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1. Úvod 

Cílem tohoto dokumentu je seznámení se základním nastavením a ovládáním systému s daty 

distributora. V dokumentu najdete informace o tom, jak si obsahově a vzhledově upravit e-shop. 

Najdete zde také možnosti, jak nastavit hodnoty pro vyhledávače, jak si změnit dopravy od 

distributora a jak jim nastavit cenu a platbu. Dále se v dokumentu dočtete o možnostech 

customizace produktů a kategorií a na závěr, jak odbavit objednávku a odeslat jí distributorovi. 

 

Dokument nepopisuje vytváření nových kategorií, doprav, produktů a další operace 

s objednávkami. Jak provést tyto operace se dozvíte z kompletní nápovědy.  

2. Jak nastavit e-shop 

Nastavení názvu e-shopu 

Název slouží k pojmenování stránky pro lepší orientaci zákazníka a také pro vyhledávače. 

Název se zobrazuje v internetovém prohlížeči standardně v záložce. 

 
 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ 

a vyberte parametr „Název e-shopu“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka 

„Upravit“ v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu. Upravte pole ve sloupci 

„Hodnota“ a klikněte na tlačítko „Uložit“. 
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Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení. Výsledek nastavení je zobrazen na začátku této sekce.  

 

Nastavení popisu e-shopu 

Hlavním cílem popisu je stručně popsat obsah e-shopu. Pokud tedy existuje popis e-shopu, je 

použit vyhledávači jako popis k odkazu při fulltextovém vyhledávání. Dobře navržený popis je také 

důležitý pro SEO. Například: 

 
Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ 

a vyberte parametr „Popis e-shopu“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka 

„Upravit“ v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu. Upravte pole ve sloupci 

„Hodnota“ a klikněte na tlačítko „Uložit“. 
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Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení. 

 

 

Nastavení klíčových slov 

Vyplnění klíčových slov může pozitivně ovlivnit vyhledávače při vyhledávání na vašem webu. 

 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ 

a vyberte parametr „Klíčová slova“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka „Upravit“ 

v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu. Upravte pole ve sloupci „Hodnota“ 

a klikněte na tlačítko „Uložit“. 

 

 
Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení. 
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Klíčová slova se na e-shopu nezobrazí, ale jsou důležité pro SEO optimalizaci. Vyhledávače pomocí 

klíčových slov zvyšují hodnocení stránek pro vyhledávání.  

 

Nastavení loga e-shopu 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ 

a vyberte parametr „Logo obrázek“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka „Upravit“ 

v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu.  

 
 

 

Klikněte do pole ve sloupci „Hodnota“ a zobrazí se lupa. Otevře se prohlížeč souborů a vyberte 

nebo nahrajte nový obrázek loga a potvrďte ok.  

 
 

V poli hodnota se zobrazí odkaz na vybrané logo. Klikněte na tlačítko „Uložit“. 
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Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení. Vybrané logo se zobrazí na e-shopu. 

 
 

 

Nastavení popisu loga (ALT) 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ a 

vyberte parametr „Logo obrázek - popis“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka 

„Upravit“ v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu.  

 

 
Tento popis obrázků se zobrazuje v případě, že není načten obrázek, jako zástupný text. Text je 

také vhodný pro lepší SEO optimalizaci pro vyhledávače. 

 

Nastavení FAV ikony 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ 

a vyberte parametr „Obrázek ikony e-shopu“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka 

„Upravit“ v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu.  



Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku 

 

Stránka 8 z 19 

 
E LINKX a.s., IČ: 25847180, DIČ: CZ25847180 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2241 

Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, Česká republika Tel.: +420 597 444 777, Fax: +420 597 444 305 

 

 

 

 
Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení. 

  
Nastavení šablony webu 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „Obecné“ 

a vyberte parametr „Aktivní šablona“. V pravé části je zobrazen parametr a pomocí tlačítka 

„Upravit“ v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu.  
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Vyberte si z přednastavených šablon pomocí rozbalovacího menu a uložte. 

Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení. 

 

Nastavení e-mailingu 

Nastavení provedete v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete složku „E-mailing“ 

a nastavte jednotlivé e-maily. 

Výchozí e-mail odesílatele: e-mailová adresa odesílatele při odesílání potvrzení objednávek 

zákazníkům na e-mail, potvrzení registrace atp. 

Výchozí BCC e-mail: e-mail příjemce skryté kopie potvrzení objednávky zákazníkovi, registrace 

atp. 

Výchozí e-mail pro dotazy: e-mailová adresa pro příjemce dotazů k produktům. 

Výchozí e-mail pro reklamace: e-mailová adresa, kde budou odesílány reklamační formuláře 

z webu. 

Pro jednotlivé nastavení e-mailu je v pravé části zobrazen parametr a pomocí tlačítka „Upravit“ 

v horní liště nástrojů se přepnete do editačního režimu.  
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Aby se změna projevila, je potřeba pomocí tlačítka „Akce“ a volby „Restartovat web“ provést reset 

veškerého nastavení a opětovné načtení.  

 

Zobrazení promovaných produktů 

Zobrazení produktů na hlavní stránce pomocí carouselu spravujete sami a máte tak plnou 

kontrolou nad typem produktů, který budete prezentovat. Defaultně je na úvodní stránce 

nastaveno zobrazení „Doporučený“ produktů. Doporučené produkty jsou ty, které mají status 

„Doporučený“. 

 
 

 

Z eD systemu mu jsou dotahovány statusy „Výprodej“, „Bazar“ a „Novinka“ k produktu. Je tedy 

potřeba upravit produkty, které mají být na hlavní stránce zobrazeny. Otevřete si administraci 

modul Produkty->Produkty. V hlavním seznamu vyberte zvolený produkt. 
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Dvojklikem na produkt (nebo F2) otevřete detail produktu. Odškrtněte použít původní hodnoty. 

 

 
 

Odškrtnutím povolíte úpravy na distributorském produktu. Na detailu produktu v záložce „Karta 

produktu“ zaškrtněte v sekci Statusy status „Doporučený“ a uložte. 

 

Každý takto označený produkt, který má cenu a obrázek, je automaticky zobrazen na hlavní 

stránce e-shopu v carouselu. 

 

U již upravených produktů je možné filtrovat přizpůsobené produkty pomocí filtru „Přizpůsobený“ 

v hlavním seznamu produktů. Přizpůsobené produkty jsou ty, které jste upravili pomocí odškrtnutí 

„Použít původní hodnoty“. 

 

 
 

Opětovným zaškrtnutím na detailu produktu vrátíte hodnoty produktu na výchozí z dat od 

distributora. 
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3. Jak vytvořit menu a články 

Tvorba článků 

Článek vytvoříte v administraci v sekci Web->Obecné texty->Články. V horní liště nástrojů klikněte 

na tlačítko „Nový“ a v pravé části obrazovky otevřete formulář pro tvorbu nového článku.  

 

 
Vyplňte tučně zvýrazněná pole a zaškrtněte checkbox pro zveřejnění. 

V sekci „Obsah“ vyplňte text článku pomocí textového editoru a uložte pomocí tlačítka „Uložit“.  

 

 

Vytvoření menu 

Menu vytvoříte v sekci Web->Menu. V horní liště nástrojů klikněte na tlačítko „Nový“ a v pravé 

části obrazovky otevřete formulář pro tvorbu nové položky menu. 

Vyplňte: 

Název – název menu, který se bude zobrazovat na e-shopu. 

Nadřazená položka – slouží k zařazení do stromové hierarchie. 

Typ položky – může být vybrán z několika různých typů  

Článek – obsahuje odkaz na konkrétní článek vytvořený v administraci 

Kategorie článků – obsahuje celou kategorii 

Přímá URL – Url na externí zdroj, odkaz na produkt atp. 

Menu – umožňuje vytvářet strukturu menu – toto menu nemá odkaz 

Reklamační formulář – umožní přidat reklamační formulář do nabídky menu 

Položka – Nabízí již konkrétní obsah podle typu položky. Např. při zvolení typ „Článek“ jsou 

automaticky nabízeny existující články. 

Zveřejněna – zaškrtnutím zveřejníte menu na e-shopu. 
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Pokud využijete strukturu vytváření menu pomocí typu položky Menu, bude na e-shopu struktura 

vypadat následujícím způsobem, kdy Menu neobsahuje odkaz. 

 
 

Nastavení menu 

Pro správné nakonfigurování menu je potřeba nastavit, které menu se bude zobrazovat v hlavičce 

a které v patičce. Nastavení se provede v administraci v sekci Web->Nastavení webu. Otevřete 

složku „Nastavení základních dat“ a vyberte Menu – Hlavní nebo Menu – Patička a pomocí tlačítka 

„Upravit“ upravte hodnotu parametru. Po restartování e-shop zobrazí všechny položky v menu, 

které jsou pod vybranou hodnotou. Viz předchozí screen – pro hodnotu Menu – Patička je 

hodnota nastavena hodnota „Patička“ a vše co toto menu obsahuje, je zobrazeno na e-shopu.  



Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku 

 

Stránka 14 z 19 

 
E LINKX a.s., IČ: 25847180, DIČ: CZ25847180 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2241 

Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, Česká republika Tel.: +420 597 444 777, Fax: +420 597 444 305 

 

 

 

 

4. Správa distributorského katalogu 

Správa kategorií 

Administrace je naplněna kategoriemi od distributora, kdy každá kategorie je zveřejněna na  

e-shopu. Pokud e-shop má obsahovat pouze specifické kategorie, je možné editovat jednotlivé 

kategorie a zrušit jejich zveřejnění. Změnu provedete v administraci v modulu Produkty 

->Kategorie produktů.  Vyberte kategorii, kterou chcete upravit a klikněte na tlačítko „Upravit“ 

v horní nástrojové liště. 

Pokud chcete kategorii skrýt, tak odznačíte checkbox „Zveřejněna“. Jestli zrušíte zveřejnění 

kategorie, která má v sobě zanořené další kategorie, tak tyto kategorie budou pro e-shop také 

skryty. Pro přidání vlastního popisu kategorie využijete pole „Krátký popis“. Tento popis se zobrazí 

na e-shopu ve výpisu kategorie. 
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Správa produktů 

V administraci máte možnost změnit parametry u produktu od distributora. V modulu Produkty 

->Produkty vyhledejte požadovaný produkt, který chcete upravit. Označte ho a klikněte na tlačítko 

„Upravit“ v liště nástrojů nad seznamem produktů. Otevře se detail produktu, který je celý zašedlý. 

Odznačte hodnotu „Použit původní hodnoty“. 

 
Tento krok povolí editaci jednotlivých polí, jako „Zveřejněný“ pro skrytí produktu z nabídky  

e-shopu nebo změnu statusu, násobky množství, minimální a maximální množství, popis 

produktu. Po provedení změn klikněte na tlačítko „Uložit“ a změna nastavení produktu se 

automaticky projeví na e-shopu. 

5. Jak začít prodávat 

Nastavení ceny produktů 

Cenu produktu lze nastavit:  

„Pevně“ na kartě produktu. Otevřete si v administraci modul Produkty->Produkty vyberte produkt, 

který chcete upravit a klikněte na tlačítko „Upravit“ na hlavní nástrojové liště. Přepněte se na 
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detailu produktu na záložku „Detail cen“ a editujte „Jednotkovou cenu“ pro cenovou hladinu 

„Základní cena“ a zaškrtněte „Pevná cena“. 

Tímto nastavením bude cena editovaného produktu v této cenové hladině vždy cena, kterou jste 

nastavili i v případě použití přirážky nebo slevy. 

 
 

„Poměrově“ pomocí přirážek a slev. Otevřete si v administraci modul Produkty->Přirážky a slevy. 

Jako výchozí záznam je 10% přirážka na kompletní katalog. Tuto přirážku můžete editovat pomocí 

tlačítka „Upravit“ v hlavní nástrojové liště nebo přidat nový záznam pomocí tlačítka „Nový“, kterým 

nastavíte cenu konkrétních produktů z vybrané kategorie, výrobce nebo pro konkrétní produkt.  

 
Sleva i přirážka může být zadána v procentech a je vypočtena z ceny produktu nebo jako pevná 

cena k produktu. 

 

 

 

Nastavení dopravy 

Otevřete si administraci modul Obchod->Doprava. V přehledu jsou 4 vytvořené dopravy. DPD 

balík, PPL balík a ČP balík, jsou svázány s dopravou u distributora eD system a doprava Osobní 

odběr je defaultní doprava. 
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Pro upravení dopravy vyberte libovolný záznam a klikněte na tlačítko „Upravit“ v nabídce hlavního 

panelu. Otevře se editace dopravy a na první záložce s názvem „Doprava“ můžete editovat: 

Název – název dopravy je zobrazen na e-shopu a zákazník si může podle tohoto názvu vybrat. 

Zveřejněná – povolíte dopravu zobrazovat na e-shopu (doprava musí mít cenu a platbu, aby se 

zobrazila, viz níže). 

Popis dopravy – je zobrazen na e-shopu pod dopravou. Může se jednat o doplnění informací 

k dopravě. 

 
Přepněte se na záložku „Ceny a poplatky“ a v panelu Způsob platby vyberte platbu, kterou pro 

danou dopravu chcete povolit. Přidání platby provedete pomocí tlačítka „Přidat platbu“. Kliknutí 

na tlačítko způsobí přepnutí do modulu Platby a poplatky, kde je možné vybrat z již vytvořených 

plateb (Hotově, PaySec, Gopay) nebo rovnou vytvořit novou pomocí tlačítka „Nový“ v hlavní 

nabídce tohoto modulu např.: Dobírka. Při vytváření platby můžete nastavit také poplatek za 

využití této platby v případě dobírky např.: 30 Kč nebo také 3 % z částky. K samotné platbě je 

možné také doplnit popis, který se jako v případě dopravy zobrazí pod platbou na e-shopu 

v košíku. 
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Pomocí tlačítka „Vybrat“ vyberte požadovanou platbu a vrátíte se zpět do modulu „Doprava“. 

Nyní v panelu „Cena dopravy“ nastavíte Cenu a dolní hranici a poplatky. 

Např.: 

 
Vytvoříte-li takto cenové hladiny pro dopravu, bude to znamenat, že pro objednávku od 0-999 Kč 

bude cena za dopravu 120 Kč + budou připočteny poplatky za platbu předchozí screen Dobírka 

+ 30 Kč. Další hladina je pro objednávky s cenou 1 000-4 999 Kč je cena dopravy za 100 Kč + 

poplatky za platbu a poslední hladina znamená, že objednávky s cenou 5 000+ budou zdarma (za 

0 Kč) a nebudou připočítány ani poplatky za platbu. 

 

Po provedení všech úprav uložte a doprava bude automaticky povolena na e-shopu, pokud bude 

„zveřejněna“ a bude obsahovat způsob platby a cenu dopravy. 

6. Správa obchodu 

Nová objednávka 

O přijetí objednávky budete informování na e-mail, který jste definovali v nastavení e-mailu BCC, 

viz krok 1 nebo v administraci na Dashboardu v sekci „Nevyřízené objednávky“ uvidíte 

objednávky, které nebyly zpracovány. 
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Při kliknutí na vybranou objednávku se automaticky otevře modul objednávek, kde objednávku 

můžete zpracovat. 

 

Zpracování objednávky 

Zpracování objednávky provedete v modulu Obchod->Objednávky->Prodejní nebo proklikem 

z Dashboardu. Vyberete si objednávku a kliknete na tlačítko „Akce“ v horní nástrojové liště 

a vyberete volbu „Vytvořit nákupní objednávky“. Touto volbou vytvoříte v administraci nákupní 

objednávku a přenesete objednávku k distributorovi. Distributor již objednávku příjme a mění 

stavy objednávky dle aktuálního stavu, kde se objednávka nachází. 

 

Pokud se jedná o objednávku s platbou na Dobírku nebo na dopravu, která není od distributora, 

je již objednávka automaticky distributorem zpracována bez dalšího zásahu. 

Pokud se jedná o dopravu od Distributora (PPL balík, DPD balík nebo ČP balík) a platbu jiným 

způsobem než je dobírka, je potřeba u objednávky ještě změnit stav, kterým potvrdíte expedici 

objednávky až k zákazníkovi.  Stav, který před změnou bude na objednávce je „Čekání na platbu 

zákazníka“ a vyžaduje změnu na „Probíhá potvrzení platby“. Touto změnou se provede aktualizace 

objednávky u distributora, který povolí expedici objednávky.  


