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Úvod

FlexiShop je e-shopová nadstavba pro ekonomický software ABRA FlexiBee. Řada funkci je přímo integrovaná do 
FlexiBee, což umožňuje správu informací jak pomocí e-shopu, tak prostřednictvím aplikace FlexiBee. Jeho nativní 
napojení na skladové hospodářství, prodejní procesy i účetnictví Vám usnadní práci, a tudíž Vám zbyde více času 
na zákazníky. Možnost časovat projev změn (dle nastavení cache, viz kapitola Cache) zaručuje rychlé naplnění 
databáze a žádné prodlevy mezi změnou ve FlexiBee a projevením na FlexiShopu.

Pro správné fungování e-shopu musí FlexiBee splňovat licenční požadavky, viz kapitola požadavky na licence ABRA 
FlexiBee.

Související dokumenty

Tento dokument slouží jako příloha obecného návodu k FlexiShopu, verze 2018.2. Je určen pro seznámení se 
strukturou příslušné verze Flexishopu a popisem jejích specifických funkcí. Standardní funkce FlexiShopu, popis 
jeho nastavení a popis závislostí na zdrojové databázi FlexiBee jsou popsané v obecném návodě.

Na tento dokument dále navazuje návod Střediskové e-shopy FlexiShop, ver. ebioneta_deploy, který je určen 
primárně pro správce střediskových e-shopů jako příručka pro jejich správu a používání.

Požadavky na licence ABRA FlexiBee

Pro správnou funkci e-shopu je třeba zajistit tuto licenční konfiguraci ABRA FlexiBee:

1. Licence ABRA FlexiBee ve variantě Premium (dříve Superb, nebo Profi+ 
s uživatelskými dotazy)

2. Přídavný modul Podpora e-shopů

3. Přístup přes REST API – role superuživatel
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FlexiShop eBIOneta

Verze FlexiShopu ebioneta_deploy netvoří jeden samostatný internetový obchod, ale strukturu navzájem 
propojených e-shopů, které spolu mohou navzájem sdílet některá určená data. 

Struktura je zastřešena hlavním e-shopem na adrese www.ebioneta.net, který neslouží pro přímý nákup, ale jako 
rozcestník na jednotlivé dílčí, tzv. střediskové e-shopy. Každý střediskový obchod disponuje přímým linkem zpět na 
hlavní e-shop. 

Přístupy do e-shopů

Hlavní i střediskové e-shopy jsou pro prohlížení zboží přístupné bez omezení, nákup zboží ve střediskových 
obchodech je umožněn pouze registrovaným uživatelům. Přihlašovací údaje registrovaných uživatelů jsou společné 
pro všechny e-shopy, tj. pro hlavní i střediskové, bez ohledu na to, ve kterém e-shopu se uživatel zaregistroval.

Pro potřeby tohoto návodu definujeme následující uživatele FlexiShopu:

Neregistrovaný uživatel
– může prohlížet zboží
– může se registrovat

Registrovaný uživatel
– může prohlížet zboží
– ve střediskovém e-shopu vidí cenu zboží
– ve střediskovém e-shopu může provést objednávku zboží
– má přístup na svůj uživatelský účet
– nákupem zboží se účastní kreditního systému

Správce střediska
– může prohlížet zboží
– v detailu produktu na hlavním e-shopu vidí cenu zboží a interní cenové informace
– ve střediskovém e-shopu vidí cenu zboží a interní cenové informace
– ve střediskovém e-shopu může provést objednávku zboží
– má přístup na svůj uživatelský účet
– nákupem zboží se účastní kreditního systému
– může generovat vizitku střediska s QR kódem
– po přihlášení do vlastního e-shopu má k dispozici funkci Switch user, tj. možnost přepnout přihlášení na 

kteréhokoliv registrovaného uživatele a pod jeho přihlášením realizovat objednávky a nákup zboží
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Hlavní e-shop

Titulní strana

 
Na titulní straně hlavního e-shopu na adrese www.ebioneta.net se zobrazuje:

– standardní nástrojová lišta s možnostmi pro přihlášení a zobrazení obchodních informací
– strom ceníku se souhrnným sortimentem družstva eBIOneta
– interaktivní mapa jednotlivých středisek družstva s možností zobrazení kontaktních údajů střediska, 

jménem správce střediska a odkazem pro vstup do střediskového e-shopu
– popis systému fungování družstva s odkazy na interní dokumentaci
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Specifika stromu ceníku a zobrazení produktů

Strom ceníku zobrazovaný na hlavním e-shopu kopíruje strukturu a zařazené položky z uzlu WWW stromu ceníku 
ve FlexiBee.

Hlavní e-shop není určený pro přímý prodej zboží. Náhledy zboží v jednotlivých kategoriích proto neobsahují ani 
prodejní cenu, ani možnost vložení zboží do košíku. 

Stejně tak v detailu zboží není cena uvedena, zobrazuje se spolu s interními cenovými informacemi pouze 
přihlášeným správcům středisek. Namísto toho je v detailu produktu zobrazen seznam středisek, které mají daný 
produkt zařazený ve svém sortimentu, a to formou přímého odkazu na detail příslušného zboží ve vybraném 
střediskovém e-shopu.

Vlastnosti produktů, tj. název, kód, popis, prodejní cena atd., jsou ve všech střediskových e-shopech stejné. Změny 
těchto vlastností jsou přes editor povoleny pouze administrátorovi systému, přímo ve FlexiBee pak mohou tyto 
vlastnosti editovat uživatelé s příslušnými právy. Změny vlastností se následně projeví na všech e-shopech.
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Editor e-shopu – obecné infromace

Nad hlavním e-shopem a nad jednotlivými střediskovými e-shopy funguje webové editační rozhraní pro správu 
obsahu e-shopů a jejich nastavení. V plném rozsahu má do tohoto rozhraní přístup pouze administrátor celé e-
shopové struktury. Tomu jsou po přihlášení zobrazena všechna střediska a jim přiřazené části stromu ceníku, které 
se na jednotlivých e-shopech zobrazují.

Do editoru mají dále přístup správci středisek, jejich práva jsou však omezená pouze na vlastní středisko (viz 
kapitola Editor e-shopu - střediska). 

Přihlášení do editoru je možné na adrese internetová-adresa e-shopu/edit/www, tj. např. 
S00001.ebioneta.net/edit/www. Přihlašovací údaje do editoru jsou totožné s přihlašovacími údaji do e-shopu.

Ovládání speciálních funkcí editoru

Záložka Ceník
Záložka Ceník slouží administrátorovi k editaci kompletního stromu ceníku dle FlexiBee a položek v něm 
zařazených.

Možnosti editace stromu ceniku 

– přejmenovat kategorii stromu
– přidat nebo editovat popis
– přidat podstrom (podkategorii)

Možnosti přehledu položek 

ikona zobrazí formulář pro založení nové položky v rozsahu název, popis, krátký popis, pořadí 
v kategorii, poznámka a volba Export na e-shop

ikona zobrazí detail položky s náhledem přiřazených obrázků, názvem, kódem, EAN kódem, 
popisem a dostupným skladovým množstvím položky

Možnosti editace položky 

– přejmenovat položku
– editovat textová pole popis, krátký popis a poznámka
– měnit pořadí v kategorii
– volba Export na e-shop
– přidání/odebrání štítku včetně zobrazení aktuálně přiřazených štítků
– zobrazení všech akutálních umístění položky ve stromu ceníku, včetně střediskových podstromů, možnost 

editace zařazení do kategorie (přidání/odebrání)
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Záložka Střediska

Slouží administrátorovi ke správě kontaktních údajů již založených středisek a především k zakládání nových 
středisek, kteým má být založený střediskový e-shop (při zakládání   e-shopu editací záznamu   střediska   přímo ve 
FlexiBee nemůže být garantováno správné systémové nastavení nového střediskového e-shopu !).

Editace již založených středisek
– kód střediska a kód nadřazeného střediska jsou přes tento formulář pro editaci nepřístupné, ostatní 

kontaktní údaje lze editovat

Založení nového střediska
– kód střediska bude vyplněn automaticky
– jméno střediska = název střediska dle nastaveného schématu (např. S00001)
– nadřazené středisko – výběr ze seznamu již existujících středisek
– adresa shopu – ve formátu „jméno střediska.ebioneta.net“, tj. např. s00001.ebioneta.net, do záznamu 

střediska ve FlexiBee bude uloženo do poznámky jako textový řetězec domain:
– zeměpisná šířka a zeměpisná délka – standardní hodnoty GPS, do záznamu střediska ve FlexiBee bude 

uloženo do poznámky jako textový řetězec lat: "50.2755317N", resp. lon: "15.7466256E"
– zaškrtnutím volby Automaticky vytvořit strom ceníku pro zboží se při uložení střediska ve stromu ceníku ve 

FlexiBee vytvoří kategorie se jménem nově zakládaného střediska a do něj se zkopíruje kategorie stromu 
Produkty nově založeného střediska se všemi přiřazenými položkami (podkategorie se nekopírují); z toho 
důvodu je doporučováno nepoužívat v této sdílené kategorii žádné podkategorie a položky zařazovat 
přímo do ní, bez dalších úrovní třídění (viz schéma)

Stránka 8 z 16

Strom ceníku

------ Položka 1 a zkopíruje se
------ Položka 2 a zkopíruje se

Podkategorie 1
------ Položka 3 r nezkopíruje se
------ Položka 4 r nezkopíruje se
------ Položka 5 r nezkopíruje se

Podkategorie 2
------ Položka 6 r nezkopíruje se
------ Položka 7 r nezkopíruje se
------ Položka 8 r nezkopíruje se
------ Položka 9 r nezkopíruje se
------ Položka 10 r nezkopíruje se

Připojené 
položky

Produkty nově 
založeného střediska
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Ovládání standardních funkcí editoru

Záložka Nastavení
Obsahuje nástroje pro detailní nastavení zobrazení a funkcí e-shopu, komentáře k některým viz níže. Změny nastavení 
v záložce Grafika se v e-shopu projeví bezprostředně po uložení a aktualizaci stránky e-shopu. Nástroje jsou rozčleněné 
do následujících sekcí:

Grafika - Nástroje a volby pro nastavení vzhledu různých částí e-shopu. 

- Jazyk e-shopu – nabídka dle nastavení FlexiBee (Firma > Nastavení > Legislativa), plně funkční až po nasazení 
jazykových mutací e-shopu (zakázková úprava)

- Zobrazovat podobné zboží a Zobrazovat příslušenství – upravují vzhled detailu produktu

- Povolit nákup, i když nejsou položky skladem (do záporu) – důrazně nedoporučujeme zapínat, pokud je 
totožná funkce zakázána ve FlexiBee (Firma > Nastavení > Moduly > Zboží > Umožnit generování požadavků na 
výdej)

Obrázky - nastavení obrázků produktů a vodoznaků

Závislosti - Nastavení typů dokladů, stromu, štítků a jiných číselníků souvisejících s e-shopem

- Id otce ceníkového menu = ID kategorie, jejíž podkategorie mají tvořit katalogové menu e-shopu

- Hodnoty uvedené v ostatních volbách musí odkazovat na existující záznamy ve FlexiBee. Při editaci je nutné 
respektovat formát hodnoty dle defaultního nastavení (code: číselná ID, velikost písma atd.)

Doprava a platba - nastavení typů plateb a doprav, včetně limitů pro hodnoty objednávek s dopravou zdarma 

- Štítky – hodnoty musí odkazovat na existující záznamy štítků ve FlexiBee (číselník Nástroje > Číselníky > Štítky), 
jejichž přidělení typu dopravy (Nástroje > Číselníky > Typy dopravy) nebo typu platby (Nástroje > Číselníky > 
Typy platby) umožní nabízet tento typ dopravy/platby v objednávkovém formuláři

Platební brána - nastavení pro GP Webpay a Comgate (jiné platební brány nejsou podporovány)

EET - nastavení pro EET pro platby kartou

B2B Cenotvorba - u přihlášených zákazníků může e-shop na prodejní ceny zboží aplikovat individuální cenotvorbu dle 
nastavení FlexiBee a tyto individuální ceny zákazníkům zobrazovat, defaultně povoleno. V případě zakázání této funkce 
se bude zákazníkům, kteří mají zapnutou individuální cenotvorbu, zobrazovat sice cena běžná, nicméně fakturována 
bude jejich individuální cena, dle FlexiBee.

Varianty zboží – funkce e-shopu, FlexiBee varianty zboží nepodporuje, pro plnou funkci nutné úpravy ceníku v databázi 
FlexiBee

Zobrazení štítků - povoluje/zakazuje zobrazování uvedených štítků ve formě grafických prvků na detailu zboží

Měny – nastavení výchozí měny e-shopu a možnosti užití vícero měn

Doporučení na změnu hesla – funkce pro zobrazení upozornění pro registrovaného zákazníka, že by bylo vhodné, aby si 
změnil přístupové heslo do e-shopu (typicky po zásahu administrátorem e-shopu do přístupových údajů)

Ukládání košíku při odhlášení – po aktivaci ukládá přihlášeným uživatelům obsah košíku do poptávky ve FlexiBee
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Filtry – nastavení atributových filtrů ve výpisu produktů

FlexiBee přístupy – definuje zdrojovou databázi FlexiBee a REST API přístup e-shopu. Je důležité neměnit toto nastavení, 
nejste-li si jisti tím co děláte. Při zadání špatných údajů dojde k zastavení e-shopu a bude nutná programátorská 
rekonstrukce.

Cache – nastavení cache (používá se pro optimalizaci rychlosti a šetří systémové prostředky tím, že si lokálně pamatuje 
některá data z FlexiBee, v případě potřeby rychlejšího projevení změn v e-shopu lze hodnoty ponížit)

Emaily – nastavení odesílání e-mailů přímo z e-shopu (specifikace mailserveru, používané e-mailové adresy)

Šifrování – nastavení integererního šifrování (šifrovací klíč)

Přístupová oprávnění – nastavení režimu přístupnosti e-shopu a zobrazování prodejních cen 

Analytika – nastavení analytiky e-shopu (třetí strany)

Promo akce – povolení promo akcí

Odstávka – uživatelská funkce pro dočasné vypnutí e-shopu (odstávkový mód)

Stránky
Obsahuje seznam stránek v horním menu e-shopu a webový editor pro jejich úpravu.

Založení nové stránky
1. Napsat název stránky do pole vytvoření nové stránky

a. Jedná se o text, jenž se bude zobrazovat za lomítkem ve vyhledávacím řádku

b.  nesmí obsahovat mezery a diakritiku, musí být psaný malými písmeny

2. Po vytvoření stránky je možné ji běžně editovat pomocí formátovacího editoru

3. K zařazení stránky do menu je nutné:

a. Přejít na editaci stránky menu.html

b. V pravém horním rohu editovacího okénka vybrat možnost zdrojový kód

c. Párový příkaz <a></a> začíná a končí jednu položku

d. Vložit kód: 

<a class="list-group-item" href="index.php?t=název">Zobrazený název</a>

e. Za název se doplní název stránky zobrazovaný v menu napravo bez přípony .html

f. Za zobrazený název se doplní název, jenž se bude zobrazovat v menu na stránce

g. Kód bude tudíž rozepsaně vypadat nějak takto:

<p>

<a class="list-group-item" href="index.php?t=stranka1">Stránka 1</a>

<a class="list-group-item" href="index.php?t=stranka2">Stránka 2</a>

</p>
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Emaily
Obsahuje šablony automatických e-mailových zpráv, které e-shop dle uživatelského nastavení rozesílá uživatelům, 
a webový editor pro úpravu textů těchto zpráv.

Soubory 
Datové úložiště, kam lze nahrávat libovolné soubory a následně je zpřístupňovat na adrese e-shopu.

Uživatelé
Správa registrovaných uživatelů e-shopu s možností editace přístupových údajů včetně případného schvalování přístupu 
uživatele do e-shopu.
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Nastavení e-shopových závislostí ve FlexiBee

Složitější systémová a strukturální nastavení, například cenotvorbu zboží nebo správu firem, je nutné zpracovávat 
přímo v databázi FlexiBee. Níže uvádíme jednotlivé postupy:

Založení nového obchodního partnera – obecné informace

Založení obchodního partnera probíhá standardním procesem založení nového záznamu do číselníku Adresy firem 
v modulu Obchodní partneři (Adresy firem > Obchodní partneři > Nový). V záznamovém formuláři jsou povinná 
pole Kód/zkratka (limit 20 znaků) a Název. Při vyplňování nového partnera je možné využít propojení s registry 
ekonomických subjektů (našeptávač v poli Název).

Při zakládání nového obchodního partnera rozlišujeme mezi:

- družstevníkem,  tj.  firmou,  která  pod  sebou  sdružuje  jiné  firmy  a  která  má  být  součástí  kreditového 
systému

- nákupní firmou, tj. firmou, která pouze odebírá zboží a kreditního systému se účastní pouze pasivně – do  
této skupiny patří i registrovaní uživatelé FlexiShopu, jejichž firmy se zakládají automaticky v rámci procesu  
registrace do FlexiShopu

Založení nového družstevníka

Družstevník je v číselníku Adresy firem definován:

- přiřazením štítku DRUZSTEVNIK

- zařazením pod vlastní středisko

Vlastní středisko družstevníka je takové středisko v číselníku Střediska (Nástroje > Číselníky > Střediska), které má 
v názvu název firmy družstevníka a v kódu číselný kód označující hierarchické zařazení firmy družstevníka v celkové 
struktuře Družstva. 

Pro aktivní účast je dále třeba záznamu družstevníka v adresáři přiřadit štítek PLATNY. Štítek NEPLATNY označuje 
takového družstevníka, jehož aktivita ve struktuře Družstva a tím i účast na kreditovém systému byla ukončena.  
Štítek  DRUZSTEVNIK nesmí  být  záznamu družstevníka  odebírán  ani  po  ukončení  jeho  platnosti,  aby  nedošlo  
k odebrání obratu družstva z výpočtu obratové úrovně středisek (levely P1-P5)
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Přehled podmínek pro správné propojení správce a střediskového e-shopu

Podmínka Kde ve FlexiBee nastavit

záznam kontaktu správce s přihlašovacími údaji do e-shopu/editoru musí být 
přiřazen pod správcovskou firmu

Obchodní partneři > 
Kontakty

záznam firmy správce musí mít přiřazen štítky DRUŽSTEVNÍK a PLATNÝ, v záznamu 
firmy v poli Středisko musí být vybráno středisko, jehož je správcem

Obchodní partneři > 
Adresy firem

kód kategorie zdrojového uzlu pro střediskový e-shop musí odpovídat kódu 
střediska v záznamu střediska v přehledu Nástroje > Číselníky > Střediska (viz obr.)

Zboží > Ceník > 
Strom ceníku

Nastavení pro výpočet ceny dopravy PPL
1. V záznamu ceníkové položky (Zboží > Ceník) vyplňte pole Hmotnost (netto), Hmotnost obalu a Objem.

2. V tabulce Vazby,  záložka Uživatelské  vazby,  vytvořte uživatelskou vazbu typu PRIMARNI-STREDISKO na 
stredisko, které je pro účely výpočtu ceny dopravy považováno za výchozí. 

3. Ujistěte  se,  že  vybrané  primární  středisko  má v  záznamu střediska  v  přehledu  Nástroje  >  Číselníky  >  
Střediska vyplněné poštovní směrovací číslo. 

4. Při tomto nastavení se při zobrazení formuláře pro odkončení objednávky položky na kterémkoliv e-shopu 
vypočítá cena dopravy PPL podle vzroce PPL (tj. vypočte se vzdálenost mezi místy podle PSČ, dosadí se do  
ceníku dle hmotnosti  nebo objemu dle pravidel PPL) a zobrazí  se ve formuláři  objednávky v seznamu 
dostupných forem dopravy.
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Umístění odkazu na produktový web u výrobků 

Odkaz se zadává v záznamu ceníkové položky (Zboží > Ceník) do záložky Přílohy. Šipkou vedle volby „Nový“ 
otevřete seznam, vyberte typ „Odkaz na internet“ a do otevřeného dialogového okna zadejte adresu odkazu.

Po uložení záznamu přílohy je potřeba  ho znovu otevřít tlačítkem „Změnit“, přepsat název souboru na „web 
produktu“ a zaškrtnout volbu Export na E-shop.

Nahrávání obrázkových příloh produktů

Nahrávání obrázků 

- do záznamu ceníkové položky (Zboží > Ceník), záložka Přílohy, volba „Nový

- po nahrání obrázku je třeba jej znovu otevřít klepnutím na tlačítko Změnit a zakliknout políčka Exportovat 
na eshop

- u hlavního obrázku, zobrazovaném v náhledu kategorie, navíc ještě Hlavní příloha

Nahrávání ostatních příloh 

Analogicky k obrázkům, přílohy, které mají zaškrtnutou volbu Exportovat na eshop a zároveň nejsou systémem 
rozpoznány jako obrázky, budou v detailu produktu k dispozici v sekci Ke stažení.
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Zadávání dalších specifikací produktů

Příslušenství Zboží > Ceník > Změna záznamu > záložka Příslušenství
Funkce momentálně na e-shopu vypnutá, lze zapnout v editoru e-shopu (Nastavení)

Podobné zboží Zboží > Ceník > Změna záznamu > záložka Podobné zboží
Funkce momentálně na e-shopu vypnutá, lze zapnout v editoru e-shopu (Nastavení)

Hvězdičky Zboží > Ceník > Změna záznamu > záložka Stavy položky ceníku
Po kliknutí na tlačítko Přidat/odebrat se zobrazí všechny dostupné stavy. Pro výběr počtu 
jsou důležité stavy se zkratkou 1 až 5 – po přiřazení jednoho z těchto pěti stavů se bude 
u produktu zobrazovat daný počet hvězdiček (viz obr.)
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Interní informace Zboží > Ceník > Změna záznamu > záložka Atributy
Záznamy atributů typu FIX a FOND nastavené v této tabulce se budou v e-shopech 
zobrazovat v detailu produktu, a to výhradně přihlášeným správcům střediskových e-shopů
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