenu".
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U neplátců DPH není nutné sazby vyplňovat a stačí používat pouze sazbu 0%. Doporučujeme však od
začátku tyto sazby používat, protože pokud se v budoucnu stanete plátcem DPH, není nutné přenastavovat
DPH u všech prodávaných produktů. Zapnutí a vypnutí plátcovství DPH se provádí v NASTAVENÍ -
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ. 

Výrobci

Seznam výrobců

V této položce je možné centrálně pro celý e-shop nastavit výrobce jednotlivých produktů. Výrobci jsou
defaultně seřazení podle abecedy. Tito výrobci se zobrazují zákazníkům a slouží pro snazší orientaci
v produktech, který e-shop nabízí.  Zákazník má možnost ve frontendu podle výrobců zboží filtrovat nebo jít
ve výběru místo klasických kategorií právě podle výrobců.

Přidání nového výrobce je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVÉHO VÝROBCE v pravém menu. Při
vkládání nového výrobce nebo editaci stávajícího přes tlačítko DETAIL lze vytvořit i úvodní stránku daného
výrobce popisující například jeho výrobní závody, získaná ocenění apod. Pro tyto účely je k dispozici
kompletní editor v detailu.

Dodavatelé

Seznam dodavatelů

V této položce je možné centrálně pro celý e-shop nastavit dodavatele jednotlivých produktů. Tento údaj
slouží i jako rychlý a přehledný adresář, kde je možné zadat i kontakty a další potřebné informace.
Dodavatelé se nezobrazují koncovým zákazníkům, ale slouží výhradně pro urychlení práce provozovatele e-
shopu. Pokud totiž máte zadané dodavatele, je možné využít automatické tvorby objednávek na nově
objednané nebo chybějící zboží. Automatické generování objednávek na chybějící zboží naleznete v menu – 
kategorie a produkty – chybějící zboží (5.4.) Pokud chcete generovat objednávky u dodavatelů na základě
přijatých objednávek od zákazníků, je toto možné v menu – objednávky – přehled objednávek – Seznam
produktů nových objednávek (6.1).

Přidání nového dodavatele je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVÉHO DODAVATELE v pravém menu. 
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Množstevní jednotky

Množstevní jednotky

V této položce je možné pro všechny produkty v e-shopu nastavit množstevní jednotky, po kterých je možné
je objednávat. V základu je množstevní jednotka 1 kus (tuto množstevní jednotku není možné smazat ani
editovat). Dále je možné nastavit neomezený počet množstevních jednotek, podle kterých prodáváte (metry,
cm, litry, ml apod.). Přidání množstevní jednotky je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT MN. JEDNOTKU
vyplněním řádku s názvem a povoleným počtem desetinných míst. 

Například pokud tedy prodáváte metrový textil a jste schopni prodávat na cm, tak můžete zadat množstevní
jednotku buď přímo v cm s 0 desetinnými místy nebo udat cenu za 1m s tím, že jsou povolena 2 desetinná
místa, a je tedy možné zakoupit 1,26m textilní látky.

Záruka

Záruky

V této položce je možné pro všechny produkty v e-shopu nastavit záruky, které jako dodavatel na produkt
poskytujete. Tyto záruky se zobrazují zákazníkům a získávají podle nich informaci o tom, jak dlouhou
záruční lhůtou produkt disponuje. Při vkládání nebo editaci produktu již poté vybíráte z přednastavených typů
a délky záruky.
 
Přidání záruky je možné kliknutímna tlačítko VLOŽIT NOVOU ZÁRUKU  v pravém menu a vyplněním názvu
záruky, který se má u zboží zobrazovat. Editace názvu záruka je možná přes tlačítko DETAIL.

Sklady

Nastavení skladů

V tomto menu máte možnost nastavit seznam skladů, které používáte a u kterých chcete zobrazovat
dostupnost zboží. Zákazník tak získává možnost jednoduše zjistit, že zboží není na centrálním skladu k
dispozici, ale na jiné pobočce je skladem. K použití tohoto modulu musíte mít povolené sklady NASTAVENÍ
- ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - MODULY.
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V editaci produktu následně získáte možnost zadat u každého skladu počet kusů daného výrobku, který se
na tomto skladu nachází a jaká dostupnost se má u daného skladu nastavit v případě, že počet kusů klesne
na 0.

Přidání nového skladu je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVÝ SKLAD v pravém menu. Jeden ze
skladů je nutné zvolit jako výchozí. Z tohoto skladu jsou následně automaticky odečítané prodané kusy.
Systém automaticky ověřuje i dostupnost na dalších skladech a pokud je k dispozici alespoň jeden kus na
některém ze skladů zobrazuje přednastavenou skladovou dostupnost u produktu (většinou skladem).

V případě, že klesá počet kusů skladem a u některých se dostává na 0ks, systém v detailu skladové
dostupnosti zobrazuje zákazníkům dostupnosti, které lze nakonfigurovat v editaci produktu. 

Piktogramy

Piktogramy

V této sekci je možné přidávat a odebírat tzv. piktogramy. Piktogramy jsou grafické ikony, které se mohou
používat pro zvýraznění produktu, který je například v akci, ve slevě apod. Připravený piktogram musí být ve
formátu JPG, GIF nebo PNG a nesmí překračovat rozměry 30 x 30 pixelů.

Ke každému piktogramu můžeme doplnit název a přidání ke konkrétnímu produktu se provádí přes editace
produktu - piktogramy (5.1.9.6).

Přidání piktogramu do e-shopu provedeme stisknutím tlačítka VLOŽIT NOVÝ PIKTOGRAM, zadáním názvu
a zvolením souboru s piktogramem.

Atributy

Atributy

V této  sekci je  možné  přidat  a  odebrat  atributy všech produktů v e-shopu.  Atributy  jsou  vlastnosti,
které  si můžete  libovolně  navolit  u každé  (pod)kategorie,  a  jsou  to  jakési  další  doplňující  informace
k produktu (např.  pokud  budete  prodávat  pevné  disky,  mohl  by  být  jeden  ze  specifických  atributů
např.  kapacita  a  jednotka  atributu  by  pak  mohla  být:  GB  ).  Atributy  můžete  přiřadit  jednotlivým
kategoriím v editaci kategorie. Atributy budou následně přiřazovány k produktům, které jsou vkládány
do této kategorie, a u těchto produktů bude umožněna editace jejich hodnot.
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Atributy jsou platné pro celý e-shop a v jednotlivých (pod)kategoriích dochází pouze k jejich přiřazení k
dané kategorii (pomocí menu v pravém okraji obrazovky).

Atributy mohou sloužit ke dvěma účelům:

1. Doplňující informace  -  v detailu produktu poskytují přehledně  na  jednom místě  potřebné  detailní
informace (např. kapacita, rychlost, otáčky atd.).

2. Filtrování - Pomocí atributů je možné filtrovat produkty v kategorii. Zákazníkovi se při aktivaci  filtru
a vyplnění požadovaných hodnot vyfiltrují pouze odpovídající položky.

Vložení / editace atributů

Při vkládání atributu je nutné vyplnit název a zaškrtnout, zda pomocí tohoto atributu je možné následně
filtrovat či nikoliv. Jednotku atributu není nutné vkládat.

Kliknutím na některou z (pod)kategorií můžete vpravo vybrat volbu atributy a dostanete se na kompletní
seznam atributů z nichž máte možnost vybrat ty, které jsou rozhodující pro položky zboží nabízené v
dané kategorii. Každému produktu, který nyní vložíte do této kategorie budou vybrané atributy
přiřazeny.

V editaci produktu je v pravém menu k dispozici volba atributy. Tato volba umožňuje nastavit pro
každý produkt zvlášť hodnoty jednotlivých atributů. Pokud u libovolného produktu zadáte k danému
atributu hodnotu, nemusíte ji již nikde dále vypisovat ručně, ale stačí ji u dalšího produktu zvolit v okně
JIŽ ZADANÉ HODNOTY.
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Státy

Státy

V tomto menu máte možnost nastavit v státy, do kterých dodáváte Vaše zboží. V případě, že máte v tomto
nastavení zadané jednotlivé státy zobrazí se jejich výběr místo prázdného okna v procesu objednávky. Toto
je výhodné, pokud chcete předcházet překlepům a například sjednotit i mezinárodní formát telefonního čísla.
Nutnost používat toto nastavení je pak v případě, že chcete odlišit cenu dopravy pro jednotlivé státy nebo
odesílat SMS zprávy i zákazníkům ze zahraničí. Pro správnou funkci je třeba po provedení nastavení modul
států ještě povolit v modulech (nastavení - základní nastavení - moduly).

Přidání nového státu je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVÝ STÁT a zadáním názvu, mezinárodní tel.
předvolby a minimální částky objednávky pro odpuštění poplatků za přepravu (0 znamená, že budou
účtovány vždy). Pořadí státu je možné změnit chytnutím myší a tažením na požadovanou pozici.

Jazyky

Jazyky

V tomto menu máte možnost nastavit v jakých jazycích bude možné zobrazit  popisy u zboží a popisky v e-
shopu.  Nastavené  jazyky  se  následně  zobrazí  vpravo  nahoře  a  je  mezi  nimi  možné  přepínat.  V  rámci
multijazyčnosti je možné nastavit:

- atribut (název, hodnota)
- dostupnost (název)
- bannery na úvodní straně
- kategorie (název, popis)
- měna (název)
- výrobce (název, url adresa, klíčová slova, popisek, text)
- stav objednávky (název, text emailu, text sms)
- platba (název, popis)
- piktogram (název)
- produkt (název, krátký popis, dlouhý popis, klíčová slova, url, titulek)
- soubor produktu (název)
- odkaz produktu (název)
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- množstevní jednotka (název, jednotka)
- statická stránka (obsah, název, popisek, titulek, klíčová slova, url)
- doprava (název, popis)
- varianty (název možnosti, název hodnoty)
- záruka (název)
- popisky (texty) v e-shopu

Jak fungují jazykové mutace?

Při  vkládání  nového  elementu  (produkt,  aktribut,  varianta  apod.)  jsou  zadané  jazykově  závislé  položky
nakopírovány do všech jazykových mutací. Při editaci elementu už  poté editujete položky  pouze v jazykové
mutaci, kterou máte aktivní. 

Příklad:  Pokud  přidáváte  nový  produkt  a  popisky  vyplníte  česky,  budou  nakopírovány  do  všech
jazykových mutací. Pokud následně upravíte popisek a máte aktivní českou jazykovou mutaci,  proběhe
úprava pouze v ní. POZOR! Pokud vkládáte nový produkt a nevyplníte např. popis,  pak tento popis bude
nevyplněn  ve  všech  mutacích.  Pokud  následně  v úpravě  produktu  popisek  zadáte,  uloží  se  pouze  v
aktivní jazykové mutaci, v ostatních zůstane nevyplněn.

Přidání dalšího jazyka je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT JAZYK a zadáním názvu, zkratky (jako
zkratku používejte mezinárodně uznávané kody dle ISO 639-1) a obrázku.

Texty
Tato položka nastavení slouží k editaci a překladu zákaznických popisků v e-shopu. Po kliknutí na seznam
textů je nutné vpravo nahoře vybrat jazyk z nastavených jazyků, který chcete překládat. Následně můžete
editovat jednotlivé popisky a změnu potvrdíte klikem na tlačítko ULOŽIT ZMĚNY vpravo od popisku.

Externí aplikace

Aukro.cz - nastavení

Nastavení Uživatele:  Pro bezchybnou komunikaci Vašeho  e-shopu se  systémem Aukro  je  potřeba
vyplnit některé požadované údaje(viz. Obr 47A).
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Obr. 47A

o ID uživatele : ID je číslo unikátní pro každého uživatele. Toto číslo zjistíte na Aukro.cz(po

přihlášení). Poté na Můj účet -> Moje uživatelská karta. Vaše ID se objeví v adresovém

řádku prohlížeče.  např: http://aukro.cz/show_user.php?uid=123456789  -  ID  je  číselná

hodnota za znaménkem =

o Login : Zadáte přihlašovací jméno, které máte registrováno na Aukru.

o Heslo : Zadáte heslo, které máte registrováno na Aukru.

o WebAPI klíč : Slouží pro komunikaci mezi uživatelem a systémem Aukro. Více o získání

WebAPI klíče naleznete zde(povinný údaj).

o Kód státu : ID země, kde je umístěna webová stránka(povinný údaj). 56 pro Českou

Republiku. 

o Číslo bankovního účtu : Číslo účtu se bude zobrazovat u  všech Aukcí. Pokud nezadáte,
nebude se číslo účtu zobrazovat u vystavených aukcí(nepovinný údaj).

Heuréka

Heureka.cz :
-  Ověřeno  zákazníky  :  jedná  se  o  certifikát,  který  řeší  otázku  "kde  si  produkt  koupit  a
neprohloupit". Více informací o službě nalznete na zde.
-  Měření konverzí : služba, která Vám umožňuje zjistit, které kategorie a produkty se vám nejvíce
vyplácí a kde můžete získat ještě více zákazníků. Více o službě na   stránkách heureka.cz zde. 

http://sluzby.heureka.cz/napoveda/certifikat-spokojenosti/
http://sluzby.heureka.cz/napoveda/mereni-konverzi/
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Pro  synchronizaci  Vašeho  e-shopu  s  těmito  službami  je  potřeba  vyplnit  klíče.  V  administraci
heureka.cz byste měli tyto klíče najít, jinak nebudou služby fungovat korektně.

Zboží.cz Standard : 
V tomto modulu můžete vybrat, které soubory chcete zvýhodnit v rámci služby Zboží Standard. O
podrobnostech této služby se informujte přímo na stránkách zbozi.cz. 

www.pozornanej.cz

Tento modul umožňuje všem registrovaným elektronickým obchodům prověřovat přijaté objednávky z
pohledu toho,  zda  osobní údaje  použité  v  dané  objednávce  nebyly  v  minulosti  zneužity  k  vytvoření
fiktivní  objednávky  na  dobírku,  která  způsobila  škodu  některému  ze  zapojených  e-shopů.  Tímto
způsobí  škodu  za  poštovné  a  odeslání  zásilky.  Modul  "Pozor  na  něj" umožňuje  všem  eshopům  se
zdarma do systému www.pozornanej.cz zaregistrovat a ověřit tak přijaté objednávky.

V systému WebCzech E-commerce PRO 4.0 je integrováno automatické propojení s tímto systémem a
pokud funkci aktivujete  pak  bude  každá  přijatá  objednávka  automaticky kontrolována  v systému.  K
tomu  je  potřeba  mít  API  klíč,  který  naleznete  v  aktivačním  mailu  po  registraci  Vašeho  eshopu  do
systému. V aktivačním mailu Vám přijde zároveň s API klíčem i aktivační odkaz,  na  který je  potřeba
kliknout, jinak Váš klíč nebude  fungovat.  Podrobnější informace  o  tomto  systému naleznete  na  webu
www.pozornanej.cz.

Grafika
Pomocí této volby je možné kompletně editovat grafiku e-shopu. Práci s tímto nastavením nedoporučujeme
uživatelům bez potřebných znalostí !!! Každý e-shop je po instalaci vybaven sadou šablon, které se od sebe
liší barevně. Tyto šablony jsou nazvané OFICIÁLNÍ GRAFICKÁ ŠABLONA VERZE 4.0. U těchto šablon
sledujeme změny v rozhraní pro zákazníka a pokud naprogramujeme modul, který má vliv na rozhraní pro
zákazníka je tato změna zapracována do oficiální šablony.

V rámci grafických úprav je možné libovolně přepínat mezi dostupnými šablonami, editovat horní hlavičku e-
shopu (statické stránky - hlavička e-shopu) nebo kompletně editovat grafickou šablonu pomocí HTML a CSS
editace. Více informací o složitějších grafických úpravách naleznete v sekci "jak změnit grafiku e-shopu"

Stavy objednávek

Stavy objednávek

V této položce menu je možné nastavit stavy, ve kterých se mohou nacházet objednávky, a které slouží pro
lepší přehlednost v přijatých objednávkách. V základu máte nastavené tyto stavy objednávek:

- nová (tento stav obdrží každá nová objednávka ihned po potvrzení)

- čeká na schválení ceny dopravy (tento stav je důležitý, pokud u některých položek máte
nastavenou atypickou cenu za dopravu 
- dokončená

- stornována

- připravena k odběru

- nedokončená (tento stav obdrží objednávky, u které zákazník vyplnil údaje o svojí osobě, ale
nedošlo k jejímu potvrzení v posledním kroku objednávky)

Tyto základní stavy objednávek nedoporučujeme měnit, ale pokud některý název nebo barva bude pro Vás

www.pozornanej.cz
 www.pozornanej.cz


91 / 105

vystižnější je možné vše editovat tlačítkem DETAIL. Ke každému stavu objednávky je také možné nastavit,
zda bude zákazníkovi odeslán potvrzovací e-mail nebo SMS zpráva. Text e-mailu a SMS je možné nastavit u
každého jednotlivého stavu opět tlačítkem DETAIL. 

SMS zprávy je možné využít pouze, pokud máte dostatečný kredit na odesílání SMS zpráv. Dobití
kreditu je možné provést přes levé menu na hlavní stránce administrace e-shopu (kliknutím na

logo e-commerce). Více informací o službách SMS serveru WebCzech Vám rádi sdělíme na naší
zákaznické lince +420607808070.
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CKeditor

CKeditor

Přímo v systému WebCzech E-commerce PRO 4.0 je zabudován WYSIWYG editor pro plnohodnotnou
grafickou editaci informačních podstránek, detailů produktu a úvodních stránek (pod)kategorie. Vkládání
informací do tohoto editoru je téměř stejné jako ovládání jakéhokoliv textového editoru např. Microsoft Word.
Editor je postaven na WYSIWYG technologii, která zajišťuje, že přesně to co provedete v editačním okně se
zobrazí na internetových stránkách. Nepotřebujete tak žádnou znalost HTML nebo PHP kódu, ale jednoduše
píšete, formátujete text, vkládáte obrázky, editujete jejich velikost a editor vše zaznamenává a převádí do
potřebného kódu automaticky.

Popis základních nástrojů – první řada

První skupina
- Zobrazí a umožní úpravu zdrojového kódu

- Vytvoří nový prázdný dokument (tzn. Smaže veškerý obsah stávajícího)

- Zobrazí náhled vytvářeného dokumentu

- vytiskne editovanou stránku

- Nabídne šablony, které jsou k dispozici. Po vybrání šablony se vloží její obsah do editoru

Druhá skupina
- Vyjme označený obsah dokumentu a uloží jej do schránky

- Zkopíruje označený obsah dokumentu a uloží jej do schránky

- Vloží obsah schránky do editoru, kde se nachází kurzor

- Vloží obsah schránky do editoru, kde se nachází kurzor přitom vkládá pouze
nezformátovaný text. Tuto volbu doporučujeme používat při kopírování jakéhokoliv textu.
Dosáhnete tím totiž toho, že nepřenesete

žádné neviditelné značky, které následně způsobují rozhození editované schránky.
- Umožní vkládat obsah z aplikace MS WORD, OpenOffice apod.

- Nástroj pro vrácení posledního kroku

- Nástroj, pro vyvolání kroku vpřed

-

Třetí skupina
- Vyhledat v dokumentu slovo nebo slovní spojení

- Nástroj pro automatické nahrazení nalezeného slovního spojení jiným

- Označí celý dokument

- Zkontrolovat pravopis

Čtvrtá skupina
- Vyvolá dialogové okno pro definování formuláře

- Zaškrtávací tlačítko

- Výběrové políčko

- Textové pole včetně pole pro zápis hesla

- Textová oblast

- Seznam hodnot

- Tlačítko včetně odesílacího či obnovovacího tlačítka

- Tlačítko s obrázkem
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- Skryté pole

Popis základních nástrojů – druhá řada

První skupina
- Nastavit písmo na tučné

- Nastavit písmo na kurzívu

- Nastavit písmo na podtržené

- Nastavit písmo na přeškrtnuté

- Nastavit písmo na spodní index

- Nastavit písmo na horní index

- Odstraní veškeré formátování ve vybrané části dokumentu

Druhá skupina
- Nastavit číslovaný seznam

- Nastavit seznam v podobě odrážek

- Posunout písmo doleva, u seznamu sníží úroveň

- Posunout písmo doprava, u seznamu zvýší úroveň

- Označit text jako citaci

- Vytvořit DIV kontejner

- Zarovná blok či odstavec doleva

- Zarovná blok či odstavec na střed

- Zarovná blok či odstavec doprava

- Zarovná blok či odstavec do bloku

- nastaví směr textu zleva

- nastaví směr textu zprava

Třetí skupina
- Vložit/změnit odkaz

- Odstranit odkaz

- Vložit/změnit záložku

Čtvrtá skupina
- Vložit/změnit obrázek

- Vložit/upravit flash animaci

- Vložit/změnit tabulku. Tabulka se používá pro pevné zarovnání objektů na stránce.

- Vložit vodorovnou linku

- Vložit smajlík

- Vložit speciální znak

- Vložit konec stránky

- Vložit IFrame

Popis základních nástrojů – třetí řada
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První skupina
- nastaví písmo podle definovaného stylu

- nastaví písmo podle definovaného stylu pomocí běžné HTML značky

- Nastaví písmo na určitý font

- Nastaví velikost písma

Druhá skupina
- Nastaví barvu textu

- Nastaví barvu pozadí

Třetí skupina
- Maximalizuje velikost editoru přes celé okno

- Zobrazí bloky

- Zobrazí informaci o aplikaci FCKeditor
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Instalace systému Money S3 start

Součástí  systému  WebCzech  E-commerce  PRO  3.0  je  i  ekonomický  systém Money  S3  Start,  se
kterým je Váš e-shop plně propojen a který rozšíří možnosti e-shopu o účetnictví, sklady, mzdy a další
výhody.

Stažení software je možné z následujících adres:

Stažení doplňkového software Money S3 Start
http://www.money.cz/clanky/kestazeni/start

Stažení manuálu k Money S3 start
http://www.money.cz/money-s3/dokumentace/

Po  kliknutí na  odkaz se  Vám zobrazí informační stránka  systému Money  S3  start,  odkud  je  možné
systém stáhnout.  Pro  přístup  na  stránku,  kde  je  možné  systém  stáhnout,  je  třeba  vyplnit  tabulku
kontaktních informací.

Následně  se  dostanete  na  stránku,  kde  je  možné  stáhnout  nejenom  instalaci  systému  Money  S3
START, ale i veškerou dostupnou dokumentaci k systému, jako jsou manuály a návody.

Pro všechny zákazníky, kteří  používají  systém Money  S3  start  a  rádi  by  přešli  na  některou
z vyšších verzí  jsme  připravili,  ve  spolupráci  s Cígler  Software,  a.s.,  možnost  zvýhodněného
nákupu licence. V případě  zájmu nás  prosím kontaktujte  na zákaznické  lince  607  80  80  70  a
připravíme Vám aktuální nabídku.

http://www.money.cz/clanky/kestazeni/start
http://www.money.cz/money-s3/dokumentace/
http://www.money.cz/money-s3/dokumentace/
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Často kladené dotazy

Jak zobrazím zboží na úvodní stránce e-shopu?
Na úvodní stránce e-shopu je možné zobrazovat akční produkty a produkty, u kterých máte toto zobrazení
nastaveno. Ruční nastavení zobrazení na hlavní straně provedete v editaci produktu - záložka ROZŠÍŘENÉ
NASTAVENÍ - ZOBRAZOVAT NA ÚVODNÍ STRANĚ. Zobrazování produktů na hlavní straně musí být
povolené v nastavení NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - PRODUKTY.

Jak vytvořím obsah úvodní stránky?

V sekci statické stránky -> statické stránky je možné vytvořit stránku, které přiřadite, že se má
zobrazovat jako úvodní stránka (viz Vytvoření statické stránky).
Na hlavní stranu taktéž můžete umístit rotující banner s produkty nebo důležitými informacemi viz. 
Bannery na úvodní straně.
Zároveň je možné na hlavní straně zobrazovat akční produkty a produkty, které mají toto zobrazování
povolené. Více informací naleznete zde. 

Jak zadám zboží na zbozi.cz, heureka.cz případně další katalogy zboží?

Elektronický  obchod  Vám  nabízí  možnost  vložit  Vaše  zboží  do  katalogu  zboží  v elektronických
obchodech. Ve všech těchto katalozích musíte provést registraci Vašeho e-shopu a zadat adresu,  kde
se  nachází XML soubor  (tzv.  XML FEED) s  vygenerovaným  zbožím.  Vzhledem k  tomu,  že  každý
katalog má jiné požadavky na strukturu tohoto xml souboru, není v našich silách vytvářet  pro  každý z
katalogů  individuální  generátor.  Z  toho  důvodu  poskytujeme  generované  XML  soubory  k
nejpoužívanějším katalogům zboží (zbozi.cz,  heureka.cz,  google.com)  a  jeden  "univerzální  xml feed",
který  neobsahuje  žádné  specifické  elementy  a  může  (ale  nemusí)  fungovat  v  některém  z  ostatních
katalogů zboží.

URL adresy, na kterých se vyskytuje seznam produktů pro export na katalogy zboží, se nachází v
administraci v sekci Marketing -> XML Feed

Na těchto adresách se bude xml soubor generovat sám, není potřeba žádná Vaše akce. Do xml feedu,
se negeneruje zboží, které  má  nastavenu dostupnost  která  neumožňuje  nákup  zboží (více  informací v
sekci Dostupnosti).

Co po Vás budou katalogy zboží při registraci vyžadovat?

- URL feedu: najdete v administraci shopu v sekci Marketing -> XML Feed
- Název obchodu: zadejte jméno shopu, které se má u Vašeho zboží zobrazovat  (např. Levné
tonery)
- URL obchodu: jedná se o URL adresu vašeho e-shopu (např. http://www.levne-tonery.com)

Adresy, některých katalogů zboží:

www.zbozi.cz
www.heureka.cz
www.shopy.cz
www.jyxo.cz
www.eprodejny.cz
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www.iobchody.com
www.internetoveobchody.cz
www.internetoveobchody.com
www.online-obchody.cz
www.raj-obchodu.cz
www.bezpecnyobchod.cz
www.bezvaportal.cz
www.ceskeshopy.cz
www.i-shopy.cz
www.internet-obchody.cz

Doporučujeme  registrovat  se  do  maximálního  počtu  katalogů,  získáte  tak  tzv.  zpětné  odkazy,
které poté hrají roli v řazení výsledků vyhledávání.

Jak zvolím dárky nebo bonusy v systému věrnostních bodů

Věrnostní program je čistě v režii majitele e-shopu. Není jednoduché vytvořit administraci toho,  co  za
body nabízet  a  jak  slevy  čerpat.  Někdo  chce  nabízet  zákazníkům  za  body  slevy  na  produkty,  jiný
produkty  zdarma,  další  zase  slevu  na  dopravu  atd.  a  tyto  možnosti  není  možné  postihnout
prostřednictvím  univerzální  administrace.  Doporučujeme  tedy,  vytvořit  si  vlastní  politiku  čerpání
věrnostních bodů, s tím, že zákazník např. při prováděné objednávce napíše do poznámky, že má zájem
např. o dopravu zdarma, slevu na produkt atd.
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Jak využít na maximum www.zbozi.cz

Marketingový rádce – jak využít na maximum potenciálu
vyhledávače zboží www.zbozi.cz

www.zbozi.cz je v současné době nejpoužívanější a logicky i nejnavštěvovanější vyhledávač v České
republice. Průměrná denní návštěvnost serveru je 147 000 návštěvníků a dle našich zkušeností tento server
přivádí do e-shopů až 90% nakupujících zákazníků.

Tento vyhledávač je tedy z pohledu marketingu jeden z nejdůležitějších a pokud to myslíte s elektronickým
obchodováním vážně, pak by Váš e-shop zde neměl chybět. Protože jsme do e-shopu v březnu 2013
zapracovali řadu rozšíření na podporu prodeje v rámci tohoto srovnávače a došlo i k řadě změn v rámci 
www.zbozi.cz vydáváme tento aktualizovaný manuál.

Registrace

Návod jak zaregistrovat Váš e-shop do tohoto vyhledávače naleznete na adrese:
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/pridani-obchodu/

jako XML feed použijte adresu:

http://www.vaseshop.cz/xml_zbozi_standard.php
(místo vaseshop doplňte adresu Vašeho e-shopu)

Kredit

Od 1.3. 2013 www.zbozi.cz změnilo podmínky umístění e-shopu na tomto vyhledávači a všechny
zobrazované výsledky hledání jsou již pouze placené. V souvislosti s tímto přechází i z platby pomocí faktur
na platbu pomocí kreditů uhrazených předem přes specializovaný nástroj penezenka.cz
Návod jak uhradit kredity a napojit peněženku na Váš účet ve zbozi.cz naleznete zde:

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-
vytvoreni-kampane/

Aukční prokliky

Obecný návod k tomu co to jsou a jak fungují aukční prokliky naleznete na adrese:

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/aukcni-prokliky/

Pro více informací ohledně registrace Vašeho e-shopu a úhradu kreditů se prosím obracejte přímo na
technickou podporu www.zbozi.cz na e-mailové adrese zbozi@firma.seznam.cz

Specializované nástroje pro www.zbozi.cz v rámci systému WebCzech E-commerce PRO
4.0

Od počátku jsou v systému WebCzech E-commerce PRO 4.0 k dispozici nadstandardní nástroje pro editaci
odesílaných informací na server www.zbozi.cz, které zvyšují u sledovaných e-shopů obrat až
několikanásobně.

V souvislosti se zavedením novinek na serveru jsme připravili aktualizovanou verzi těchto nástrojů. Všechny

http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/pridani-obchodu/
http://www.vaseshop.cz/xml_zbozi_standard.php
http://www.zbozi.cz
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/aukcni-prokliky/
http://www.zbozi.cz
mailto:zbozi@firma.seznam.cz
mailto:zbozi@firma.seznam.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
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možnosti editace naleznete v editaci produktu – nastavení pro katalogy zboží.

Bazarový produkt

První volbou je možnost označit daný produkt jako bazarový. V té chvíli je na vyhledávač exportován
s příznakem „bazaar“ což značí použitý produkt. Produkt je pak ve srovnání viditelně označený jako použitý.

Volba generovat

Tato volba byla zavedena, aby eliminovala náklady provozovatele u produktů, které se nevyplatí propagovat
jako placené. Dříve se automaticky exportovali na zbozi.cz všechny produkty v e-shopu, které měli
dostupnost s možností zakoupení a nebyly skryté. Pomocí této funkce máte možnost vybrané produkty
vyjmout z exportu. Všechny produkty, které se exportují na zbozi.cz jsou aktuálně zpoplatněny částkou
0,20Kč za proklik.

Aukční a standardní prokliky

Server www.zbozi.cz umožňuje zobrazení položek e-shopu dvěmi způsoby a to tzv. placené spárované
produkty – aukční zobrazení a dříve neplacené (nyní 0,20Kč za proklik) standardní vyhledávání v položkách.
Placený a standardní zápis rozeznáte podle toho, zda je zobrazena přímo položka a vedle ní je informace
v kolika e-shopech se tato položka nachází, standardní se pak zobrazují přímo s cenou a názvem e-shopu.

http://www.zbozi.cz
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Pokud návštěvník zadá do zboží.cz na vyhledávání zboží, na které je k dispozici dostatek relevantních
odpovědí v podobě placených spárovaných produktů nemusí se odkaz na vyhledávání v položkách vůbec
zobrazit nebo se zobrazí zcela dole lehce přehlédnutelný. Toto je logický krok, kdy server www.zbozi.cz
propaguje Ty, co mu platí vyšší částky za proklik.

U každého produktu máte tedy možnost zatrhnout volbu „placený proklik“, která značí zda chcete produkt
zobrazovat jako spárovaný a aukční nebo pouze ve standardním zobrazení. Pro spárování produktu je nutné,
aby souhlasil název produktu a rozsah ceny. Není možné spárovat Váš produkt v e-shopu, pokud je
prodáván výrazně levněji než je průměr na www.zbozi.cz
K tomuto účelu jsou k dispozici editovatelná pole názvu produktu a ceny. Kdy pomocí těchto polí můžete
ovlivnit zda a s jakým produktem bude ten Váš spárován. Dále je k dispozici možnost exportu tagu
PRODUCT_NAME_EXT a EXTRA_MESSAGE. Více informací o významu těchto značek naleznete
v nápovědě www.zbozi.cz na adrese:

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/specifikace-xml/

U každého produktu máte dále možnost nastavit informaci MAX_CPC což je informace, kolik jste ochotni

http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/specifikace-xml/
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maximálně zaplatit za aukční proklik.

Klony produktu

Častým jevem na www.zbozi.cz je to, že jeden produkt má vytvořeno několik produktů ke spárování.
Častokrát se ani jednotlivé produkty od sebe neliší. WebCzech E-commerce PRO 3.0 z toho důvodu
disponuje funkcí klony produktu, kdy zadáním názvu dalšího produktu, se kterým chcete ten Váš spárovat
se vytvoří kopie produktu pro www.zbozi.cz, ale odkaz na ni směřuje na jeden produkt ve Vašem e-shopu. U
každého klonu je možné nastavit i cenu, právě kvůli zmiňovanému rozsahu ceny, který je nutné dodržet.
Váš produkt tak může být spárovat třeba s 20ti jinými produkty na www.zbozi.cz

Přík lad:

Prodáváte napřík lad čepici. Máte jeden produkt, který je čepice a prodáváte ji za 280Kč. Když však
zadáte na www.zbozi.cz vyhledat čepice dostanete desítky různých možností. Nyní tedy přichází ke
slovu funkce klony, kdy si vyberete výsledky, které jsou Vašemu produktu nejbližší a názvy těchto
produktů zadáte jako klony k produktu Vašemu. Váš produkt tak bude několikanásobně exportován
na www.zbozi.cz pokaždé pod jiným názvem a jinou cenou. 

Jak tedy postupovat v konkrétním zařazení e-shopu na www.zbozi.cz

Zkontrolujte zda používáte správný XML feed

Adresu XML feedu pro Váš e-shop, kterou nyní používáte naleznete v administraci www.zbozi.cz - záložka
FEED – a najeďte kurzorem myši na odkaz zobrazit feed. Po najetí se Vám zobrazí používaná adresa.

Správná adresa by měla být www.vas-shop.cz/xml_zbozi_standard.php

Pokud je používaná adresa XML feedu jiná je třeba napsat na adresu zbozi@firma.seznam.cz žádost o to,
aby byl změněn Váš XML feed na výše uvedenou adresu (místo vas-shop je třeba doplnit adresu Vašeho e-
shopu).

Dobití kreditu

Návod jak uhradit kredity a napojit peněženku na Váš účet ve zbozi.cz naleznete zde:

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-
vytvoreni-kampane/

Nastavení limitu kampaně

Po dobití kreditu nastavte maximální limit, který chcete za kampaň utratit. Standardní cena za aukční
proklik na Váš e-shop je minimálně 1Kč bez DPH. Limit nastavíte v administraci www.zbozi.cz - provozovna
– správa provozovny.

Nastavení produktů propagovaných pomocí aukčních prokliků

V administraci e-shopu MARKETING – XML FEED – ZBOŽÍ STANDARD vyberte produkty, které chcete
propagovat pomocí aukčních prokliků. Pokud nevyberete žádný budou všechny exportované produkty
zobrazeny pouze jako standardní za cenu 0,20Kč / proklik. Toto nastavení je také možné individuálně
nastavovat v editaci každého produktu v sekci nastavení pro katalogy zboží.

Nastavení vyšší ceny za proklik

Nejprve bych doporučil jednu věc a to nepatrně zvednout částku, kterou jste ochotni platit za proklik. 
WWW.zbozi.cz totiž spustil možnost aukčních prokliků a tedy kdo platí více, objeví se výše. Ne každý e-

http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.vas-shop.cz/xml_zbozi_standard.php
mailto:zbozi@firma.seznam.cz
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://www.zbozi.cz
http://WWW.zbozi.cz
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shop o této možnosti ví a využívá ji. Nastavení vyšší částky tedy znamená, že se dostanete před tyto e-
shopy. Z naší strany jsme zkoušeli zvedat cenu za proklik z původní jedné koruny až na nějakých 10Kč za
proklik. Jediný efekt, který toto snažení mělo byl ten, že za daný testovací měsíc jsme utratili pětinásobek
toho co jindy. Takže tudy cesta nevede. Nejlépe se nám osvědčilo nastavit cenu 1,20Kč. Jsme tedy před
všemi, kteří o tomto nevědí, ale nepouštíme se do žádných cenových bojů, které by zvyšovali náš rozpočet.

Částku, kterou jste ochotni platit za jednotlivé prokliky lze nastavit v administraci www.zbozi.cz - provozovna
– správa kampaně. 

My jsme využili funkci NASTAVENÍ POLOŽEK HROMADNĚ kdy si stáhnete přes administrační rozhranní
seznam Vašich produktů v excelové tabulce, otevřete ji a změníte cenu prokliku a pak ji nahrajete zpět.
Jinak lze nastavení provést i pro jednotlivé kategorie nebo pro cenové rozsahy, ale toto jsme nepoužívali. Pro
samostudium doporučuji manuál k www.zbozi.cz
Nově je možné maximální cenu za aukční proklik nastavit i u každého produktu zvlášť pomocí volby
MAX_CPC. Pozor, musí být zatržena volba Placený proklik.

Spárování produktů

Dlouho jsme pátrali a přemýšleli jak dosáhnout toho, aby se naše produkty spárovali správně a podle čeho
se vlastně robot, který spárování provádí řídí. Nyní již máme konečně jasno. Jediné co rozhoduje u spárování
je název produktu a cena.

Název produktu (respektive položka název pro zbozi.cz pokud je vyplněna) se musí co nejvíce shodovat
s produktem kam jej chcete zařadit a cena musí být v povoleném rozsahu.

Zde je tedy náš návod. Před vlastním zadáváním produktu do e-shopu, najeďte na www.zbozi.cz a zadejte
název tak jak by jej zadal zákazník. Pozor, zákazníci jsou v tomto směru nevyzpytatelní a zadávají názvy,
které by Vás snad nikdy nenapadly. Jako vodítko Vám může posloužit funkce v našem e-shopu, která
sleduje, co vlastně Vaši zákazníci vyhledávají na e-shopu (administrace – marketing – počítadla – počítadlo
vyhledávání.

Po zadání do vyhledávání na www.zbozi.cz dostanete nějaký výsledek. Pokud podle zadaného dotazu
nalezne www.zbozi.cz nějaké produkty přímo ve své databázi budou tyto nahoře seřazené podle relevance. 
Na základě našich zkušeností máme vysledované, že téměř polovina zákazníků nakupuje nikoliv podle
ceny, ale že volí první nalezené produkty v seznamu. Vyzkoušeli jsme tedy tuto variantu a nechali vybrané
produkty spárovat s těmi, které byli řazeny nahoře a opravdu se začali tyto produkty nakupovat více řádově o
desítky % více.

Tímto způsobem je tedy možné dosáhnout toho, že je možné prodávat produkty mnohem dráže než ostatní
e-shopy pouze správným spárováním. Vzhledem k tomu, že na www.zbozi.cz je velmi často k jednomu
produktu více vytvořených produktů, ke kterým je možné konkrétní výrobek spárovat máte možnost volby.
Z naší zkušenosti doporučujeme nebojovat o nejnižší cenu, ale párovat Váš výrobek na produkt, který je ve
výsledcích nejvýše nebo mezi prvními třemi. Pomocí funkce Klony Produktu máte možnost Váš produkt
spárovat i s více produkty na www.zbozi.cz Tato funkce je popsána výše.

Spárování na konkrétní produkt dosáhnete tím, že název tohoto produktu na www.zbozi.cz zkopírujete do
kolonky PRODUCT_NAME v administraci produktu, který prodáváte. Cenu pak upravte tak, aby odpovídala
ostatním produktům konkurenčních e-shopů.

V administraci www.zbozi.cz je možné i stáhnout seznam produktů, které nemáte spárované. Tento
seznam naleznete v záložce položka – nespárované produkty.

Pokud chcete zjistit, proč se Vám nepáruje konkrétní produkt máte možnost toto zjistit opět v záložce
položka a dejte vyhledat konkrétní produkt.  Následně klikněte na konkrétní název vyhledaného produktu a
dole pod popisem uvidíte seznam na který produkt je napárovaný a hlavně, které další připadají k párování
v úvahu a proč se na dané nespároval. 

Přehled objednávek a hodnocení e-shopu

http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
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Pokud chcete na www.zbozi.cz reportovat informace o provedených objednávkách a dát zákazníkům
možnost hodnotit Váš e-shop je možné tuto službu aktivovat v záložce provozovna – statistika provozovny –
správa provozovny a dole naleznete kód pro počítání konverzí. 
Tento kód zkopírujte do administrace Vašeho e-shopu – marketing – vložení scriptů – scripty umístěné na
stránce s dokončením objednávky. 

Práce se statistikami

www.zbozi.cz umožňuje zobrazit spoustu různých statistik pro další vylepšení Vašich pozic a prodejů.
Základní statistiku zobrazování, prokliků a konverzí naleznete v administraci www.zbozi.cz záložka
provozovna – statistika ke smlouvě.

Nejzajímavější však je statistika po jednotlivých položkách, kde vidíte, kolikrát byla položka zobrazena,
kolikrát se na ni kliklo, kolik Vás to stálo a kolik bylo uskutečněno objednávek. Tuto podrobnou statistiku
můžete stáhnout v záložce provozovna – statistiky provozovny – přejít na podrobné statistiky. Následně
vyberte rozsah datumů, které Vás zajímá, vyberte statistiky položek a stiskněte tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ
REPORT.
Důležité je hlavně sledovat produkty, které jsou hodně navštěvované, ale nejsou kupované, protože zde je
nějaký problém, který zákazníky odrazuje. Může to být například nedostatečný popisek nebo špatná
fotografie produktu. 

Pevně věříme, že Vám tento stručný návod trochu osvětlil jak se dá se serverem www.zbozi.cz pracovat
abyste dosáhli maximálního efektu za minimální investici. Uvítáme jakékoliv Vaše podněty na našem foru
forum.webczech.cz.

http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
http://www.zbozi.cz
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Jak změnit grafiku e-shopu

Jak si mohu upravit grafiku e-shopu?

Pokud Vám nevyhovuje žádná z dostupných šablon e-shopu (šablony naleznete v sekci Nastavení →
Grafika), máte možnost si některou z šablon upravit, nebo vytvořit zcela novou grafiku. Možností, jak
provádět úpravy grafiky e-shopu, je více a jsou rozepsány níže. Jednotlivé možnosti souvisí s tím, jak
razantní změny potřebujete provádět, na jaké úrovni jste schopni tyto úpravy realizovat a také zda chcete,
aby grafický layout bylo možné aktualizovat prostřednictvím automatických aktualizací. Pokud potřebujete
provést úpravy grafiky, které nebudete schopni realizovat svépomocí, můžete se s úpravami obrátit na nás.

1. Klikatelná editace grafiky

„Klikatelnou“ editaci grafiky naleznete v sekci Nastavení → Grafika → Upravit aktuální šablonu. Tato úprava
grafiky je určena pro běžné uživatele a umožňuje editovat základní prvky jakými jsou: typ, velikost a barva
fontu; barva pozadí; barva, síla a typ okraje; Pomocí těchto úprav jste schopni kompletní úpravy barevnosti
šablony. Úpravami není možné měnit strukturu e-shopu (šířky a výšky jednotlivých prvků, jejich pozici apod.)
.  Pokud úpravy šablony odstraníte (červené tlačítko smazat mé nastavení grafiky), pak se bude zobrazovat
původní šablona. Toto nastavování si tedy můžete vyzkoušet bez obav z následků – úpravy jsou vratné.
Pokud provádíte tyto úpravy grafiky, pak je Váš e-shop kompatibilní s automatickými úpravami a případné
změny rozhraní pro zákazníka, se Vám v e-shopu projeví (vámi provedené úpravy zůstanou).

2. Stažení a nahrání CSS souboru

Tato možnost slouží pro pokročilé uživatele, kteří rozumí jazyku HTML a CSS a umožňuje jim upravovat vše,
co je editovatelné pomocí css stylů. Úprava se nachází také v sekci „Nastavení → Grafika → Upravit
aktuální šablonu“. K dispozici je funkce pro stažení aktuálně používaného css souboru na pc a možnost
uploadu souboru do e-shopu (po úpravách). Nahraný soubor nepřehrává oficiální soubor šablony a je tak
možné se k původní grafice opět vrátit pouhým smazáním souboru. V případě nutnosti nahrání obrázků na
server je možné si vyžádat ftp přístup, nebo obrázky nahrát prostřednictvím editoru Ckeditor (například v
editaci statických stránek). Také tyto úpravy jsou kompatibilní s automatickými úpravami a případné změny
rozhraní pro zákazníka, se Vám v e-shopu projeví (vámi provedené úpravy zůstanou).

3. Zásahy do HTML šablony / přímé úpravy zdrojových souborů / vytvoření nového
layoutu

 Pokud potřebujete provádět zásahy do html kódu šablon, je pro Vás určen návod uvedený níže. Tyto úpravy
jsou určeny pro kodéry/programátory, kteří rozumí jazyku HTML  a dokonale se seznámili se zdrojovým
kódem aplikace. Úpravami je možné zasahovat do zdrojových souborů a měnit strukturu html kódu
(přidávat / odebírat html elementy, editovat vypisované informace , upravovat funkčnost menu apod. ). Níže
jsou popsány tři nejčastější scénáře zásahů do šablon. K úpravám zdrojových souborů budete potřebovat ftp
přístupy, které si v případě potřeby vyžádejte od poskytovatele webhostingu.

 a) Chci upravit pouze několik prvků v layoutu a potřebuji, aby ostatní prvky (mnou neupravené)
byly v případě aktualizací aktualizovány.

 Pokud upravujete oficiální šablonu, nachází se její soubory v adresáři /templates/official/. Uvnitř tohoto
adresáře se nachází php soubory, které obsahují veškeré elementy zobrazující se na straně front-endu. Zde
si najdete soubor, který chcete editovat, upravíte jej a nakopírujete jej do adresáře „/templates/official/
custom“. Soubory, které jsou nakopírovány do adresáře custom se automaticky začnou načítat a
nepřepisují se v rámci automatické aktualizace. Pokud byste upravený soubor nakopírovali zpět na jeho
původní umístění (v našem případě /templates/official/), fungoval by Vám také, ale riskovali byste jeho
přehrání originálním souborem v případě automatické aktualizace. 

 Popisovaný případ popisuje pouze  úpravu html šablon, nikoli CSS stylů. CSS můžete upravovat dle bodu 1)
nebo 2). V případě, že chcete upravovat napřímo zdrojový CSS soubor doporučujeme Vám provést duplikaci
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barevné šablony a editovat css soubor v nově vzniklém adresáři (CSS styly se nachází v adresáři templates/
official/styles). 

 b) Potřebuji upravit pouze několik prvků v grafice a potřebuji, aby se na rozhraní pro zákazníka
neaplikovaly žádné případné změny vydané v rámci automatické aktualizace

V tom případě klikněte v sekci Grafika na tlačítko „Vytvořit kopii html šablony“ zadejte id (název adresáře) a
název šablony (čistě pro Vaše účely) a stiskněte tlačítko „vytvořit kopii“.  Soubory rozhraní pro zákazníka se
nachází v adresáři /templates/ID kde ID je id, které jste zadali při duplikaci šablony. Soubory můžete
libovolně editovat bez rizika jejich přepsání aktualizací (aktualizují se pouze námi vytvořené originální
šablony)

 c) Chci vytvořit zcela novou grafickou šablonu

Viz bod b)
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