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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.

Tento dokument dále navazuje na návod Podrobný návod FlexiShop, ver. ebioneta_deploy, který je určen 
primárně pro správce střediskových e-shopů jako příručka pro jejich správu a používání.
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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
– horní lišta barevně odlišená od běžných uživatelů
– 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 Swich user, tj. možnost přepnout přihlášení na 

kteréhokoliv registrovaného uživatele a pod jeho přihlášením realizovat objednávky a nákup zboží (viz 
kapitola Uživatelský účet správce)
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Střediskové e-shopy

Titulní strana

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

– standardní nástrojová lišta s možnostmi pro přihlášení a zobrazení obchodních informací
– strom ceníku se sortimentem e-shopu
– kontaktní údaje střediska a správce
– oblíbené zboží – náhledy produktů s přiřazeným štítkem „DOPORUČUJEME“ 
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Strom ceníku a zobrazení produktů

Strom  ceníku  zobrazovaný  na  střediskovém  e-shopu  kopíruje  strukturu 
a zařazené  položky  z  uzlu  stromu ceníku  ve  FlexiBee,  jehož  kód odpovídá 
kódu  příslušného  střediska  ve  FlexiBee.  Strukturu  stromu,  tj.  přidávání 
podkategorií, jejich správa a zařazování položek lze i bez přístupu do FlexiBee, 
a to pomocí editoru e-shopu (viz dále, kapitola Editor e-shopu).

Na FlexiShopu se strom ceníku zobrazuje jako katalogové menu v levé části 
obrazovky. Menu je rozbalovací, symbol + znamená, že kategorie obsahuje 
další nezobrazené podkategorie, symbol – pak že všechny podkategorie jsou 
již zobrazené.

Strukturu stromu a zařazení  položek správci  e-shopu umožněno upravovat 
pomocí  webového  editačního  rozhraní  –  viz  kapitola  Editor  e-shopu  – 
střediska.

V detailu produktu jsou přihlášeným správcům střediskových 
e-shopů kromě standardních informací  o zboží  (popis,  cena, 
objednací  číslo,  dokumentace  ke  stažení  atd.)  zobrazovány 
interní cenové informace družstva eBIOneta. Tyto údaje jsou 
správcům viditelné po přihlášení do jakéhokoliv střediskového 
e-shopu (tj. nejen do vlastního).

K editaci těchto informací, stejně jako k ostatním informacím 
o daném produktu, má právo pouze administrátor systému.

Ve svém vlastním střediskovém e-shopu má navíc přihlášený 
správce  e-shopu  možnost  na  detailu  zboží  vygenerovat  pro 
daný  produkt  vizitku  obsahující  QR  kód  se  základními  údaji 
produktu a kontaktními údaji střediska.
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Uživatelský účet správce

Oproti standardnímu účtu registrovaného uživatele má uživatelský účet správce navíc následující rozšíření 
a funkce:

Klienti

Záložka obsahuje seznam registrovaných uživatelů e-shopů v celé struktuře. Kliknutím na tlačítko 
lze aktivovat funkci Switch user, která správci umožňuje tvořit objednávky a provádět nákupy v zastoupení 
uživatele, na něhož se přepnul. 
Že je funkce aktivní, tj. že je správce přihlášen pod jiným uživatelem, zobrazuje graficky hlavička e-shopu 
následovně:

Přihlášený správce

Správce přihlášený pod jiným uživaelem:

Funkce Klienti je správci střediskového e-shopu dostupná pouze na jeho vlastním e-shopu.

 Vizitka družstva

Záložka otevře v novém panelu náhled PDF dokumentu s vizitkou družstva – kontaktními údaji vč. QR kódu.
Záložku má správce k dispozici i na cizích e-shopech. Vždy se generuje vizitka toho střediska, v jehož e-shopu je 
správce aktuálně přihlášen.
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Editor e-shopu – střediska

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. 

Přístup správce střediskového e-shopu je omezen na data vlastního střediska. To znamená, že jsou mu povoleny 
editační úpravy kontaktních údajů vlastního střediska a správa ceníku, tedy část speciálních funkcí editoru. Přístup 
k obecným funkcím editoru není správcům střediskových e-shopů povolen.

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 správci střediskovéh e-shopu k editaci střediskového 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

V přehledu položek lze fulltextově vyhledávat dle kódu a názvu zboží.

Možnosti editace položky 

– zobrazení všech akutálních umístění položky ve stromu ceníku střediska, možnost editace zařazení do 
kategorie (přidání/odebrání) v rámci střediskového stromu
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Záložka Střediska

Slouží správci ke editaci následujích kontaktních údajů vlastního střediska:
– jméno střediska
– správce odbytového družstva (název firmy)
– poštovní adresa
– e-mailová adresa
– internetová adresa e-shopu
– GPS souřadnice – slouží k umístění značky střediska v inteaktivní mapě sředisek na homepage hlavního e-

shopu
– kód střediska a kód nadřazeného střediska jsou přes tento formulář pro editaci nepřístupné, ostatní 

kontaktní údaje lze editovat

Upozornění:
Neměňte hodnoty v polích Jméno střediska a Internetová adresa e-shopu bez předchozí dohody s administátorem 
systému. Tyto změny můžou mít za následek chybné zobrazování e-shopových dat.
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