Podrobný návod na přípravu dokladů v programu EKONOM a následný import
a export do E-shopu rychle.cz
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Co budeme potřebovat:
➢ EKONOM rozšířit o modul Internetový obchod (k verzi fakturace nebo sklad) tj. 3.500,- Kč/bez DPH.
V objednávce z programu EKONOM nebo na objednávce www.ekonom-system.cz stačí vybrat tento modul
(zaškrtnout) a po úhradě zaslané faktury obdržíte aktivační klíč, který Vám uvolní I-Obchod
komunikaci. Podmínkou pro dokoupení tohoto modulu je aktuální verze EKONOM, která obsahuje modul
Fakturace).
➢ První info o E-shop rychle naleznete na www.eshop-rychle.cz - registrovat nový E-shop na 15 dní zdarma,
poté 290 Kč/měs., registrace vlastní domény atd.
➢

EKONOM – příprava katalogových položek pro export do vlastního E-shopu:
➢ Jako příklad si založíme firmu GARDENIA s r.o.
➢ V EKONOMu pokud máme multiverzi - vybereme příslušnou firmu, jinak máme fa GARDENIA s.r.o.
Nyní si připravíme konkrétní katalogové položky:
➢ Pokud máme sklad - příjemky, výdejky - tvoříme katalogové položky skladové, nebo rovnou skladové
karty, množství přes příjemku atd.
➢ Pokud nemáme sklady - pouze fakturujeme - stačí katalogové položky - množství skladem se nebude v Eshopu zobrazovat
DULEŽITÉ:
Než se pustíme do tvorby nebo úpravy katalogu, je nutné si dobře rozmyslet rozložení nabízeného sortimentu
v E-shopu viz. schéma
My půjdeme přes sklady:

Zadání položky:
➢ V levém menu si vybereme položku SKLADY=>Skladové karty
Volbou Přidat v pravém sloupci otevřeme novou skladovou katru:
Záložka Identifikace - vyplníme:

•
•

Katalogové číslo, které jsme si předem řádně rozmysleli dle nabízeného sortimentu, ideálně 1-3 pozice
písmeno, poté číslo 00001 dle předpokládaného objemu položek.
Název - výstižný název sortimentu – doplnění v řádku poznámka, podrobnosti o produktu v záložce
Popis.
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•
•
•
•

Jednotka - ks, kg, cm - doplníme tabulku dle potřeby.
Cena hlavní - doplníme prodejní cenu bez DPH.
Skupina - ideálně při zadání první položky upravíme tabulku katalogové skupiny - viz.schéma výstižná zkratka např. KBAL.
Popis - konkrétní popis skupiny, dle kterého se bude zobrazovat na e-shopu např. Květiny balkonové.

➢ Rozčlenění produktů do Skupin a Kategorií :
Příslušnost produktu ke skupině se nastavuje v položce katalogu „skupina“ , příslušnost skupin ke kategorii
se nastaví v seznamu skupin (pomocné členění „kategorie“ na kartě „skladová skupina“)
➢ U každé skupiny definujeme ihned příslušnost k dané kategorii (upřesňující rozlišení pro Eshop).
➢ Pokud již máme katalogové karty (Produkty) založeny, můžeme dodatečně skupiny hromadně přidat:
U skladových položek přes filtr vybereme požadovanou množinu produktů pro skupinu - v pravém sloupci
volba - Ostatní - až dole Ostatní funkce - Hromadné nastavení skupiny.
Sklad (vždy Sklad 1)
• Jednotlivé skladové položky (produkty) zařadit do určených skladových skupin – položka katalogu
„skupina“
• Jednotlivé skladové skupiny přiřadit k určeným kategoriím – v seznamu skupin, karta konkrétní
skupiny, položka „kategorie“

Příklad členění produktů viz obrázek navrženého schématu:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Záložka Ostatní – vyplníme:
Doplníme např. dodavatele – pro E-shop není tato záložka stěžejní.
Záložka Popis – vyplníme:
Na této záložce u skladové nebo katalogové položky můžeme doplnit podrobnosti ohledně rozměru,
vlastnostech, materiálu, barvě atd.……

Záložka Měny a předkontace – vyplníme:
U E-shopu není podstatné
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Vkládání a úprava obrázků a popisů do katalogových položek EKONOM
Záložka Obrázek:
Záložka obrázek se na skladové kartě objeví až ve chvíli, kdy obrázek se shodným názvem jako je katalogové
číslo uložíme do patřičného souboru- viz. následující postup.
Vložení fotografie do katalogové položky:
• Prezentace obrázků: Obrázky lze nejen zobrazovat a tisknout v katalogu, ale je možno exportovat a
prezentovat je v I-Obchodě. Abychom takovým způsobem mohli s obrázky pracovat, vytvoříme v adresáři
ekonom.win (implicitně) podadresář obrazky (pozor bez diakritiky) a v něm podadresář s číslem firmy, u
níž chci u katalogu (či v I-Obchodě) prezentovat obrázky – fotografie výrobků. Do tohoto podadresáře
umístíme jednotlivé soubory s názvem tvořeným katal.číslem a příponou jpg. Tzn, máme-li např. ve firmě
č.10 obrázek u položky s číslem KB006, pak k zobrazení v položce katalogu (případně k přenosu do Iobchodu) bude v adresáři /ekonom.win/obrazky/10/ soubor KB006.jpg (najedeme-li v EKONOMu –
firma 10 na položku KB006 a zvolíme “Opravit”, objeví se na záložce Obrázek jpg).
•

Úprava velikosti obrázku: Velikost obrázku pro vložení do Ekonoma a export do e-shopu je cca 40 kB
max. 50 kB. Pro úpravu velikosti můžeme použít např. program IrfanView 64, který je dostupný ke stažení
zdarma na www.slunecnice.cz .
V programu Irfan View 64 – v angličtině přes volbu File – Open – otevřeme požadovaný obrázek
Na dolní liště zleva dole zkontrolujeme aktuální velikost obrázku v kB.
Na horní liště třetí záložka zleva – Image - Resize/Resample……. nebo Ctrl+R
(pcs cca 160x100, cm cca 5,6 x 3,6), Obrázky lze v programu upravit i hromadně – pro pokročilejší uživatele.
Poté File – Save as - uložíme do C:\ekonom.win\obrazky\10\KB006.
Když se poté vrátíme do skladové karty nebo katalogové položky na konkrétní položce KB006 přibude
záložka Obrázek.
UPOZORNĚNÍ: PRO VKLÁDANÉ OBSAHOVÉ MATERIÁLY – FOTOGRAFIE, VIDEO, HUDBA byste měli mít Vy nebo váš
poskytovatel licenční oprávnění pro jeho využívání a použití na vaší webové prezentaci (výjimkou jsou obrázky, které jste si
sami vytvořili). Pokud toto nebude z Vaší strany splněno, případné následující právní spory nebo finanční odškodnění pak řešíte
přímo Vy, coby majitel webové prezentace, nikoliv my coby provozovatel systému

.

Položky naskladníme pomocí - objednávka vydaná, faktura přijatá, příjemka na sklad.
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Export dat z Ekonoma do E-shopu:
Jakmile máme připraveny položky a upravený E-shop můžeme přejít k samotnému exportu dat.
V horní liště Ekonoma - Ostatní - Údržba - Internetový obchod .

Volba exportu do I-obchodu:
Volba je přednastavena automaticky na nejběžnější použití. Pomocí políček s „fajfkou“ je možné individuální
nastavení.
Zde můžeme volit, zda poslat do E-shopu celý katalog - první export, nebo pouze vyfiltrované produkty atd.
Při použití filtru se lze do katalogu opětovně vracet a filtrovat postupně dle různých kat.čísel, export
provedeme na závěr, až máme seznam aktuálních položek kompletní.
V případě, že měníme položky bez možnosti filtru, je možno vybrat volbu - Označování položek a opět vybrat
ručně jednotlivé položky. Volba filtru a Označování položek jde vzájemně kombinovat.
V pravém horním rohu pod volbou zpět zvolíme výběr patřičného E-shopu - v našem případě E-shop rychle.
Můžeme si nastavit i jakou cenu chceme zobrazovat jako hlavní a jakou jako informační.
Nebude-li žádná cenová hladina zvolena, bude prezentována pouze cena hlavní.
Pozn: Ceny v I-obchodě jsou pro všechny přihlášené zákazníky shodné (a odpovídají zmíněným cenovým
úrovním). Individuální (dodatečné) slevy lze zákazníkům poskytnou po promítnutí (importu) objednávek do
EKONOMa..
Aby se nám položky v E-shopu správně zařadily ponecháme zaškrtnuté volby: Skupiny a kategorie zboží
Pokud nechceme zobrazovat stav skladu, odškrtneme políčko atd. (např. nemáme sklady, pouze katalog).
Pozn: Evidence “Katalog”, “Adresář”, “Množství na skladě”, “Obrázky”, “Synchronizace zrušených
dat” i “Skupiny” lze též posílat (exportovat) samostatně. Existující záznamy těchto evidencí budou
aktualizovány, neexistující doplněny. Tímto způsobem lze doplňovat i nové skupiny zboží, adresy atd.
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V případě neomezeného přenosu doporučujeme i tak pečlivě selektovat katalogové položky, abyste si
neudělali zbytečný chaos na e-shopu.
Zvláštní roli hraje volba “Synchronizace zrušených dat”, která zajistí vymazání v I-Obchodě těch údajů,
které byly v daném období vymazány v EKONOMu.
V případě, že máme větší množství dat, lze provést jejich odselektování (předfiltrováním) nebo postupné
odesílání.
Export:
Takto máme připravena kritéria pro zazipování dat (vytvoření souboru export.zip). Soubor export.zip
vytvoříme stisknutím tlačítka “Export”. (V případě, že soubor export.zip nebude vytvořen, musíme změnit
kritéria a provést selektivní výběr nebo postupný přenos.) V případě zprávy o tom, že byl soubor export.zip
úspěšně vytvořen, můžeme přejít k poslednímu kroku, kterým je odeslání do Vašeho I-Obchodu.
Při prvních pokusech doporučujeme provést zálohu dat hlavně před importem objednávek z E-shopu.
Možno odzkoušet ve zkušební firmě - nutnost modulu Multiverze.
Při exportu nás Ekonom systém informuje o tom, kolik sestav se přesouvá.
Průběžná aktualizace I-Obchodu údaji z EKONOMa: Zaškrtnete volbu “Pouze aktualizační export”
a
zkontrolujete správnost časového období pro aktualizaci dat. V takovém případě proběhne export
a
následná aktualizace pouze těch záznamů, u nichž proběhla oprava v EKONOMu během zvoleného období
(týká se zaškrtnutých záznamů). Takto stačí aktualizovat údaje např. po změně cen, chceme-li však na www
aktualizovat skladové stavy, doporučujeme toto provádět každý den.
Pozn: Aktualizační export se týká všech zaškrtnutých evidencí (s výjimkou obrázků) a lze kombinovat
s Filtrovaným exportem. Zvláštní roli hraje volba “Synchronizace zrušených dat”, která zajistí vymazání v IObchodě těch údajů, které byly v daném období vymazány v EKONOMu.
Aktualizační export nelze použít při přidávání nové skupiny a kategorie.
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První kroky s E-shop rychle:
➢ První info o E-shop rychle naleznete na www.eshop-rychle.cz - registrovat nový E-shop na 15 dní zdarma,
poté 290 Kč/měs., registrace vlastní domény atd.

➢ Zde naleznete informace, jak web funguje, ukázky, ceník, podporu atd. Poté provedeme registraci:

➢ Po registraci údajů obdržíte informaci o zřízení e-shopu s potvrzením a přístupovými údaji pro provoz
E-shopu a provoz admin.
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➢ Na základě tohoto sdělení se přihlásíte do režimu admin Vašeho I-Obchodu jako správce-provozovatel
a můžete si jej nakonfigurovat podle vlastních představ a provést výchozí naplnění údaji z EKONOMa
(viz dále).
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Základní orientace v E-shopu rychle:
➢ Systém ESHOPRYCHLE.CZ obsahuje vše potřebné pro založení a provoz moderního eshopu. Získáte
kompletní a výkonné řešení pro start a rozvoj vašeho podnikání na internetu. Tvorba a editace e-shopu je
jednoduchá, nepotřebujete mít žádné odborné znalosti.
➢ Administrace umožňuje snadno sledovat a analyzovat Vaše prodeje, objednávky, platby nebo návštěvnost.
Zjistěte, které výrobky se prodávají, a stejně tak i ty, které nejdou na odbyt. Můžete se dozvědět více o
vašich zákaznících a jejich nákupních zvyklostech. Motivujte zákazníky k dalšímu nákupu. Nabídněte
zákazníkům slevové kupóny, akční a množstevní slevy, dárky k nákupu zdarma. Ihned po zaregistrování
je váš e-shop plně funkční.
➢ Design webu, který upoutá - z nabídky připravených šablon, které se průběžně doplňují.. Pomocí
zabudovaných nástrojů si můžete snadno přizpůsobit design podle Vašich představ. Vložte si své firemní
logo, upravte si grafickou hlavičku e-shopu, změnte pozadí a celkovou barevnost. Chcete mít úplnou
kontrolu nad designem e-shopu? Máte možnost vložit vlastní šablonu a kompletně upravit CSS styly.
Odlište se od ostatních vlastním originálním designem.
➢ Optimalizace pro vyhledávače - Aby zákazníci Váš e-shop našli, a to především pomocí vyhledávačů,
ESHOPRYCHLE podporuje osvědčené postupy, jako jsou přizpůsobitelné nadpisy H1, titulní názvy
stránek, klíčová slova, vlastní (SEO friendly) URL adresy apod. Systém také automaticky generuje
sitemaps.xml soubory, takže nové výrobky a změny na stránkách jsou rychle indexovány a ukazují se ve
vyhledávačích během co možná nejkratší doby.
➢ Export do vyhledávačů zboží - Vyhledávače umožňují nejen vyhledání zboží, ale i srovnávání cen a
parametrů. Uživatel internetu má však k dispozici i další důležité informace např. o skladové dostupnosti
či platebních možnostech a může procházet uživatelské recenze, hodnocení zboží, hodnocení samotných
e-shopů apod. Pro Vás jako provozovatele internetového obchodu jsou služby vyhledávačů zboží cenným
zdrojem velmi dobře cílené návštěvnosti.
➢ Slevové kupony, sociální sítě - Nabídněte zákazníkům slevové kupony jako motivaci pro další nákup.
Výši slevy můžete definovat v procentech nebo v peněžních částkách. Využijte obrovský potenciál
sociálních sítí. Pomocí integrace do sociálních sítí můžete zákazníky informovat o novinkách a nových
produktech ve Vašem e-shopu. Lidé mohou mezi sebou sdílet Vaše zajímavé produkty.
➢ Napojení na účetnictví - Váš e-shop je možné propojit s účetním systémem. Propojení umožňuje
oboustranný import a export produktů a export objednávek do daného účetního systému. Z účetních
systémů podporuje : EKONOM, POHODu, , MONEY S3, PRO-FIT.
➢ Odborná technická podpora E-shopu, poradenství na BLOGu.
➢ Přehledné statistiky - administrace obsahuje přehledné statistické informace ve formě grafů, údajů
a výpočtů. Mějte dokonalý přehled o počtu objednávek za zvolené období. Jednoduše kontrolujte ziskovost
Vašeho e-shopu, prodejnost zboží, návštěvnost a mnoho dalšího.
Po přihlášení do admin – E-shopu-rychle se nám objeví barevné záložky, níže lišta s provozními záložkami
webu - : Úvodní přehled, novinky, ceník atd………..
.
My se zaměříme na barevné záložky a jednotlivá nastavení:
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Zde již přichází čas na konkrétní úpravu vlastního E-shopu. Škála webu je rozmanitá, ukážeme si základní
nastavení. Ostatní podrobná nastavení jsou již na Vás:
Základní struktura celého webu je přednastavena, pro nás nové uživatele jde tedy v případě, nenáročného
začátku jen o drobné kosmetické úpravy dle našich požadavků: Úprava celého webu je založena na bázi úpravy
jednotlivých kritérií pomocí srozumitelných tlačítek
Nejdůležitější je se v administraci webu na
začátku dobře zorientovat a používáním si zapamatovat, kde se provádí konkrétní úpravy. Některá nastavení
lze provést pouze v sekci admin, některé v adminu i samotném e-shopu, něco nelze změnit vůbec a pro úpravu
je nutno kontaktovat správce webu.(toto se týká náročnějších uživatelů). V levém sloupci jsou řazena
jednotlivá podmenu záložek, každé podmenu má svoje další záložky. Na každé záložce je bublinka s ?,
(nápověda), která nás podrobně informuje o možnostech každé volby.
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Obsah webu:
➢ Struktura webu –umožňuje nastavení a úpravu hlavního menu našeho E-shopu.

Tuto úpravu lze provést také přímo v zákaznickém webu – na menu kategorie najedeme kurzorem myši a
v pravém horním rohu se nám zobrazí ikona opravář.klíč. Ten nás odkáže na úpravy stejným způsobem
viz. první varianta.

Stejným způsobem se upravují všechny ostatní záložky a volby.
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E-shop:
➢ Objednávky - Sekce obsahuje výpis došlých objednávek, které je možné dodatečně upravovat. Pro lepší
přehlednost lze jednotlivé objednávky barevně odlišit podle stavu, ve kterém se momentálně nacházejí.
V této nabídce je taktéž možnost generovat faktury z došlých objednávek nebo nastavení automatických
emailů, které se zákazníkům odesílají po změně stavu objednávky – při propojení s Ekonomem
nevyužíváme fakturaci ani změnu stavu obj., řešíme ve své agendě.

➢ Nastavení E-shopu - nabídka obsahuje základní nastavení e-shopové části Vašeho webu, jako je například
samotná aktivace e-shopu, povolení nákupu, nastavení sazby DPH nebo počet desetinných míst u cen
produktů. Dále je zde možné přizpůsobit grafické zobrazení boxů produktů nebo definovat funkčnost
skladu.
➢ Kategorie produktů - nabídka slouží pro vytvoření stromové struktury kategorií e-shopu. Tyto kategorie
tvoří nabídky, do kterých je možné následně zařazovat vytvořené produkty. Stromová struktura tohoto
menu může obsahovat maximálně 4 úrovně kategorií (= hlavní kategorie -> podkategorie -> podkategorie
-> podkategorie). Více úrovní není možné nastavit. Počet kategorií v každé úrovni není omezen – tuto
volbu nezadáváme přes E-shop – připravená data naimportujeme z EKONOMa.
➢ Produkty
➢ Číselníky
➢ Parametry
➢ Registrovaní uživatelé - Sekce obsahuje výpis zaregistrovaných uživatelů elektronického obchodu včetně
jejich kontaktních a přihlašovacích údajů. Heslo je uživatelům při registraci vygenerováno
a
následně odesláno na kontaktní e-mail. Po přihlášení si jej může uživatel sám změnit. Jednotlivým
registrovaným uživatelům je možné v nastavení jejich účtů přiřadit procentuální slevu na veškerý
sortiment. Sleva se projeví ihned po jejich přihlášení – v případě propojení s EKONOMem doporučujeme
případné slevy řešit až v účetním systému.
➢ Poštovné - V této nabídce je možné definovat způsoby dopravy a platby, které bude moci zákazník při
dokončení objednávky využít, a speciální příplatky k poštovnému, které se počítají na každý kus produktu.
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➢

➢

➢
➢

Způsoby dopravy je možné definovat pomocí limitů „od“ a „do“ v jejich nastaveních, která mohou být
definována podle celkové ceny objednávky nebo podle celkové hmotnosti objednávky
(v takovémto
případě je nutné mít u všech produktů uvedenou jejich hmotnost). Způsoby platby je potřeba po jejich
vytvoření připojit k jednotlivým možnostem dopravy, a to přímo v nabídce „Způsob dopravy“.
Export- V této nabídce je možné generovat URL adresy exportních feedů pro porovnávače zboží, jako je
například zbozi.cz nebo heureka.cz. Pro prezentaci na těchto portálech je potřeba se zde zaregistrovat.
Vytvořené feedy je nutné pravidelně po případných úpravách znovu vygenerovat, aby se údaje na
porovnávačích zaktualizovaly. V podnabídkách můžete ze systému vygenerovat informace
o
objednávkách nebo registrovaných uživatelích, a to v .CSV nebo .XML formátu.
Import - Nabídka slouží pro hromadné vkládání produktů pomocí importních souborů v .CSV formátu.
Tento soubor nevytváří kategorie. Ty je nutné vytvořit ještě před vložením samotných produktů. Po
vložení importního souboru nebo v případě již existujících ručně vložených výrobků je možné v této sekci
opětovně vyexportovat .CSV soubor, který obsahuje data všech existujících produktů. Ten lze následně
použít například pro hromadné úpravy cen apod.
Účetní systémy - Zde je možné systém propojit s účetním systémem. Propojení umožňuje
oboustranný import a export produktů a export objednávek do daného účetního systému.
Slevové kupóny, Analytika

Aplikace:
➢ Správce souborů - Správce souborů je aplikace pro správu Vámi uložených souborů buď přímo přes tuto
aplikaci nebo kdekoliv jinde v systému (obrázky u produktů, dokumenty v článcích apod.). Lze jej
přepnout mezi obrázkovým manažerem, který zobrazuje miniatury souborů, nebo souborovým, který
zobrazí výpis souborů. Následující složky jsou systémové, a tudíž by pro správný chod systému
neměly být odstraňovány, přejmenovány nebo přesouvány jinam: fotos, fotom, fotov, xml, gen320,
csv, slider, ucetni_programy. V této sekci je možné přibližně vidět zabraný prostor.
➢ Vlastní formuláře
➢ Anketa
➢ Rotátor obrázků – Rotátor neboli „slider“ je aplikace pro automatickou prezentaci obrázků nebo
produktů, které se nacházejí v e-shopu. Zobrazit je možné vždy jenom obrázky, nebo jen výrobky s
maximálním možným počtem 10. Pro vložení produktů do rotátoru je potřeba nejdříve rotátor aktivovat.
V nastavení jednotlivých produktů se následně bude zobrazovat možnost zařazení do rotátoru na úvodní
straně nebo v kategoriích. V případě zadávání obrázků může být maximální rozměr 750x450 pixelů.
Obrázky by měly být vkládány tak, aby se do rotátoru vešly, jelikož při nahrávání s nimi není možné nijak
manipulovat.

Statistiky:
➢ Návštěvnost, návštěvníci, obrat, produkty …………..
➢ Objednávky - Grafy statistik jsou vytvořeny a zpracovávány on-line v reálném čase.
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SEO/Marketing:
➢ Zde nalezneme podrobný návod jak co nejlépe nastavit Váš E-shop pomocí např. nejvhodnějších klíčových
slov podle kterých nás zákazníci snadno vyhledají, nastavíme zde vlastnosti stránek – titulek, popis atd..
Dozvíme se jak nastavit ideální doménu, jak prezentovat web v katalozích firem, ve vyhledávačích zboží.
Důležité je také nastavit správně Obsah stránek – kontaktní informace, názvy a popisy produktů,
objednávky, poštové, dopravu a v neposlední řadě úvodní stranu webu. Dále zde nalezneme návod na
zřízení pomocných webových stránek, placenou reklamu, nabídku pomoci s CEO/optimalizace pro
vyhledavače
➢ Nabídka zvýhodněné dopravy IN TIME - budete moci nabídnout ve Vašem e-shopu Vašim
zákazníkům dopravu zdarma. Což je jeden z nejdůležitějších motivů pro to, aby zákazník nakoupil
u Vás a ne u Vaší konkurence. Již se se potvrzuje u obchodníků, kteří svým zákazníkům nabízí dopravu
zdarma - zvýšení počtu objednávek.

Nastavení
➢ Nastavení webu - v podnabídkách této sekce lze upravovat systémové texty, zobrazení a pořadí
dostupných modulů, které je možné na stránkách zobrazovat, nebo grafické zobrazení menu.
V
podnabídce základní nastavení jsou obsaženy nabídky pro nastavení klíčových slov a popisu webu. Tyto
kolonky je v případě aktivního e-shopu nezbytné vyplnit.
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➢ Design webu - nabídka umožňuje změnu barevného schématu webové stránky. Je možné si zde vybrat
z předvytvořených barevných šablon, které jsou rozděleny podle jednotlivých odvětví. Do těchto šablon
je následně možné vložit vlastní obrázek hlavičky nebo logo. V případě potřeby zde lze vložit taktéž vlastní
favicon webu. Pokud budete chtít individuální grafické úpravy nebo univerzální grafickou šablonu, kterou
je možné použít pro vlastní úpravu, můžete zde dohledat kontaktní email na grafiky.
➢ Domény - V případě, že stránka funguje na jedné nebo více doménách, je možné v této sekci nastavit
přesměrování všech domén na jednu konkrétní „hlavní“. Další částí je možnost nastavení souboru
robots.txt pro každou přiřazenou doménu. Tento soubor je při výchozím nastavení prázdný.
➢ E-mailové adresy - pokud je doména správně přiřazena, je zde možné ke každé doméně vytvořit emailové
schránky. Pod tabulkou e-mailů je pak uvedeno potřebné nastavení pro e-mailové klienty (např. Outlook,
Windows mail apod.) a adresy webmail prostředí, kde lze e-maily přímo na internetu spravovat.
➢ Přihlašovací/kontaktní údaje - Zde je možné upravit přihlašovací údaje do administrační části webu
a kontaktní údaje majitele / správce webu, které se budou na stránkách zobrazovat v případě, že bude
v nastavení aktivován box s kontakty.
Jednoduchý příklad postupu tvorby webu
Po přihlášení do admin E-shopu ryche:
➢ Záložka Nastavení – Design webu – vybereme si z velké škály šablon

Klíč – dostaneme se do našeho E-shopu a můžeme provést úpravy:
➢ Změna LOGA – u loga aktivujeme myší klíč a dostaneme se na úpravu, velikost v px a typ obrázku jsou
uvedeny.
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➢ Obdobným způsobem jde upravit Pozadí hlavičky a Pozadí stránky – provedeme úpravu a potvrdíme.
Změna se okamžitě promítne do našeho E-shopu.

Stejně nastavíme veškeré ostatní funkce v E-shopu –Domovskou stránku, O nás, Jak nakupovat, Obchodní
podmínky, fotogalerie, kontaktní údaje, mapu, objednávkový formulář, rotátor obrázků, slevy, akce.
Dále upravíme obecné nastavení pro zobrazení konkrétních kategorií, skupin a produktů – zobrazení ceny,
stavu na skladě, dopravu, nákupní košík atd……..
Kromě konkrétního zadávání kategorií, skupin a produktů – to provedeme v EKONOMu.
Když máme vše upraveno, můžeme přejít na první Import dat z EKONOMa.
Náš E-shop můžeme průběžně neustále vylepšovat, měnit vzhled a doplňovat.
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Import dat z EKONOMa do E-shopu rychle:
➢ Pro import dat z Ekonoma přejdeme v admin na zelenou záložku E-shop, třetí volba od spodu - Účetní
systémy (Ne Export - Import - slouží pro přenos dat bez vazby na účetní systém)
➢ Třetí záložka EKONOM
Import produktů:
➢ Tlačítkem procházet vyhledáme právě vytvořený soubor export.zip na našem PC (implicitně v adresáři)
ekonom.win/iobchod/číslo firmy/export/ kde číslo firmy je číslo aktuální firmy (v seznamu firem)
EKONOMa např,1,2,15..aj. Zvolíme tlačítko NAHRÁT, objeví se hláška – Import produktů byl
úspěšný. Poté - je-li nutno můžeme na www poslat další exportní dávku např. obrázky.

➢ Přejdeme do zákaznické části E-shopu a zkontrolujeme nově načtené údaje.
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Vystavení objednávky v E-shopu rychle:
Nyní si vyzkoušíme vystavit objednávku v našem novém E-shopu jako zákazník.
➢ V zákaznické části E-shopu provedeme buď registraci nového zákazníka, nebo nakupujeme bez registrace,
což je dnes běžné a oblíbené. Lze nastavit, že bez registrace nelze nakupovat, ale může to naše zákazníky
odradit a poslat na jiný E-shop.
➢ V námi vytvořeném E-shopu si vybereme položky, můžeme připojit poznámku, opětovně se vracet
z košíku na položky, vybereme způsob dopravy a platby –ODESLAT

➢ Objeví se rekapitulace vybraných produktů s cenou, vyplníme registrační údaje nebo doplníme ID – pokud
máme registraci, firemní údaje, dodací adresu, odsouhlasíme obchodní podmínky – ODESLAT
OBJEDNÁVKU – zákazníkovi na e-mail bude okamžitě odeslán potvrzovací e-mail, zároveň nám jako
zřizovateli přijde oznámení o nové objednávce v –E-shopu.
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Export objednávek z E-shopu rychle do EKONOMa:
➢ Pro export objednávek z E-shopu přejdeme v admin na zelenou záložku E-shop, třetí volba od spodu Účetní systémy (Ne Export - Import - slouží pro přenos dat bez vazby na účetní systém)
➢ Třetí záložka EKONOM
Export objednávek:
➢ Zadáme období, za které chceme objednávky vybrat a zvolíme tlačítko VYGENEROVAT – objeví se
hláška – Exportní archiv byl úspěšně vytvořen.

➢ Vygenerovaný soubor import.zip uložíme do C:\ekonom.win\iobchod\10\import.
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Import dat z E-shopu do Ekonoma:
➢ Budete-li mít I-obchod naplněn zbožím z EKONOMa, můžete očekávat první zákazníky a první
objednávky. Odkazem na Váš I-Obchod, který můžete umístit např. na www stránky Vaší firmy,
případně jinak o něm informovat Vaše zákazníky resp. dávat ve známost široké veřejnosti) vstoupí
zákazníci do Vašeho I-Obchodu, kde si mohou vybrat a objednat Vámi nabízené zboží. Zákazníci se
mohou přímo přihlásit resp. registrovat jako noví uživatelé-nebo nakupovat bez registrace.
Pozn. Pozor při zkušebním provozu – Mějte na paměti, že E-shop funguje ihned po registraci „na ostro“ tj. při zadání
prvních zkušebních objednávek se na e-mailovou adresu objednatele, odešle informativní e-mail o objednávce, použijte
proto svoji e-mail adresu.

➢ Poté tlačítkem “Import dat” na formuláři Internetový obchod (týž formulář jako provádíme “Export dat”)
provedeme doplnění zvolených evidencí zaškrtnutých ve “Volbě Importu” (doporučujeme odzkoušet
nejprve na objednávkách). Nastavení importu a samotný Import (doplnění objednávek) do aktuální firmy
EKONOMa proběhne automaticky. Po importu proběhne aktualizace dat a systém oznámí:
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Dále již přejdeme do EKONOMa, kde vystavíme výdejky, faktury vystavené atd.
➢ Objednávky přijaté - Číselná řada “OPI” je rezervována pro číslování objednávek z I-Obchodu
a
nedoporučujeme tuto řadu používat pro ruční zadávání objednávek do EKONOMa. Obdobně pro ruční
zadávání v EKONOMu nových zákazníků do adresáře bez IČ nedoporučujeme zadávat identifikaci
začínající N5,N6,N7,N8,N9, která je vyhrazena pro zadávání a registraci nových zákazníků (bez IČ) na
www přímo do I-Obchodu.
➢ Protože správu Objednávek přijatých (výdejka, faktura vydaná) provádíme již v EKONOMu, jak jsme
zvyklí, stav, že je objednávka vyřízená se nám zpět do E-shopu již nedostane. Statistiky Objednávek
přijatých můžeme sledovat přímo na E-shopu rychle. Další statistiky sledujeme v EKONOMu – Tlačítko
Manažer.
Ostatní:
➢ K provozu I-Obchodu potřebujete samozřejmě internetové připojení, které by Vám pro účely I-Obchodu
mělo zabezpečit bezproblémový (a rychlý) přenos několika MB dat denně.
➢ Nejsme-li si jisti správným postupem, nastavením nebo volbami, doporučujeme (při prvních pokusech zejména před importem) provádět zálohu dat nebo funkce I-obchodu vyzkoušet v kopii firmy (nutno mít
multiverzi).
Nejčastější dotazy:
➢ Doplnil jsem do katalogu nové zboží v nové skupině, jak nejlépe zvolit kritéria pro export?
Zaškrtněte katalog, Filtrovaný export, zadejte novou skupinu a zaškrtněte skupiny (ostatní evidence budou
nezaškrtnuté) – takto se vyexportují pouze položky katalogu v nové skupině.
➢ Mám nové obrázky zboží, jak je můžu doexportovat na www?
Doporučujeme postupně zaškrtnutím volby “Obrázky”, “Filtrovaný přenos” a nastavit kritéria od-do
katalog. čísla (zadat rozumný rozsah), provedeme export do I-Obchodu (vytvoření export.zip a v režimu
admin provedeme "Načtení dat". Máme-li v adresáři obrazky obrázků málo, lze je přenést najednou (bez
zadání filtru).
➢ Jak provedu rozčlenění produktů do kategorií a skupin?
Mějte na paměti, že rozčlenění produktů do kategorií a skupin provádíme v EKONOMu. Příslušnost
produktu ke skupině se nastavuje v položce katalogu, příslušnost skupin ke kategorii se nastaví
v
seznamu skupin. Položky nikdy nepřidáváme z E-shopu – data při exportu by nebyla kompatibilní.
Pozn: Ceny modulu I-obchod a souvisejících služeb jsou aktuálně uvedeny na www každého z e-shopů,
změna cen uvedených modulů a služeb vyhrazena, sledujte průběžně novinky na našich a příslušných www.

V Plzni dne 26.07.2017
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