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Všeobecná vylepšení
Nové databázové konektory (5.3.20)
Starší verze aplikace používaly neobjektový, perzistentní přístup k databázi. Ve modernějších verzích programového jazyka který používáme je efektivnější novější způsob – objektové připojení k databázím, které umožňuje jednak využívat nové možnosti databázového serveru, ale také je výkonnější
a bezpečnější.
S přepisováním databázových konektorů do nové podoby jsme začali u verze 5.0 a plán byl - dokončit obnovu kódu do verze 5.6 plánované na přelo mu roku 2016/2017. Různé okolnosti nás přesvědčili, že bude výhodnější výměnu přístupu k databázím dokončit dříve, takže verze 5.3.20 (1.7. 2016)
je již po této stránce kompletně přepracována.

Jaké konkrétní výhody nový typ připojení má?
•

Výkon (a tedy i rychlost)

•

Spolehlivost

•

Lepší práce s pamětí

•

Vyšší bezpečnost

•

Nové funkce DB serveru

Nová formulace programových knihoven
Díky novým metodám práce s databází bylo možné přesunout některé části programu z lokální úrovně na úroveň globální – jinými slovy bylo-li dříve
zapotřebí jedné funkce pro aplikaci Alff a druhé pro veřejný web, je dnes možné používat jednu funkci sdílenou oběma rozhraními.

Update rozhraní veřejného webu
Aktualizace aplikace Alff bude mít dopad i na programové soubory veřejného webu. Cílem je, aby i veřejný web používal nové metody práce s databází. Postupně tedy budeme inovovat i kód obslužných souborů veřejných webů. Nové weby vzniklé po 1.7.2016 jsou už postaveny na nových
programových knihovnách.

Nové prvky obsluhy
Lišta výběrových operací(5.3.30)

Byl vytvořen nový nástroj pro práci se seznamy, který umožňuje provádět hromadné operace se záznamy. Jedná se o lištu umístěnou pod seznamem
která obsahuje vždy tři základní ovládací prvky:
 políčko k zaškrtnutí kterým můžete označit všechny položky v seznamu,
 tlačítko do výběru – přidá označené prvky seznamu do uživatelského výběru
 tlačítko propojit, které umožní vytvořit propojení mezi vybranými objekty a dalším objektem (obrázkem, položkou zboží, dokumentem…)
V některých rozhraních lišta výběrových operací obsahuje i další ovládací prvky. Na obrázku je vidět ikona tlačítka výběru položek dle obrázku.

Ikona kontextového menu(5.3.30)
Na některých kartách bylo všudypřítomné kontextové menu, které lehce obtěžovalo. Proto jsme pokusně zavedli nový způsob –
ikonu, která znázorňuje , kde kontextové menu najdeme.

Ikona uživatelského výběru(5.3.20)
Na některých kartách je přítomna ikona, která signalizuje, zda je objekt ve výběru. Kliknutím na ikonu objekt do výběru přidáte
nebo vyjmete. Objekt který ve výběru není má ikonu šedou.

Editace kontextů v objektu(5.3.20)
a nové rozhraní jazykových variant textů.

Uživatelské rozhraní aplikace Alff dříve umožňovalo současné zobrazení nejvýše čtyř ovladačů pro jazykové verze. To činilo v mnoha případech práci
nepřehlednou. Nyní můžete vidět všechny ovladače. Jejich počet můžete i nadále omezit - výběrem jazykových mutací (nastavení > jazykové mutace –
dostupné také kliknutím na tři tečky vpravo pod ovladači).
V dokumentech, položkách e-Shopu a podobně můžete současně vidět veškerý textový obsah. Nejen to, můžete jej i místně upravovat. Místní editace se dá vypnout – hovoříme o režimu editace a režimu prohlížení.
Protože vkládáme obsah i pomocí kódů (a kódy musí být při editaci vidět prostě jako kódy) máme možnost se rozhodnout zda chceme vidět náhledy tex tů v režimu pro prohlížení (kódy jsou zpracovány) nebo v režimu pro editaci (kódy zpracovány nejsou).
U rozsáhlejších textů může být zobrazení všech verzí kontraproduktivní – dá se tedy zakázat.
Volby pro povolení místní editace a zobrazení všech mutací jsou místně dostupné viz obrázek – ukaž vše, edituj zde.

Místní editace není tak komfortní jako editace v editoru, ale u vícejazyčných mutací umožňuje upravovat více kontextů současně. Nový způsob načí tání a ukládání editoru navíc dovoluje umístit editor i na veřejný web.

Ilustrace 1: Nové místní editory jsou nyní dostupné i na veřejném webu (po přihlášení do aplikace Alff). Vidíte ovládací prvek edituj zde,
který zapíná místní editaci. Také je vidět flexibilita editoru.

Nové uspořádání karet(5.3.22)
Novou podobu karet najdete tam, kde jsou součástí karty jazykové varianty textových popisů (kontextů).
Jmenovitě:
•

e-Shop - karta zboží

•

Publikování – dokument

•

Služby on-line – nabízená služba

•

Reality :
◦ objekt
◦ jednotka
◦ nabízená služba

Důvodem nového uspořádání je nové rozhraní jazykových variant textů.

Redakční systém – dokumenty

(5.3.20)

Pro potřeby portálových systémů byly dokumenty rozšířeny o pole platnost a hodnocení. Přibyl také zámek dokumentů.

Platnost dokumentů
Dokumenty mající nějaké časové omezené – typicky informace o událostech odehrávajících se v budoucnosti – se po datu platnosti automaticky skryjí.

Hodnocení
Hodnocení může u některých instalací sbírat zpětnou vazbu od čtenářů, v jiných instalacích umožní nový způsob řazení.
V seznamech a menu jsme pro řazení dokumentů měli dvě možnosti – abecední řazení nebo řazení podle data pořízení dokumentu. Abecední řazení nevyhovuje vždy. Řazení podle data zase vede k manipulaci s datem, které se však s odstupem času jeví jako velmi cenný údaj.

Zamykání dokumentů
Některé stránky (typicky homepage) jsou poskládány z fragmentů a neodborným zásahem do struktury takové stránky je možné ji poškodit. Na veřejném webu se u odemčených dokumentů objeví vpravo dole hlavní
editační tlačítko pro editaci celého dokumentu. Tlačítkem se přepnete do
editoru v aplikaci Alff. U zamčeného dokumentu se hlavní editační tlačítko
neobjeví, ale je-li dokument(stránka) poskládána z fragmentů, u každého
fragmentu se v záhlaví objeví tlačítko editace fragmentu, v jiné barvě než
hlavní editační tlačítko. Editor fragmentu se otevírá v novém okně.
Zámek může použít uživatel s právy administrátor skupiny. Uživatelé skupiny s nižšími právy mohou dokument prohlížet ale nemohou jej editovat.

Zamykání má také význam pro editační konzolu, která umožní upravovat texty přímo na stránkách.

Rozšíření podpory jazykových verzí.
Klíčování parametrů zboží(5.3.15)
Prodáváme do celého světa!
Klíčování parametrů je nezbytné pro ty parametry zboží, které slouží jako filtr zboží. Je zapotřebí aby v tabulce zboží byla u parametru uložena hodno ta, na výstupu se pak zobrazuje opis hodnoty v tom kterém jazyce.
Klíčování je rozšíření definiční tabulky, kde se pro každý parametr zapíná či vypíná klíčování. Obecně se dá říci, že tam kde jsou hodnotou parametru
čísla, je klíčování zbytečné, ale i tam se může klíčování použít.
U klíčovaných parametrů se vytvoří seznam možných hodnot a ten se doplní slovními hodnotami v různých jazycích.

Jazykově cílené meta informace(5.3.20)
Pro každý jazyk vašich stránek unikátní meta tag Description!
Pro potřeby vícejazyčných webů byla rozšířena meta informace Popis, která je používána pro generování metatagů Description. Nyní se s meta informací ukládá značka (kód) jazyka, ve kterém je popis vytvořen. Při generování stránek se pak použije příslušný popis pro ten-který jazyk. O významu
této novinky pro SEO se asi nemusíme zmiňovat.

Pracovní skupiny

(5.3.20)

Přehledná volba pracovní skupiny!
Instalace aplikace Alff, které obsluhují více domén jako samostatná webová sídla využívají
pro každou doménu jednu pracovní skupinu.
Můžeme si pracovní skupinu představit jako pevný disk, k jehož obsahu mají přístup pouze
uživatelé skupiny.
Skupiny, které mají nadefinovánu „veřejnou adresu“ jsou nazývány „publikační“.

Typy pracovních skupiny dle účelu:
A) s pevně daným účelem1 - pro moduly nebo nástroje aplikace – vždy jedna v instalaci
B) publikační skupiny pro veřejný web, počet není omezen

Alff jako správce obsahu více webů.

C) interní skupiny – pro nástroje Bureau (projekty, kontakty, diář)
D) skupiny pro zvláštní využití (shop-admin, elletters...)

Ovládání pracovních skupin ve verzi 5.3(n):
Volič skupiny v „menu složky“
Některé nástroje aplikace jsou spojeny se skupinou a tedy i s její adresářovou strukturou. U těchto nástrojů je volič skupiny v „menu složky“ nefunkční,
tedy zbytečný a matoucí.
1) Některé skupiny této kategorie jsou také publikační – např. Skupina katalog

Podobně tomu je u karet objektů - dokumentů, obrázků, položek shopu apod. - kde je aktivní skupina podmíněna složkou ve které je objekt uložen –
volič skupiny je opět zbytečný, nefunkční a matoucí.
Z uvedených rozhraní byl volič skupiny odebrán.

V rozhraních kde volič není nadbytečný a je funkční byl ponechán.

Nový volič v menu Publikování (5.3.22)
V menu publikování byl přidána nabídka příkazů To Groups, ve které jsou umístěny odkazy
na archiv té které skupiny.
Nabídku lze omezit na publikační skupiny.
Další chování týkající se „hlavní publikační skupiny“ je popsáno v sekci „uživatelská nastavení“.

Nabídku lze omezit na publikační skupiny.

Obrázky a galerie – nové nástroje

(5.3.20)

Přidávání přetažením a výměna přetažením
Jednodušší to být nemůže!
Možnost přidávat obrázky přetažením do palety je v aplikaci Alff od verze 4.9. Jelikož se ukazuje že nástroj paleta může obtěžovat (zejména ty, kteří ji nevyprazdňují), přidali jsme známý terčík Drop Zóny i na formulář pro nový obrázek. Přetažením urychlíte formality – na formuláři nemusíte nic vyplňovat.
Stejně tak je terčík i na formuláři pro nahrazení obrázků.

Mazání obrázků
Rizikové operace pod kontrolou!
V některých instalacích jsou obrázků desetitisíce. Správa vyžaduje inovaci (nahrazování obrázků) a mazání. Zde může být problém – obrázek můře být
použit na více místech a jeho smazáním může dojít např. k porušení položky eShopu a pod.
Proto se využití obrázku hlídá – pokud je použit jako obrázek objektu (položka katalogu, ubytovací jednotka…) nemůže být smazán. Je-li obrázek k
objektu připojen pomocí xLink, jste na to upozorněni, ale aplikace vám dovolí obrázek smazat.
Nový nástroj který má mazání obrázků pod kontrolou je nyní integrován i do nástroje galerie.

Řazení obrázků
Dřívější řazení pomocí přepisování kódu je nahrazeno řazením obrázků v galerii myší a uložením pořadí. Tento nástroj je dostupný pouze tehdy, pokud
má řazení smysl – galerie zobrazuje všechny obrázky ve složce.

Kolekce obrázků – nové rozhraní
Půvab tohoto nástroje spočívá v tom, že umožňuje vkládat do stránky pěkně naformátovanou galerii
několika obrázků.
Nástroj kolekce obrázků vznikl v době kdy norma CSS3 nebyla podporována, konkrétně její
vlastnost display flex. Nástroj kolekce je dosti složitý a přesto že umožňuje zajímavé umístění malých obrázkových kolekcí do stránky, jeho složitost odrazovala od jeho používání.
Nyní se spoléháme na všeobecnou podporu CSS3. Nově se nástroj zredukoval na obsluhu vlastností:
 šířka prvku,
 výška prvku
 a výběrové metody zarovnání.
Pro odborníky je ponechána volba třídy prvku a kolekce a pole pro vloženou kaskádu. Zůstala i volba poměr oříznutí, ale většinou vyhovuje přednastavená hodnota.
Justify-content se vybírá ze seznamu.
Pevně nastaveno:
flex-direction:row; flex-wrap:wrap; align-items:flex-start;align-content:flex-start.

Uživatelský výběr

(5.3.22)

Uživatelské výběry ke svému fungování potřebovaly dříve „své“ prostředí. Výběr položek bylo možné vyvolat pouze v katalogu, výběr kontaktů pouze
ze seznamu kontaktů. Nyní se ovládání uživatelských výběrů od toto omezení osvobodilo, což nám dává další možnosti využití.
Nově je dostupný nástroj Výběr který najdete v menu Hledání.
Tento nástroj obsahuje jednak seznam všech vašich aktivních výběrů, dále nástroje pro import, resp. export výběrů a také zajímavé nástroje umožňující
přidat do výběru obrázků obrázky všech vybraných položek a naopak do výběru položek přidat položky související s vybranými obrázky.
Praxe totiž ukázala, že u položek je zajímavé používat uživatelské výběry položek nebo uživatelský výběr obrázků. Proto také u náhledů obrázků v katalogu e-Shopu přibyl indikátor obrázku ve výběru (podrobnosti následují). V katalogu přibyla ikona umožňující výběr obrázků aplikovat na položky.

Pro administrátory
Pro administrátory přibyl také nástroj výběr v menu Admin. Tento nástroj umožňuje přístup k aktivním výběrům ostatních uživatelů.

Záložky z výběru
Nejsou v aplikaci novinkou, doporučuji prostudovat nápovědu k tomuto tématu.

S DPH a bez DPH

(5.3.28)

Při vzniku programového rozhraní Main Shop – což je prodejní modul informačního sytému Alff Bureau se rozhodovalo zda bude program pracovat s
cenami s DPH nebo bez. Tehdy byl jednoznačně proklamován zájem o práci s cenami povýšenými o DPH. Dnes je situace jiná a pro zájem o práci s
čistými cenami jsme upravili konfigurační soubory tak, že je možné se před zahájením provozu rozhodnout, zda systém bude pracovat s DPH.

Více řad platebních dokladů(5.3.29)
Současně s tímto rozšířením jsme připravili možnost generovat platební doklady ve více řadách, typicky s čísly YYYY000001 pro platební doklady
generované automaticky (číslo roku YYYY se s novým kalendářním rokem mění). Řady nnyy000001 jsou rezervovány pro až 98 jiných účelů.
Platební doklady se nyní ukládají kompletně s celou hlavičkou.
V důsledku těchto úprav bude možné sjednotit fakturační systémy služeb, obchodu a dalších dvou modulů které fakturaci používají do jediného fakturačního prostředí.

Zálohové faktury
Se vystavují s vlastní číselnou řadou od 1, takže nebude problém automatizovat následné vystavení daňového dokladu po uhrazení zálohové faktury.

Novinky v katalogu e-Shopu
Položka zboží typu sada(5.3.27)
Nový typ položky, který umožňuje sestavit položku z jiných položek. U tohoto typu položky probíhá jinak práce se sklady (skladový pohyb položky
sada je skladovým pohybem všech jejích komponent). Jinak se zde hlídá dostupnost – dostupnost sady se odvíjí od zásob a dostupnosti komponent.

Indexy cen(5.3.30)
Nový nástroj umožňuje efektivní naceňování a přeceňování položek. Jednoduchým způsobem nastavíte indexy - násobky vstupní ceny(obvykle nákupní, ale můžete si vybrat i jinou cenu jako vstupní). Pak stačí zadat jednu cenu a ostatní se spočítá a dopíše program. Můžete také ovlivnit zda se budou počítat povýšené o DPH, nebo zda se bude přičítat PHE příplatek. Můžete také zvolit mezi zaokrouhlením na dvě desetinná místa či na celé číslo.

Hromadné přeceňování(5.3.30)
Indexy, tedy násobky se používají i při dávkových úpravách cen. Nástroj pro hromadné přeceňování obsahuje dva základní způsoby:
● úprava cen položek ve výběru
● úprava cen všech položek
Pro úpravu cen všech položek můžete použít kombinaci tří filtrů:
 složka (+ podsložky volitelně)
 dodavatel
 značka
I u hromadného přeceňování můžete nastavit připočítávání DPH a PHE.

Položky ze šablony včetně propojení xLink (5.3.30)
Nově je možné vytvářet nové položky jako kopie dříve uložených včetně připojených obrázků, dokumentů apod.

Více souborů ke stažení pro položku(5.3.25)
Velmi zjednodušené přidávání souborů ke stažení nahrazuje dřívější způsob a umožňuje přidat k položce víc než jeden soubor ke stažení. Soubory jsou
uloženy jako dokument typ soubor a jsou k položce připojeny metodou xLink. Což mimochodem znamená že v některých případech je možné použít
jeden a tentýž soubor ke stažení pro více položek.

Nové vyhledávání v eshopu(5.3.30)
Vyhledávací nástroje byly rozšířeny tak, že je možné na výpisy položek aplikovat více filtrů současně. Byly přidány samostatné filtry pro dodavatele a
značku.

Drobné úpravy katalogu(5.3.21)
Obrázek položky v řádku katalogu je nyní vybaven ikonou lupy – po najetí myší se zobrazí náhled o šířce 250px.
Jak už bylo zmíněno výše, je obrázek vybaven indikátorem selekce – je takto možné zobrazit zda je obrázek součástí uživatelského výběru . Indikátor
má tvar čtverečku 15×15 pixelů – prázdný s bílým rámečkem indikuje „není ve výběru“ plný – zelený značí „je ve výběru“. Kliknutím na indikátor při dáte/odeberete obrázek z uživatelského výběru obrázků.
Název skupiny zboží může být nyní nahrazen „lidštějším“ popisem. Toto platí pro katalog a pro statistiky. Jinde je vidět kombinace název/popis. Volbu
přepínáme v nastavení – sekce „nastavení pro shop“ - volič „popis skupiny jako název“.
Kontextové menu položky rozšířeno o příkaz obrázek – využití v katalogu(n). Příkaz se v menu objeví tehdy, pokud je obrázek použit u více položek a
číslo n v závorce napovídá kolikrát. Kliknutím zobrazíte položky s tímto obrázkem.

Práce se skupinami zboží (5.3.21)
V editoru skupin zboží přibyly dva nové příkazy : „rozpustit skupinu“ a „rozpustit a smazat“. Zatímco první příkaz pouze u položek skupiny nastaví do
pole skupina prázdný řetězec, druhý příkaz skupinu smaže z tabulky skupin. První příkaz využijete pouze při naskladňování inovovaných položek,
druhý příkaz se bude hodit častěji.

Aktivní skupina
Nově přibyl termín aktivní skupina. Co znamená? Máte-li aktivizovanou nějakou skupinu, objeví se v místním menu položek nový příkaz „zařaď do
aktivní“. Každá nově vytvořená skupina je automaticky aktivována.

Nové ovládání pravdivostních parametrů(5.3.15)
V definičních tabulkách máme již delší čas na výběr metodu zpracování parametru typu Boolean. Určuje zda parametr JE nebo Není, vyjadřuje hodnotu ANO nebo NE. Pro tento typ parametru je možné používat jak pole pro textové hodnoty parametru, tak i pole pro číselné hodnoty. U číselných parametrů se zpracováním Boolean se nyní nezobrazuje v editoru položky vstupní pole, nýbrž přepínač ano, ne.

Objednávky e-Shopu
Nové marketingové nástroje

Nové atributy objednávek(5.3.15)
Pro rozšíření marketingových možností e-Shopu byl aktivován rezervovaný atribut objednávky
GIFT (dárek).
Objednávka nyní může mít v souvislosti s tímto atributem tyto významy:
a) běžná objednávka
b) objednávka doručená jako dárek
c) dárkový poukaz jako zboží
d) dárkový poukaz doručený jako dárek
Obsluha nových typů je popsána v příloze Implementace dárkového prodeje.
V souvislosti s novým chováním byl rozšířen počet automatických emailů, viz téma nápovědy 219 .

Úprava dodacích údajů(5.3.11)
Chybně zadané dodací údaje u objednávek mohl dříve upravit pouze super administrátor. Nyní je možné tyto údaje spravovat z rozhraní objednávek.

Úprava místního (kontextové) menu objednávek:(5.3.15)
Obsahuje příkazy pro úpravu dodacích údajů.

V případě, že objednávka obsahuje dárkový poukaz, je v menu přítomen odkaz vedoucí k objednanému certifikátu, pro zobrazení a tisk.

Nové indikátory platebních metod(5.3.15)
Způsob úhrady objednávek byl dosud indikován prvním písmenem pojmenování platby. Nyní je pro každou z metod použita jiná ikona.

Stav vráceno a reklamace(5.3.15)
Množí se případy vráceného zboží. Obchodní případy s tímto koncem byly v minulosti výjimečné, dnes se jejich počet zvyšuje. Nikoli dramaticky, ale
přesto tak, že tyto případy začaly zkreslovat statistiky výkonu obchodu. Z toho důvodu přibyl k objednávkám stav VRÁCENO.
Na rozdíl od stavu storno, který indikuje neúspěšný obchod, stav vráceno indikuje neúspěch povýšený o náklady na dopravné (a pochopitelně i další
režii).
Stav reklamace je v současnosti zaveden pouze pro účely statistiky, plánujeme však konzolu pro administraci reklamací.

Protokolování skladových operací
Každá skladová operace je od verze 5.3.28 protokolována. Ve verzi 5.3.30 jsou již k dispozici přehledy skladových operací s názvem pohyby.

Ilustrace 2: Nastroj pohyby je dostupný v pomocné liště nabídek modulu sklady.
Na obrázku je vidět formulář, sloužící k vyhledání všech pohybů konkrétní položky.

Typy operací
Příjem
Na sklad bylo přidáno N kusů položky zboží pomocí metody přidat.

Výdej
Ze skladu bylo přidáno N kusů položky pomocí metody vydat.

Přesun
Ze skladu A bylo převedeno N kusů položky do skladu B. Zapsány jsou pohyby na obou skladech.

Oprava
Hodnota skladových zásob byla upravena o N kusů (+/-).

Zápis
U všech zápisů se pro případnou kontrolu a hledání nesrovnalostí zapisuje i počet skladových zásob před pohybem. Zapisují se tyto údaje:
 Uživatel
 Sklad
 Datum a čas
 Typ operace
 Počet kusů v pohybu
 Počet kusů v před pohybem

Přehled lze uzavřít a vytvořit seznam (příjemku, výdejku)

Řazení propojení xLink

(5.3.19)

V některých instalacích se objevují sta tisíce propojení xLink. K dokumentům, položkám a dalším objektům se vážou obrázky, položky jako doporučené zboží či položky jako příslušenství. Uživatelé nebyli spokojeni s tím, že u propojení nelze ovlivnit pořadí. Nyní již lze propojené prvky řadit.
Nástroj propojení byl upraven tak, že se jednotlivé typy informací zobrazují odděleně. Tam kde je připojeno více objektů stejného typu se zobrazí tlačí tko, kterým se přepneme do samostatného nástroje, kde přetažením myší určíme nové pořadí propojení a následně toto pořadí uložíme.
Trochu jiné chování je u konzole Reality. Zde se u objektů a jednotek zobrazují zvlášť propojené obrázky – nástroj umožňuje kromě řazení propojení
také obrázky vyměnit a dokonce i mazat .
Nástroj pro propojené informace v modulu Reality u ubytovacích objektů a ubytovacích jednotek je na separátní kartě v těle dokumentu.

Nová tabulka organizací

(5.3.26)

Plně konfigurovatelná tabulka organizací je doplněna řadou filtrů a zejména konfiguračním nástrojem, kterým si uživatel vybírá které sloupce chce
zobrazit.
Nové menu je plně podřízeno záznamu. Firma která je zákazníkem shopu má kontextové menu obohaceno příkazy pro eShop. Firma která je klientem
v modulu služby, či reality, má také v menu odpovídající příkazy.

Karta organizace (5.3.28)
Je upravena a doplněna záznamy zákazníků shopu, klientů služeb a kontakty.

Trans book

(5.3.20)

Tento nástroj byl původně vyvinut pro modul Reality a zapisovaly se do něj všechny transakce – jak hotovostní, tak i bezhotovostní.
Nyní je trans book připraven k použití i v ostatních modulech aplikace které pracují s penězi.
Jeho síla spočívá v jednoduchosti – pomocí zaměření na plátce/příkazce – tedy uživatele (klienta či zákazníka) získáte okamžitě přehled typu má dáti –
dal.
Trans book bude také prvním obecným nástrojem aplikace, který bude mít mobilní konzolu.

Meta informace DC – nové
(5.3.19)
ovládání
Autor, zdroj a práva
Pro potřeby zadávat meta-informace autor, zdroj a práva byl upraven známý nástroj – poslední tlačítko v liště ikon xL. Kliknutím na tlačítko rozbalíte
místní menu s příkazy pro přidání/úpravu meta informací autor, zdroj a práva. Formulář pro úpravu obsahuje také mazací tlačítko.
Jak již bylo zmíněno dříve, byla meta informace description doplněna o kód jazyka. U každého nositele meta-informací je nyní vidět tento kód.

Příloha 1 - Implementace dárkového
(5.3.15)
prodeje
Co je to dárek
Objednané zboží popřípadě dárkový poukaz může být doručen na adresu třetí osoby – tedy osoby, jejíž údaje poskytne prodávajícímu kupující.

Nákup
Ve fázi nákupu je nezbytné předem určit, zda zboží či poukaz bude směrovat ke kupujícímu či jinému adresátovi.
Dle tohoto rozhodnutí zákazníka se zobrazí různé formuláře pro kontaktní údaje a je jinak vynucováno vyplnění polí.
Doručování třetí osobě připomíná doručování na jinou adresu, ale není to totéž. V případě doručování na jinou adresu zůstává jméno a kontaktní údaje
adresáta stejné jako u dodání na fakturační adresu.

jméno

Doručení na fakturační adresu

Doručení na jinou adresu

Doručení třetí osobě

Jedno jméno a příjmení

Jedno jméno a příjmení

Dvě jména a příjmení

email

1×

1×

2×

telefon

1×

1×

2×

adresa

1×

2×

2×

stát

1×

1×

2×

Jaký je rozdíl? Doručování na jinou adresu využívají lidé, kteří se během dne pohybují jinde než bydlí, v zaměstnání, ve škole. Mají sice různé adresy,

ale obvykle stejný email a mobilní telefon.
Oproti tomu, chceme-li poslat dárek, bude doručován úplně jiné osobě než nám. Pro některé dopravce je například telefonní číslo klíčovým údajem –
dopravce sjednává telefonicky dobu doručení zásilky.
Dárek také můžeme poslat do zahraničí, takže se může výrazně měnit i cena dopravného.
Dárek vždy hradí kupující, takže je vyloučena platba dobírkou popř. benefity a zůstává platba převodem a kartou.

Zpracování objednávky
Zatímco pro kupujícího začíná komunikace s obchodem objednáním, adresát dárku by se o zásilce měl dozvědět s dostatečným předstihem.
První upozornění posíláme adresátovi společně s datem expedice.
Adresátovi v žádném případě neposíláme výzvu k platbě.
Pro datum expedice odesílané obdarovanému adresátu je použit dříve rezervovaný dokument č.4 v nomenklatuře ShopDocs.
Pro informaci o předání zásilky dopravci byl připraven dokument č.10.

Důležité
Bylo by vhodné, aby se ve zprávách odesílaných kupujícímu zobrazila dodací adresa. K tomu využijte kód DODADDRESS.
Můžete se rozhodnout, zda ve zprávách obdarovanému adresátovi zobrazíte jméno kupujícího (dárce) – kód ORDUSERFULLNAME.

Zprávy obdarovanému adresátovi by v žádném případě neměly obsahovat soupis zboží. Dárek by měl být překvapením. Vzhledem k tomu, že neposíláme živé tvory, můžeme očekávat že překvapení nebude nežádoucí.

Příloha 2 - Kredity a slevy
Kredity nejsou úplnou novinkou, jejich implementace byla pozastavena před několika lety pro nedostatek zájmu ze strany našich klientů. Vzhledem k
rostoucí konkurenci v oblasti internetového prodeje se situace mění a nové marketingové nástroje jsou vítány.
Kredity obsahují celkem osm typů marketingových pobídek, počínaje anonymním kreditem, který může být distribuován třebas jako stírací los až po
dárkový poukaz, který je formou kreditu, který zakoupí zákazník a ve formě certifikátu předá třetí osobě.
V současné době jsou kredity spojeny s e-Shopem. Je vysoce pravděpodobné že do budoucna najdou uplatnění i v jiných oborech, kterými se naši klienti zabývají. Dovedeme si představit jak se pomocí tohoto subsystému distribuují poukazy na služby spojené s pořádáním kulturních či sportovních
akcí, či jako poukaz na večeři v restauraci blízko námi řízeného rezortu…

Kredit jako softwarový objekt
Kredit můžeme chápat jako event(událost), lépe čeřeno řetěz událostí. Operace spojené s obsluhou kreditního subsystému mají za úkol tyto události řídit, generovat a zpracovávat.

Kredit jako marketingová pobídka
Nějaké zvýhodnění zákazníka je jednou z možností jak jej přimět k nákupu. Takové zvýhodnění lze nějakým způsobem omezit – třeba časově, nebo
třeba podmínit zvýhodnění registrací.
Kredity a slevy které poskytujeme se tykají peněz – s jedinou výjimkou a tou je bonus, tedy nepeněžní zvýhodnění v podobě dárku (zboží zdarma,
vázané služby...)
Rozdíl mezi slevou a kreditem je zřejmý:
•

kredit je pevná částka kterou si může zákazník odečíst od ceny objednávky

•

sleva je procentní – čím dražší zboží zákazník zakoupí, tím více získá

Časový limit (slevu lze uplatnit do) je vhodné použít při marketingových kampaních spojených s ročním cyklem (dovolené, vánoce, začátek školního
roku...).
Zákaznická registrace jako podmínka uplatnění slevy je sama o sobě nesmyslná – naším cílem je prodávat. U těch výhod, které chceme poskytnout zá kazníkovi právě jenom jednou a které mají zcela „svobodnou distribuci“ (sleva na heslo) je však registrace jediným způsobem, jak omezit počet čerpání na zákazníka.
Distribuce probíhá v zásadě trojím způsobem.
•

Volná distribuce - pomocí veřejných médií rozdáme kreditní či slevové poukazy.

•

Cílená distribuce – kreditní či slevové poukazy odešleme konkrétním osobám.

•

Placená distribuce – se týká pouze dárkových poukazů, což je kredit, jehož hodnotu deponuje u prodávajícího zákazník.

Slevy a kredity - typy
Kreditem rozumíme částku v konkrétní výši, která se odečte od ceny nákupu.
Sleva je uváděna v procentech.
Typy slev a kreditů:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kreditní kupon
kredit pro registrované
rezervováno
rezervováno
rezervováno
slevový kupon
zákaznická sleva
sleva na heslo
bonus

9. doprava zdarma
10. dárkový poukaz
Asi nejdůležitější součástí tohoto rozšíření je dárkový poukaz a pravdou je, že právě kvůli dárkovému poukazu bylo rozšíření vyvinuto. Nicméně při
vývoji se objevil nápad na další využití tohoto subsystému, zejména s ohledem na možnou distribuci poukazů na slevy a kredity v tištěných médiích.

Kreditní kupon
se distribuuje ve formě přenosného poukazu.
Jeho identifikátorem je heslo a klíč. U tohoto typu kreditu není nastaven horní limit. Čerpání kreditu je možné omezit minimální částkou (např. - kredit
je možné uplatnit při nákupu nad 2000,-). Pro aktivaci kreditu je zapotřebí znát heslo a klíč. Tento typ kreditu je vhodný pro jednorázové reklamní
kampaně, kdy částka kreditu je nízká (třeba 200Kč). Vhodná forma distribuce je například obdoba stíracího losu jako příloha tištěných periodik, pouliční kampaň… Nehodí se pro šíření internetem.
Pro výrobu poukazu se stanoví cílový počet kuponů a robot vygeneruje potřebné záznamy kreditů a vytvoří seznam pro tiskárnu – dvojice údajů klíč a
heslo.

Zákaznický kredit
se přiznává uživateli (uživatelům) jako pobídka. Kredit je přiřazen k zákaznickému účtu a je nepřenosný. Pro čerpání kreditu stačí se přihlásit. Čerpání
kreditu je možné omezit minimální částkou (např. - kredit je možné uplatnit při nákupu nad 2000,-).
Je-li v nomenklatuře creditSet vytvořeno nastavení 1[docId] a pokud existuje dokument docId bude uživateli odeslán mail s informací o vzniku kreditu.
Cílená distribuce buď ve formě emailu či tištěné poštovní zásilky.
Kredit můžete jednotlivě vytvořit pomocí příkazu přidej kredit v místním menu seznamu zákazníci. Pro hromadnou výrobu nás kontaktujte.

Slevový kupon
obdoba volného kreditu - je přenosná. Pro čerpání slevy je zapotřebí znát heslo a klíč. Sleva se distribuuje pomocí unikátních poukazů (každý poukaz
je opatřen heslem a unikátním klíčem). Čerpání slevy lze omezit minimální cenou nákupu i maximální částkou čerpání.

Vhodná forma distribuce je například obdoba stíracího losu jako příloha tištěných periodik, pouliční kampaň…
Nehodí se pro šíření internetem.
Pro výrobu poukazu se stanoví cílový počet kuponů a robot vygeneruje potřebné záznamy slev a vytvoří seznam pro tiskárnu – dvojice údajů klíč a
heslo.

Zákaznická sleva
je nepřenosná - je přiřazena k zákaznickému účtu. Pro čerpání slevy stačí se přihlásit. Čerpání slevy lze omezit minimální cenou nákupu i maximální
částkou čerpání.
Je-li v nomenklatuře creditSet vytvořeno nastavení 6[docId] a pokud existuje dokument docId bude uživateli odeslán mail s informací o vzniku kreditu.
Cílená distribuce buď ve formě emailu či tištěné poštovní zásilky.
Slevu můžete jednotlivě vytvořit pomocí příkazu přidej kredit v místním menu seznamu zákazníci. Pro hromadnou výrobu nás kontaktujte.

Sleva na heslo
je přenosná a k jejímu uplatnění stačí znát heslo. Tento druh slevy se hodí k publikování v běžných médiích. Na rozdíl od ostatních typů podléhá tento
trochu jiné logice obsluhy. Operátor vytvoří "prázdnou emisi". Každý přihlášený zákazník může 1× použít heslo pro čerpání slevy. Použitím hesla vygeneruje vlastní záznam slevy. Čerpání slevy lze omezit minimální cenou nákupu i maximální částkou čerpání.
Pokud se rozhodnete poskytovat slevu bez omezení čerpání, nebo čerpání vázat na jinou podmínku (typ zboží či značka), použijeme jiný nástroj –
generování záznamů v kreditech je zbytečné.

Bonus
obdoba slevy na heslo - čerpání je podmíněno zvláštním nastavením dle typu kampaně. Podstatou bonusu je, že zákazník získá něco navíc.

Doprava zdarma
může být použita při reklamních kampaních. Má smysl generovat pouze je-li vázána na konkrétní produkt či značku zboží – což společně s dolním li mitem pro nákup tvoří již více parametrů slevy. Obvykle se tento typ slevové akce dá omezit výší ceny objednávky a obdobím. Pro tyto případy je kreditní subsystém zbytečný – stačí v administraci upravit hodnotu parametru LogLimit.

Dárkový poukaz
je prodejný, je to druh zboží. Je s kupujícím svázán prostřednictvím nákupní objednávky. Dárkový poukaz je možno zaslat přímo obdarovanému.
Jediný kredit který plně vytváří pouze uživatel pomocí odděleného nákupního rozhraní, které je velmi podobné finálnímu košíku.

Distribuce
Jak vyplývá z předchozího textu, lze slevy a kupony distribuovat v zásadě takto:
•

emailem

•

formou poštovní zásilky

•

jako přílohu jiné distribuce

•

jako poukázku dostupnou na kamenné prodejně či předanou osobně

Dárkové poukazy si můžeme tisknout sami, otázka je zda se to vlastně vyplatí, a jak dobře bude „doma“ tištěný poukaz vypadat. Dárkové poukazy jsou
jediné, které nelze odesílat jinak než jako listovní zásilku a to buď jako cenné psaní, či doporučený dopis. Náklady na doručení hradí ovšem kupující.
Jako nejjednodušší a také nejlevnější se samozřejmě jeví distribuce emailem. V praxi se bohužel ukazuje, že rozesílání hromadných zásilek může být
problém. Jednak může poškodit dobré jméno adresy odesílatele, jednak je technicky těžko proveditelné odesílání přes jiné servery než je lokální SMTP
server. Nic nám ovšem nebrání odesílání „dávkovat“ a každý den odeslat jen třebas 100 mailových pobídek. Podmínkou i v tomto případě zůstává vyu žití lokálního mail serveru.
Mailové pobídky se hodí zejména pro zákaznický kredit a slevu a samozřejmě jako anonce na probíhající akci „sleva na heslo“, bonus či „doprava
zdarma“.

Pro kupony chráněné heslem a klíčem se rozesílání mailem příliš nehodí, ovšem lze je takto odesílat. Mnohem věrohodněji bude působit doručení poštou. V tomto případě stačí poukaz odesílat jako obyčejné psaní.
Náklady na tištěné poukazy nejsou vysoké. Poněkud vzrostou, bude-li zapotřebí na každý poukaz tisknout jiný klíč a heslo. Nicméně tiskárny jsou na
takové služby zařízené. Stejně tak o něco málo stoupnu náklady na případné zakrytí klíče a hesla stírací barvou. Nicméně částka na kompletní tiskové
zpracování by se neměla dostat nad 9Kč za kus.
Poštovné by při patřičné slevě nemělo být vyšší než 11Kč, což znamená, že tisk a distribuce poštou cílené na konkrétní zákazníky by nemělo přesáhnout 20Kč na poukaz, což je sice dost peněz, ale ve srovnáním s finančním vyčíslením hodnoty poukazu je to zanedbatelné.

Obsluha kreditního subsystému
Podmínkou funkčnosti je dokončená konfigurace – vytvoření dokumenty a upravená nomeklatura. V základním nastavení je takto ošetřen pouze typ
dárkový poukaz, neboť jeho nastavení je víceméně jednoznačné.

Dárkové poukazy
se obsluhují tak, že při indikaci poukazu v objednávkách pohlídáme jeho zaplacení. Ve chvíli kdy je poukaz zaplacen použijeme příkaz v kontextovém
menu „dárkový poukaz tisk“ pro vytištění poukazu. Poukaz vložíme do obálky a odešleme na dodací adresu.
Výchozí formát poukazu odpovídá normované obálce DL. Pro generování poukazu je do složky šablon vložen generický obrázek tvořící pozadí poukazu. Obrázek obsahuje logo webu. Text který je na poukazu se načítá z dokumentu. Obrázek pozadí můžeme ovšem vyměnit za takový jaký si budete
přát, či si jej necháte vytvořit grafikem. Podmínkou je rozlišení 300DPI.

Zákaznický kredit
Můžeme jednorázově odeslat na emailem prostřednictvím příkazu místního menu nástroje „zákazníci“. Pro hromadné odesílání je zapotřebí dopracovat
obslužnou rutinu, která se bude pravděpodobně lišit v každé instalaci.
Předpokládáme práci s uživatelskými výběry.

Generátor kreditů
je nástroj, který umí vygenerovat všechny kredity a slevy hromadně včetně dvojic klíč a heslo (tam kde se s nimi počítá). Tam kde je zapotřebí jedno
heslo, zadává heslo operátor. V jiných případech se hesla vybírají automaticky ze seznamu jmen v českém kalendáři. Pro kredity rozesílané do zahraničí odfiltrujte diakritiku – uživatelé v cílových zemí nemusí mít češtinu a její znaky dostupnou.

