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Въведение

Благодарим Ви, че избрахте Microinvest eCommerce!
Пред Вас е съвременна система за управление на електронна търговия, базирана върху
последните достижения в областта на Internet технологиите. Microinvest eCommerce използва
практики, съобразени с най-новите тенденции в областта на Web дизайна и съвременните
търговски принципи. Този продукт Ви дава предимството да имате огромна Internet аудитория и
да продавате Вашите продукти и услуги по оптимален начин. С помощта на настоящата система
Вие можете да използвате нововъведения в ежедневния бизнес и професионално да привлечете
нови клиенти, сърфиращи из световната мрежа.
Преди да започнете настройка и работа с продукта е важно да се запознаете с
настоящото ръководство в детайли и да изпълните всички изисквания, които са залегнали в него.
Така ще почувствате мощта, която Ви предлага настоящата система.
Работата с Microinvest eCommerce е лесна и ефективна. Неговите функции са
максимално удобни за изпълнение на ежедневните дейности. Специално внимание е обърнато на
бързината на обслужване и лекота на работа за операторите при рутинните им задължения,
които те изпълняват при обслужване на клиентите.
Microinvest eCommerce спазва принципите и добрите практики, залегнали в основата
на Web базираните системи и се подчинява на правилата за работа с Internet ресурси. Логиката
на действие и последователността на действия са съобразени със съвременните тенденции в
електронната търговия. Именно затова операторите могат бързо и лесно да привикнат към
настоящата система.
Ние можем да се гордеем с модерна и иновационна схема на работа, гъвкав продукт,
специално предназначен за удобство на потребителите и подобряване на ежедневните им
дейности.
Надяваме се да останете доволни и да споделите позитивните преживявания с Ваши
приятели и колеги!
Екипът на Microinvest
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Инсталация

Необходими реквизити
Microinvest eCommerce е проектиран да работи върху Windows базирани системи и се
нуждае от следната минимална конфигурация:








Операционна система Windows, препоръчително Windows Server 2003, Windows
Server 2008 или Windows Server 2012. Продуктът е съвместим с Windows 7 и
Windows 8, може да работи върху тези платформи, въпреки това е
препоръчително използването на сървърна операционна система;
Инсталиране на вградени в операционната система компоненти като IIS и.NET
Framework 4.0. Ако компонентите не са инсталирани при започване на инсталация
на продукта, те се включват като част от нея;
SQL сървър със съществуваща база на Microinvest Склад Pro;
Инсталирана и настроена версия на Microinvest Склад Pro на сървъра или друг
компютър. За работата на електронния магазин е необходима единствено базата
от данни, докато Microinvest Склад Pro служи за обработка на вече разплатени
поръчки. Не е необходимо Microinvest Склад Pro да е локално инсталиран на
сървъра с електронния магазин;
Правилно конфигуриран Firewall.

Наличието на тези компоненти е задължително за правилната инсталация и първоначално
стартиране на системата.
Ефективната работа на магазина изисква да бъде осигурена достатъчна хардуерна
мощност на сървъра за бързо визуализиране на информацията в Internet пространството и
моментално обслужване на постъпилите към сървъра заявки.

Последователност на инсталиране
Инсталирането на продукта не се отличава от стандартната последователност и
принципи, приети при всеки стандартен Windows продукт. Действията, които се изпълняват, са
следните:


Осигуряване на последна версия на Microinvest eCommerce от сайта на Microinvest.
Използването на последна версия е задължително условие за гарантиране на
максимална удовлетвореност от работата на продукта;

Получаване на административен достъп до ресурсите на сървъра. Това е необходимо
за да може да се изпълни цялата инсталация на системата без ограниченията,
наложени на потребители с по-ниски права на достъп;

Наличие на достатъчно свободно пространство на диска ( 10 GB минимум,
препоръчително 60 GB) и стабилно работеща операционна система;

И не на последно място – регистриран домейн или субдомейн, който ще бъде
присвоен на електронния магазин;

За тестови цели продуктът може да бъде достъпен на локалния домейн – localhost без
допълнителни лицензи.
Правилата, указани по-горе, са лесни и достъпни за изпълнение от средно квалифициран
специалист, не изискват сложни познания в компютърните технологии.
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Завършване на инсталацията
При завършване на инсталацията се появяват три икони на продукта. В зависимост от
последователността на работа може да се избере:
1. Администриране на Microinvest eCommerce;

Microinvest eCommerce Pro
Admin

2. Настройка на Microinvest eCommerce;

Microinvest eCommerce Pro

3. Режим на дизайн на Microinvest eCommerce.

Microinvest eCommerce Pro
Layout Manager

Всеки от тези режими има собствена икона и активира отделен интерфейс на продукта. В
нормалната работа е достатъчно да се изпълни еднократна настройка на програмата и след това
работата е разделена на:
1. Администриране на електронния магазин – около 95% от задачите са именно там;
2. Създаване на графичен дизайн. Около 5% от задачите са свързани със създаване на
индивидуален дизайн на магазина. Обикновено това е еднократна задача и се
изпълнява при първоначалното стартиране на системата. Следваща промяна
обикновено е продиктувана от глобална промяна на визията, на организацията и/или
допълнение към визуализацията и функционалността на магазина.

Настройка
Базова настройка
Базовата настройка на Microinvest eCommerce включва няколко важни параметъра,
например:

Връзка към централната база данни създадена от Microinvest Склад Pro;

Настройка на работните параметри на системата;

Определяне на парола за достъп до параметрите;

Допълнителни конфигурации.
В отделна графа е коментирано лицензирането на продукта, но този процес е неразривно
свързан с основната настройка.
Настройката на Microinvest eCommerce Pro е първата стъпка за изграждане на цялостното
решение за електронна Internet търговия. При първоначалната настройка на продукта са
необходими добри инженерни познания в областта на базите данни, настройката на Internet
компонентите, операционната система и други параметри на сървърите.

Системна настройка на IIS сървъра
За правилната работа на продукта е необходимо наличието на IIS (Internet Information
Services). По време на инсталацията на Microinvest eCommerce се извършва проверка на
компонентите на Windows и при необходимост се извършва инсталация на IIS чрез вградените
дистрибутивни пакети на Windows. Затова е важно наличието на дистрибутивния пакет на самата
операционна система (на CD, DVD или като инсталационни файлове върху някакъв носител).
Понякога инсталацията изисква Internet свързаност на компютрите, но това са
индивидуални случаи на инсталация на продуктите и съпътстващите компоненти.
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Лицензиране на продукта
При първоначална инсталация на продукта се отваря страница (фиг. 1), която изисква
указване на път до файла App.config. App.config е файлът с конфигурационните настройки на
Microinvest Склад Pro и е необходим за установяване на връзка с базата от данни. На компютър с
инсталиран
Microinvest
Склад
Pro
този
файл
се
намира
в
папка
C:\ProgramData\Microinvest\Warehouse Pro\.

Фиг. 1
След посочване на този файл и натискане на бутон „Трансфер на конфигурационен файл“
се появява екран за вход (фиг. 2), в който трябва да се въведат Потребителско име и Парола:

Фиг. 2
За вход в административния панел трябва да се използва потребители с ниво на достъп
Собственик или Администратор, които са дефинирани в Склад Про.
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Фиг.3
След успешен вход в системата (фиг. 3) се натиска бутон Лицензиране (намира се върху
менюто в ляво). Служи за въвеждане на лицензионната информация.
Необходимо е:

В поле „Домейн/адрес/“ да въведете избрания домейн;

Натиснете бутон Сериен номер. Копирайте от второто поле генерирания Сериен номер и
го изпратете в отдел Поддръжка на фирма Микроинвест. Наш оператор ще ви изпрати
Лицензионен код, отговарящ на вашия сериен номер, състоящ се от цифри и букви, който
трябва да въведете в последното текстово поле – Лицензионен код. В лицензионния код
малките и големите букви са от значение!

След въвеждане на Лицензионен код натиснете бутон Лицензиране. Ако операцията
протече успешно, то вие трябва да виждате лиценза за вашия нов домейн вдясно, секция
Лицензи (фиг 4).

Фиг. 4
Домейн адреса на електронния магазин трябва да е асоцииран (Binding) към порт по
подразбиране 80. Асоциирането се осъществява по следния начин:
1. Зарежда се Internet Information Services (IIS) Manager.
2. Избираме сайта и с десен бутон на мишката изкарваме диалоговия прозорец, показан на
фиг. 5 и избираме операция Edit Bindings.
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Фиг. 5

Фиг. 6
3. Избираме бутон Add
4. В поле Host name изписваме домейн адреса, като в поле Port: трябва да е зададен
номер 80
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Фиг. 7

Фиг. 8
5. Избираме бутон ОК, след което се показва се следния диалогов прозорец:
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Фиг. 9
Избираме бутон Close.
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Създаване на индивидуален дизайн

Microinvest eCommerce Pro позволява създаване на индивидуален дизайн според
потребностите на всеки отделен потребител или организация. Това е мощен аргумент към
клиентите и дава възможност за ярка индивидуална визия на цялостното решение. По своята
същност индивидуалният дизайн на електронния магазин е нещо важно за привличане на
клиентите. Затова в Microinvest eCommerce Pro е изградена технология за изграждане на свой,
неповторим дизайн на магазина. Чрез набор от несложни действия, всеки администратор може да
реализира изключително сложна визия на магазина, съобразена с неговите собствени виждания.
Инструментите, които предлага магазина, са гъвкави и мощни и по никакъв начин не изискват
сложни компютърни умения или владеене на определен програмен език. Затова работата с
Microinvest eCommerce Pro е удоволствие за хората и разкрива техния потенциал за силно
индивидуално решение в областта на Internet търговията.

Общ преглед на дизайна
Общият преглед на дизайна на електронния магазин е неговата визия в работни условия.
По този начин електронния магазин визуализира всички елементи и представя цялата си
функционалност.
Дизайнът се състои от отделни панели, всеки един от които изпълнява отделна задача и
служи за отделна структура от информация. Съществуват:

Динамични панели – те предоставят променяща се информация, например групи от
стоки, покупки или други;

Статични панели – те съдържат картинки, описание, информация и друга
непроменяща се информация.
След подреждане на панелите и създаване на определен външен вид, настоящото
подреждане на панелите може да бъде записано като „Конфигурация“. Електронният магазин
поддържа няколко различни конфигурации, което позволява бърза промяна на външния вид на
магазина.
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Конфигурации и елементи
Microinvest eCommerce Pro има възможност за индивидуално конфигуриране на външния
вид на клиентската част. При успешен вход като администратор, в менюто горе вляво натиснете
.
Чрез това действие се отварят функциите за редактиране и изменение на магазина в нов
прозорец (LayoutManager):

Фиг. 10

Използвайки бутоните
може да се прибират или застопоряват на
екрана панелите за Конфигурации, Страници и Елементи на интерфейса.
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Фиг. 11

В този панел има списък с наличните конфигурации (Фиг. 11).
История на промените на активната в момента конфигурация може да се види в
настройките й, в Стари версии. (Фиг. 12).
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Фиг. 12
Това е удобно в случаите, когато трябва да се възстанови предишно състояние на
магазина, към определена дата.
Този бутон служи за запазване на конфигурацията. Използва се
след направени промени в работния плот на страниците или други
изменения във функциите на магазина. Чрез него се запомня
текущото състояние на конфигурацията и е възможно нейното възстановяване в бъдеще. Това
става с избор от падащото меню Стари версии. Трябва да се знае, че по този начин се съхраняват
само последните 11 записи.
Бутонът служи за запазване на създадената конфигурация във файл.
Файлът, който се създава, носи името на конфигурацията и е в zip
формат (например green-red.zip). Мястото, където се запазва файла, е
папката за Downloads на конкретния потребител (например C:\Users\Username\Downloads).
Зареждането на файл зарежда конфигурация, която
преди това е била запазена във файл. Този бутон
изглежда по различен начин в различните браузери.
Показаният тук е изглед в Google Chrome.
Заредената от файл конфигурация носи името на файла или името на файла и произволно
генерирани цифри накрая когато има конфигурация с такова име в списъка с конфигурации.
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В дясно са разположени две менюта – „Страници“ и „Елементи на интерфейса“.
От менюто за страниците се визуализира списък с наличните страници и е възможно да се
добавят и променят страниците на магазина (Фиг. 13).

Фиг. 13
Под менюто със страниците се намира менюто за елементите на интерфейса (Фиг. 14). От
там може да се вмъкват различни елементи в избраната страница.

Фиг.14
Работният плот на страниците се намира в средата на екрана. В него виждате наличните
елементи за избрана страница и подредбата. При превключване на страниците в дясно се сменят
елементите в работния плот на страниците.
След правене на промени по елементите в работния плот на страниците за да запазите
промените кликнете върху бутон

.
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Панели „Галерии“ и „Продукти“
Панелът „Галерии“ в административния панел е основен за всеки електронен магазин.
Именно той визуализира списъка с предложения на магазина и представлява основен акцент при
привличане на клиентите.
От менюто в административния панел изберете

.

С бутон
се избира групата стоки, чиито галерии желаем да
променим или обновим. Списъкът на продуктите в избраната група се визуализира в табличен
вид под лентата за търсене.
Галерията на всеки от продуктите може да се отвори при натискане на бутона
който се намира в началото на реда на избрания продукт.
Отворената галерия на избран продукт визуализира допълнителен панел с всички качени
снимки към избрания продукт и бутон за добавяне на снимки.

Фиг.15
За всеки продукт има възможност за качване на нови снимки чрез
и
последващ избор на снимка от файловата система на компютъра. Това се осъществява чрез
натискане на бутон
. Изискванията за параметрите на снимката са:

До 200KB размер на файловете;

PNG или JPG формат на картинките.
В долния десен ъгъл на всяка снима има радио бутон. Натискането на този бутон в
произволна снимка води смяна на подредбата на снимките, като снимката с активния бутон се
премества на първо място в горния ляв ъгъл. Тази снимка е избрана за главна снимка на
продукта и ще се визуализира само тя в списъка със стоки в клиентския панел. Всички останали
снимки ще се виждат при избор на подробна информация за продукта.

www.microinvest.net

Microinvest

®

Адрес: гр. София 1618, бул.”Цар Борис III”№215
Тел./факс: 02 9555515, 9555334, GSM: 0881 344304
e-mail: office@microinvest.net, http://www.microinvest.net

soft ware company since 1984

В клиентския панел резултатът от добавяне на снимки е следния:

Фиг.16
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Фиг.17
Всички заредени снимки за един продукт и уточняваща информация за него може да се
види при избор му (фиг. 17).
Допълнителната текстова информация се въвежда в административния панел при избор
на

:

www.microinvest.net

Microinvest

®

Адрес: гр. София 1618, бул.”Цар Борис III”№215
Тел./факс: 02 9555515, 9555334, GSM: 0881 344304
e-mail: office@microinvest.net, http://www.microinvest.net

soft ware company since 1984

Фиг.18
С бутон
някаква информация.

се избира стоката, за която трябва да се въведе или редактира
Запазването на направените промени се извършва с бутон

.
Вдясно от панела „Информация за продукта“ се намира панел „Доставни данни“. Данните
в него се попълват при използване на куриерски услуги.

Активиране на дизайнера
За да достъпите дизайнерския панел, влезте в администраторския панел и от менюто в
ляво изберете
.
В панела за дизайн в ляво на екрана е менюто с различните визуални конфигурации на
вашия магазин. В него има настройки, добавяне, копиране, изтриване. За да видите направените
от вас промени, трябва да опресните клиентския панел на магазина.

Конфигурации, страници и елементи
I. Конфигурации
Конфигурация е един цялостен изглед (стил) на създадения от Вас електронен магазин. В
инсталацията на еСommerce Pro са вградени три конфигурации: black-blue, black-gold и greenred. Може да използвате някоя от тези три готови конфигурации за вашия електронен магазин.
Ако желаете може да направите електронен магазин изцяло по Ваш дизайн. За целта
трябва да създадете нова конфигурация.
Конфигурацията може да се състои от произволен брой страници със съдържание във
всяка от страниците. еСommerce Pro дава възможност на администратора да създаде на
произволен на брой набор от конфигурации. Списъкът с наличните конфигурации може да се
види в лявото меню Конфигурации.
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Създаването на нова конфигурация става от бутона Добавяне на конфигурация
.
При натискането му се показва диалогов прозорец, в който се въвежда името на създаваната
конфигурация. Името трябва задължително да е с латински букви, не може да съдържа цифри,
специални символи и интервали.
В даден момент може да има само една активна конфигурация за магазина. Избирането
на конфигурация за активиране става чрез кликване върху радиобутона в ляво от името й , а за
презареждане на страницата на една конфигурация трябва да се кликне върху името й.
Всяка конфигурация има 3 бутона – за копиране

, за настройки

и за изтриване

.

Използвайки бутоните
може да се прибират или застопоряват на
екрана на панелите за Конфигурации, Страници и Елементи на интерфейса.

Фиг. 19
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В този панел има списък с наличните конфигурации (Фиг. 19).
История на промените на активната в момента конфигурация може да се види в
настройките й, в Стари версии (Фиг. 20).

Фиг. 20
Това е удобно в случаите, когато трябва да се възстанови предишно състояние на
магазина, към определена дата.
Този бутон служи за запазване на конфигурацията. Използва се
след направени промени в работния плот на страниците или други
изменения във функциите на магазина. Чрез него се запомня
текущото състояние на конфигурацията и е възможно нейното възстановяване в бъдеще.
Бутонът служи за запазване на създадената конфигурация във файл.
Файлът, който се създава, носи името на конфигурацията и е в zip
формат (например green-red.zip). Мястото, където се запазва файла, е
папката за Downloads на конкретния потребител (например C:\Users\Username\Downloads).
Зареждането на файл зарежда конфигурация, която
преди това е била запазена във файл. Този бутон
изглежда по различен начин в различните браузери.
Показаният тук е изглед в Google Chrome.
Заредената от файл конфигурация носи името на файла или името на файла и произволно
генерирани цифри накрая когато има конфигурация с такова име в списъка с конфигурации.
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При поставена отметка в чек-бокса „Използване на
залепване” елементите на интерфейса могат да се „прилепват“ един към друг при
непосредствено приближаване. Това елиминира необходимостта от „напасване“ на елементите.
Когато отметката се премахне, тази функционалност не е активна.
II. Страници
Администраторът има възможност за разпределяне на съдържанието на магазина в
отделни страници. Преглед на наличните страници може да се направи от менюто Страници.
Добавянето на страница към наличните страници става от бутона „Добавяне на страница”
.

Видове страници
При създаване на страница трябва да изберете една от двете възможности:
Нормална страница: В нормалната страница администраторът може да поставя всякакви
Елементи на интерфейса
Шаблонна страница: Чрез шаблонната страница администраторът може да създаде
шаблон, който другите „нормални страници“ да използват и по този начин да се намалят
усилията при създаване на страници с общи елементи.
В зависимост от това страницата от какъв тип е, за нея се показват различни настройки.
За шаблонни страници наличните настройки са споделени между всички страници, които
използват дадената страница като шаблонна.
Ако страницата не използва шаблон, могат да й бъде зададена големина (ширина и
височина), фоново изображение и фонов цвят.
Ако страницата използва шаблон, тя няма възможност за настройване на собствена
големина и фоново изображение, а използва настройките на шаблона.
III. Елементи на интерфейса :
Елементите на интерфейса са основните градивни елементи на електронния магазин. При
клик върху бутон на елемент от интерфейса той се добавя към работния плот на страницата.
Изключение прави само елемента „Диалогови прозорци“ при кликване върху който се отваря
прозорец с настройки за визуалното изображение на всички диалогови прозорци на магазина.
Всеки елемент може да бъде позициониран на произволна позиция. За да промените
позицията на даден елемент е необходимо да кликнете и задържите с мишката върху заглавния
ред и да го преместите чрез влачене.
Всеки елемент може да бъде зададен с произволна големина. За задаване на големина на
елемент – посочете върху долния десен край на елемента и изтеглете до желаната големина.
Големината на елемента може да бъде променена и в общи настройки на конкретния елемент
като се зададат конкретни стойности за размерите на елемента в полета Ширина и Височина.
Всеки елемент има 2 бутона в дясно от заглавието си. Бутонът „Затвори“

затваря

елемента и го премахва от страницата. Бутонът „Настройки на изгледа“
отваря диалогов
прозорец за настройки на елемента. В него всички елементи имат 2 вида настройки: Общи
настройки и Специфични настройки за изгледа. Общите настройки са еднакви за всички
елементи и отговарят за неща като ширина, височина, дълбочина, прозрачност, фонов цвят,
рамка, радиус рамка, сянка, шрифт, фоново изображение на елемента, които са разгледани
подробно в Настройки.

Видове елементи на интерфейса:
Реклама: Създава елемент, в който администраторът може да вложи картинки,
които да се сменят. Добавянето на картинки става от специфичните настройки на
изгледа. Клик в поле „Източник” отваря галерията, от която може да се избере
връзка към картинката за реклама. В полето „Линк” може да се зададе линк при
клик върху дадената картинка. Могат да бъдат въведени неограничен брой
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картинки за реклама. „Време за превключване” е настройка, която отговаря за времето на
престой на дадена картинка на екрана преди включването на следващата картинка. Рекламата
може да бъде вмъкнат във всякакви страници.
Каса: Създава елемент, който отговаря за приемането на информация от клиента
при потвърждаване на поръчка. Специфичните настройки на касата са свързани с
конкретното визуално оформление на същата. Този елемент може да се използва
само в една страница, след това иконата му става неактивна.
Гугъл мапс локация: Създава елемент, който позволява визуализиране на
географски обекти върху карта, например адреси на седалища с точната им локация.
Google Maps модулът представлява Интернет базирана система с картографски данни,
която съдържа сателитни, политически и физико-географски карти на всички
държави по света, включително и България. Технологията е разработена от Google и
позволява интегриране на карти в собствени Интернет сайтове посредством Google Maps API
(application programming interface) - приложно-програмен интерфейс на изходния код, през който
постъпват заявките от модула.
От гледна точка на потребителите Google Maps модулът е своеобразна географска карта,
разположена върху уеб сайта Ви, където могат да се отбелязват множество обекти, както
конкретни сгради и улици, така и различни маршрути. Освен самото отбелязване върху картата
посетителите могат да разглеждат допълнителна информация към дадената локация като
например снимки, текстово описание, адреси за бизнес кореспонденция и др. Картата е
изключително удобна и лесна за навигация чрез използването само на мишката, като има
възможност за търсене и панорамиране. Гугъл мапс локация може да бъде вмъкнат във всякакви
страници неограничен брой пъти.
Заглавна количка: Създава елемент, в който потребителят може да види
информация за направената поръчка до момента: Брой продукти и Обща стойност
на поръчката до момента. Този елемент може да бъде вмъкнат във всякакви
страници неограничен брой пъти.
История на поръчките: Създава елемент, който показва на потребителя
информация за направените от него поръчки. Визуализира се информация относно
номера, датата, статуса на поръчката, цената й, цена за доставка, информация за
доставката. История на поръчките може да бъде вмъкнат във всякакви страници
неограничен брой пъти.
Плащане: Създава елемент, в който се показва съобщение за успешно направена
поръчка. Този елемент може да се използва само в една страница, след това
иконата му става неактивна.
Диалогови прозорци: Това е единственият бутон от менюто с елементи на
интерфейса, който не създава нов елемент, а показва прозорец с настройки за
диалоговите прозорци в магазина. Към диалогови прозорци в магазина спадат:
прозорците за регистрация, за смяна на парола, за потвърждаване на поръчка, за
забравена парола, за вход.
Продукт: Създава елемент, в който потребителя може да види информация за един
продукт. Освен настройките за фон, цвят, шрифт и картинки, тук има и настройки
за Стоки по подразбиране (при първоначално зареждане), показване на
количеството, показване на код на продукт и настройки за работа с партиди. Този
елемент може да се използва само в една страница, след това иконата му става
неактивна.
Меню: Създава елемент, в който се визуализират категориите на предлаганите
стоки под формата на линкове. От Специфичните настройки за изгледа може да се
избира ориентацията на менюто (хоризонтална/вертикална), ширината на
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елементите, импорт на групите от базата на Склад Pro като линкове. Този елемент може да бъде
вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.
Ротатор на продукти: Създава елемент за показване на избрани продукти, които
могат да се въртят в избрана посока през избрано от администратора време. Този
елемент може да бъде вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.
Продукти: Създава елемент за показване на продуктите на магазина. От
Специфичните настройки за изгледа на продуктите може да се избира: Номер на
страница при първоначално зареждане, Група продукти при първоначално
зареждане, възможност за използване на сортиране и навигация, Разстояние между
елементите, избор на вариант за визуализиране на продуктите и др. Този елемент
може да се използва само в една страница, след това иконата му става неактивна.
Количка: Създава елемент, в който потребителят може да прегледа избраните от
него продукти като за всеки продукт има описание, брой, единична цена, сума,
намаления, ДДС, обща стойност с ДДС. Този елемент може да се използва само в
една страница, след това иконата му става неактивна.
Статичен: Създава елемент, в който може да се въведе произволна статична
информация. Само в този елемент е добавено вмъкване на контейнер, в който може
да бъде въведена статично съдържание. Може да се въведе статична информация
(текст, картинки, линкове, таблици, цветове/големина/подравняване на текста и
т.н.) от показалото се меню на вградения текстов редактор. Може да се използва
при създаване на нови страници с информация (напр. страница за контакти). Този елемент може
да бъде вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.
Входно меню: Създава елемент, с който потребителят може да се регистрира и да
влезе в магазина като регистриран потребител. От Специфичните настройки за
изгледа може да се избира дали да се визуализират лентата за търсене и логин
формата. В този елемент може да бъдат добавени линкове към допълнителни
страници с информация (напр. линк към страницата за контакти). Този елемент
може да бъде вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.
Прогноза за времето: Създава елемент, в който се визуализира прогноза за
времето за 1 до 7 календарни дни. От Специфичните настройки за изгледа може
да се избира Местоположение, брой дни и език. Този елемент може да бъде
вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.
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Настройки на Layout Manager
Настройки на Конфигурации
Настройки на конфигурация
За да може да се променят настройките на дадена конфигурация, трябва тя да бъде
активирана.

1. Икона на сайта – дава възможност да се избере картинка от Галерия, която да се
визуализира пред името на сайта в заглавие на таб в интернет браузера

Например в Google Chrome се визуализира при стартиране на сайта в браузера по този
начин:

2. Страница по подразбиране – от падащото меню се избира страницата, която ще се
зарежда по подразбиране при първоначално стартиране:
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В падащото меню вариантите за избор са създадените в конкретната конфигурация
страници:

3. Фонов цвят – може да се избере фонов цвят за конкретната конфигурация. По
подразбиране при слагане на отметка фоновият цвят е черен.

Възможностите за избор на фонов цвят са следните:
- В полето да се въведе ръчно хекс кода на избрания цвят;
- Да се използва бутона за палитрата с цветове

. Отваря се прозореца Палитра:

В него може да се избира цвят от палитра, да се въведе ръчно RGB код или да се въведе
ръчно хекс код.
4. Фоново изображение – служи за дефиниране на фона на конфигурацията като има
възможност за избор на файл, който може да се оразмерява и повтаря в зависимост от избраните
настройки:
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Клик в поле Източник отваря Галерия, от където се прави избора на файл.
Падащо меню Повторение – от него се задава вида на повторение на избраната картинка:






no-repeat – избраната от галерията картинка се поставя еднократно;
repeat - избраната от галерията картинка се повтаря многократно на фона;
repeat-x – повторението на избраната картинка е само в хоризонтална посока;
repeat-y - повторението на избраната картинка е само във вертикална посока;

Падащо меню Размер – от него се избира в какъв размер да се визуализира избраната
картинка:






auto – визуализира картинката в оригинални размери;
100% 100% - мащабира така, че височината и ширината на картинката да се равняват на
височината и ширината на блока
contain - мащабира изображението със съхранение на пропорциите така, че и ширината,
и височината на картинката да се побере в блока (взема по-големия размер);
cover – мащабира изображението със съхранение на пропорциите така, че неговата
височина или ширина да се равнява на височината или ширината на блока (зоната за фон
е изцяло покрита, някои части на фоновата картина няма да бъдат видими, т.е. взема помалкия размер).

Фоновият цвят и фоновото изображение в клиентския панел се визуализират така:
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5. Използване на картинка за свършили стоки – дава възможност за избор на
файл, който да бъде използван за всички свършили стоки.

6. Стари версии - в този списък се запазват последните 11 записани версии
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soft ware company since 1984

След избор на конкретна стара версия се натиска бутон
опреснява и се зарежда избраната версия.

, екрана се

Настройки на Страници
Администраторът има възможност за разпределяне на съдържанието на магазина в отделни
страници. Преглед на наличните страници може да се направи от менюто Страници.
Добавянето на страница към наличните страници става от бутона „Добавяне на страница”
.

Видове страници
При създаване на страница трябва да се избере една от двете възможности:
Нормална страница: В нормалната страница администраторът може да поставя всякакви
Елементи на интерфейса
Шаблонна страница: Чрез шаблонната страница администраторът може да създаде
шаблон, който другите „нормални страници“ да използват и по този начин да се намалят
усилията при създаване на страници с общи елементи.
Всяка страница има следните бутони: бутон Копиране на страница
страница

и бутон Изтриване на страница

, бутон Настройки на

.

В зависимост от това страницата от какъв тип е, за нея се показват различни настройки.
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Настройки на страница шаблон
Шаблонни страници - наличните настройки за този вид страници са:

1. Големина на страницата – дефинира се с въвеждане на Ширина и Височина в
пиксели. Позволено е и ръчно въвеждане на стойности. Дава възможност за определяне
големината на шаблонната страница чрез задаване на стойности в полета Ширина и Височина:

2. Фоново изображение - служи за дефиниране на фона на страницата като има
възможност за избор на файл, който може да се оразмерява и повтаря в зависимост от избраните
настройки:

Клик в поле Източник отваря Галерия, от където се прави избора на файл.
Падащо меню Повторение – от него се задава вида на повторение на избраната картинка.
Падащо меню Размер – от него се избира в какъв размер да се визуализира избраната
картинка.
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Тези настройки са споделени между всички страници, които използват дадената страница
като шаблонна.
3. Фонов цвят – може да се избере фонов цвят за конкретната страница. По
подразбиране при слагане на отметка фоновият цвят е черен.

Настройки на страница, използваща шаблон
Страница, която използва шаблон, няма собствени настройки, а използва настройките за
големина, фоново изображение и фонов цвят на избрания шаблон.

1. Използвай шаблон – от това падащо меню се прави избор от списъка със
създадените вече шаблони на страници.
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Настройки на страница, която не използва шаблон
При създаване на нова страница, неизползваща шаблон, трябва да се избере с радиобутона „Нормална страница“ и от падащото меню „Използвай шаблон“ – „None“:

Настройките на Нормална страница са:
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1. Използвай шаблон - поле за избор за използване на шаблон. В падащото меню се
визуализират всички дефинирани до този момент шаблони. При създаване на Нормална страница
трябва да се избере „None” от падащото меню „Използвай шаблон“.

2. Големина на страница - дава възможност за определяне големината на шаблонната
страница чрез задаване на стойности в полета Ширина и Височина.

3. Фоново изображение - служи за дефиниране на фона на страницата като има
възможност за избор на файл, който може да се оразмерява и повтаря в зависимост от избраните
настройки.

4. Фонов цвят – може да се избере фонов цвят за конкретната страница. По
подразбиране при слагане на отметка фоновият цвят е черен.

Клик в поле Източник отваря Галерия, от където се прави избора на файл.
Падащо меню Повторение – от него се задава вида на повторение на избраната картинка.
Падащо меню Размер – от него се избира в какъв размер да се визуализира избраната
картинка.
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Настройки на Елементи на интерфейса
Всеки един елемент на интерфейса има общи и специфични настройки. След натискане на
бутон

се отваря прозорец с всички настройки на елемента:

Бутон
се използва за прилагане на направените настройки. След
натискането му направените настройки се прилагат, екрана се рефрешва и веднага се
визуализират, но прозореца с настройки не се затваря.
Бутон

служи за затваряне на прозореца за настройки.
Общи настройки

1. Ширина – това поле служи за избор на ширината на прозореца, в който ще се
визуализира избрания елемент. Изборът може да направите като използвате стрелките на полето
за намаляване или увеличаване на стойността или чрез директно въвеждане на стойност от
клавиатурата. Приема само цели положителни стойности.

2. Разпъване на елемента на 100% - слагането на отметка в този чек-бокс води до
разпъването на елемента в хоризонтална посока така, че неговата ширина да е равна на
ширината на страницата.

3. Височина – това поле служи за избор на височината на прозореца, в който ще се
визуализира избрания елемент. Изборът може да направите като използвате стрелките на полето
за намаляване или увеличаване на стойността или чрез директно въвеждане на стойност от
клавиатурата. Приема само цели положителни стойности.

4. Дълбочина – При наличие на два елемента, разположени един върху друг, този с поголяма стойност на дълбочина, ще се намира върху другия с по-малка дълбочина. Може да
приема стойности от 0 до 50. По подразбиране на всички елементи е със стойност 50.

5. Прозрачност – Определя прозрачността на елемента. Може да приема стойности от 0
до 1. При стойност 0 елемента е напълно прозрачен. С увеличаване на стойността към 1
намалява прозрачността. Изборът може да направите като използвате стрелките на полето за
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намаляване или увеличаване на стойността или чрез директно въвеждане на стойност от
клавиатурата, като трябва да се използва точка за десетичен разделител.

6. Фонов цвят – с тази настройка може да изберете цвят за фон на прозореца, в който ще
се появи избрания елемент.

В дясно от полето, в което се вижда избрания цвят и неговия шестнайсетичен код има
бутон, който служи за отваряне на цветната палитра:
Този бутон се среща във всяка настройка, която е свързана с избор на цвят.
В палитрата има няколко начина за избор на цвят: избор на цвят от палитрата,
въвеждане на параметрите HSV, въвеждане на параметрите RGB (при всеки избор на цвят
визуализира шестнайсетичен код #).

7. Рамка – тази настройка дава възможност да се дефинира рамка на елемента.

Настройките на рамката на елемента включват избор на Цвят на рамка, Стил на рамка и
Дебелина на рамката.
Изборът на цвят става по описаните по-горе начини.
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Изборът на стил на рамката се прави от падащо меню, в което са предложени следните 8
вида стилове:

Solid – рамка с плътна линия

Dashed – рамка с прекъсната линия

Dotted – рамка с пунктирана линия

Ridge – изпъкнала рамка

Double – рамка с двойна линия

Groove – вдлъбната рамка

Inset – вдлъбнат прозорец

Outset – изпъкнал над рамката прозорец
Когато е затворен, падащият списък показва само текущо избраната опция.
Дебелина на рамката се избира като използвате стрелките на полето за намаляване или
увеличаване на стойността или чрез директно въвеждане на стойност от клавиатурата.
8. Радиус рамка – използва се за заобляне на върховете на рамката. При по-голям
радиус заоблянето е по-изразено.

9. Сянка – позволява задаване цвят на сянката, на хоризонтална сянка, на вертикална
сянка и размазване.
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Сянката на рамката изглежда така:
Изборът на цвят става по описаните по-горе начини.
Колкото по-голяма е стойността в полета Хоризонтална сянка и Вертикална сянка,
толкова по-голяма е сянката.
10.
елемент:

Шрифт – прави се избор на шрифта, който ще се използва за текста в конкретния

Изборът на Дебелина на шрифта се прави от падащо меню, в което са предложени
следните четири варианта:

Ето как изглежда елемент на интерфейса Заглавна количка, използвайки различните
дебелини на шрифта в последователността на изреждане в падащото меню и избрано Семейство
на шрифта „Times New Roman, Times,serif“:
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Може да се избере семейство на шрифта сред предлаганите шест възможни варианта:

Ето как изглежда елемент на интерфейса Заглавна количка, използвайки различните
Семейства на шрифта при дебелини на шрифта “normal” в последователността на изреждане в
падащото меню:
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11. Фоново изображение – Използвайки тази настройка, може да се избере картинка за
фон на елемента.
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При еднократно кликване с мишката в поле Източник се отваря нов екран Галерия:

В Галерия при избор на папка за съответния стил се визуализира изображението на
картинката, името й, мястото, където е записан файла. „Изтриване“ на всеки ред е бутон за
изтриване на конкретната картинка.
В Галерия има и възможност за добавяне на картинка, добавяне на папка и изтриване на
папка. Контекстното меню за тези операции се появява след клик с десен клавиш на мишката
върху папката, в която ще се прави добавянето или изтриването.
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Вариантите за повторение са следните:






no-repeat – избраната от галерията картинка се поставя еднократно;
repeat - избраната от галерията картинка се повтаря многократно на фона;
repeat-x – повторението на избраната картинка е само по хоризонтална линия;
repeat-y - повторението на избраната картинка е само по вертикална линия.

От падащо меню Размер може да се направи избор от следните варианти:

 auto – визуализира картинката в оригинални размери;
 100% 100% - мащабира така, че неговата височина и ширина да се равняват на
височината и ширината на блока;
 contain - мащабира изображението със съхранение на пропорциите така, че и
ширината, и височината на картинката да се побере в блока (взема по-големия размер);
 cover – мащабира изображението със съхранение на пропорциите така, че неговата
височина или ширина да се равнява на височината или ширината на блока (зоната за фон е
изцяло покрита, някои части на фоновата картина няма да бъдат видими).
12. сss – това поле дава възможност за влагане на CSS код за стилизиране на елемента.
Трябва да се вземе под внимание факта, че ако пред дадена настройка е сложена отметка
в чек-бокса, то с приоритет са направените настройки, а не CSS кода (ако са различни).

Специфични настройки за изгледа
Всеки един елемент на интерфейса освен общи настройки, има и свой специфични
настройки.

Реклама: Рекламата може да бъде вмъкната във всякакви страници. Нейните
специфични настройки са:

1. Време за превключване - времето, през което се вижда една реклама на екрана.
Трябва да въведете време, което е по-голямо от 1000 милисекунди.

2. Цвят при преход между рекламите – може да се избере от палитрата цвят, който се
визуализира при смяната на една реклама със следваща реклама. Изборът на цвят става по
описаните по-горе начини.
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3. Реклами – след кликане в поле Източник от Галерия се избират файловете, които
трябва да се превключват като реклами. Задължително след избор на файл се попълва и поле
Линк. След това се натиска бутон
реклами.

. Линкът се добавя в списъка с

За редакция на добавен линк се маркира линка, който трябва да бъде редактиран, полетата Линк
и Източник се попълват автоматично с въведените данни. Прави се редакция на тези данни, след
което задължително се използва бутон
бъдат запомнени промените.
При натискане на бутон Изберете от списъка със страници
всички страници в конкретната конфигурация:

за да
се отваря прозорец със списък на

Бутоните
и
служат за добавяне на
реклама в списъка или изтриване на реклама от списъка.
В посочения пример с попълнен текст http://microinvest.net/ в поле Линк ако в
клиентския панел се кликне върху третата реклама, ще се зареди сайта http://microinvest.net/.
За да се зарежда този сайт при клик върху всяка реклама, на всяка реклама в поле Линк трябва
да се попълни http://microinvest.net/.
В готовата конфигурация green-red Рекламата изглежда така:
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В долния десен ъгъл има радио бутони, чийто брой се равнява на броя реклами, които се
виждат в списък. Кликането върху конкретен радио бутон включва веднага съответния номер
реклама без да е нужно да се изчаква времето за превключване.

Каса: Елемент Каса в готовите конфигурации може да откриете в страница
checkout. Този елемент може да се поставя само в една страница. След като е
поставен един път, бутона му става неактивен.
Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Шрифт заглавие – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

2. Шрифт тяло – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на тялото.

3. Шрифт на бутон потвърждение – слагането на отметката в този чек-бокс дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на бутон Потвърждение в прозорец
Данни за поръчка в клиентския панел.

4. Фон заглавна част – дава възможност за избор на цвят за фон на заглавната част.
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5. Цвят тяло – дава възможност за избор на цвят тяло по описаните по-горе начини.

6. Фоново изображение на заглавието –
служи за дефиниране на фона на
заглавието като има възможност за избор на файл, който може да се оразмерява и повтаря в
зависимост от избраните настройки.

7. Фоново изображение на тялото – с помощта на тази настройка може да се избере
за фон на тялото картинка, която може да се оразмерява и повтаря в зависимост от избраните
настройки.

8. Картинка на бутон Потвърждение – тази настройка дава възможност за избор и
оразмеряване на картинка, която да служи за фон на бутон Потвърждение в прозорец Данни за
поръчка в клиентския панел.

Гугъл мапс локация: Създава елемент, който позволява визуализиране на
географски обекти върху карта, например адреси на седалища. Може да се поставя
неограничен брой пъти.

1. Тип на картата – от падащо меню се прави избор от следните типове:
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Карта тип HYBRID:

Карта тип ROADMAP:

Карта тип SATELLITE:
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Карта тип TERRAIN:

2. Ниво на увеличение – задава се мащаба, с който трябва да се визуализира картата в
клиентския панел.

3. Адрес (Местоположение) – записва се адреса на кирилица или латиница, напр.
София Цар Борис 215 или Sofia Bulgaria Tsar Boris 215

Ако полето за адрес е празно, се вземат географските координати:
4. Географска ширина – от GPS координатите се въвежда N, напр. 42.66855

5. Географска дължина - от GPS координатите се въвежда E, напр. 23.26757

При едновременно попълнени полета Адрес (Местоположение), Географска ширина и
Географска дължина се вземат данните от поле Адрес (Местоположение).

Заглавна количка: Елемент Заглавна количка може да бъде вмъкнат в
различни страници неограничен брой пъти.
Посоченият пример за Заглавна количка е от конфигурация green-red.
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1.
Шрифт заглавие –слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието:

2. Шрифт информация - слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт информация
дава възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на информацията в заглавната
количка:

3. Шрифт купи - слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на купи:

4. Шрифт на цената - слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор
на цвят, ширина и дебелина на шрифта на цената:
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5. Фоново изображение информация – предоставя възможност за избор на файл (в
поле Източник), който да бъде фоново изображение на информацията. Падащите менюта
Повторение и Размер имат същите варианти за избор каквито имат същите полета в Общи
настройки.

6. Фоново изображение на бутон - предоставя възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде фоново изображение на бутон Купи. Падащите менюта Повторение и
Размер имат същите варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

История на поръчките: Елемент История на поръчките може да бъде
вмъкнат в различни страници неограничен брой пъти. Този елемент в готовите
конфигурации може да го откриете в страница orderhistory. В Клиентския панел се
отваря при натискане на бутон Направени поръчки във входното меню.
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Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Показване на информация за доставката – поставянето на тази отметка позволява
визуализиране на информация за доставката. При сложена отметка се визуализира бутон
в прозорец История на поръчките.

2. Фон заглавна част – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за избор
и визуализация на цвят за фон на заглавна част по познатия вече начин. Тази настройка не се
използва в примерната конфигурация.

3. Фон заглавни полета – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за
избор и визуализация на цвят за фон на заглавни полета. Тази настройка не се използва в
примерната конфигурация

4. Фон четни редове – поставянето на отметка в този чек-бокс дава възможност за
избор и визуализация на цвят за фон на четни редове по познатия вече начин. Тази настройка не
се използва в примерната конфигурация.

5. Фон нечетни редове – поставянето на отметка в този чек-бокс дава възможност за
избор и визуализация на цвят за фон на четни редове по познатия вече начин. Тази настройка не
се използва в примерната конфигурация.

6. Цвят на Статус и дата – поставянето на отметка в този чек-бокс дава възможност за
избор и визуализация на цвят за фон на данните за Статус и дата.

7. Шрифт заглавие – слагането на отметката в този чек-бокса дава възможност за
избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

8. Шрифт тяло – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на текста в тялото.
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9. Шрифт заглавни редове – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавни
редове дава възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта.

10.Шрифт на количката – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за
избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на количката.

11.Фоново изображение на заглавието – служи за дефиниране на фона на заглавието
като има възможност за избор на файл, който може да се оразмерява и повтаря в зависимост от
избраните настройки.

12.Фоново изображение на тялото – предоставя възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде фоново изображение на тялото. Падащите менюта Повторение и Размер
имат същите варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.
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Плащане: Елемент Плащане може да бъде вмъкнат в страници с роля „Плащане”(
PaymentRole).
В готовите конфигурации този елемент е поставен в страница payment.
Специфичните настройки на този елемент са:

Слагането на отметката в чек-бокса Изображение (Икона) дава възможност за избор на
файл, който се визуализира след потвърждение на поръчката в клиентския панел. В полето Текст
може да се запише произволен текст за визуализация.

Диалогови прозорци: Това е единственият бутон от менюто с елементи на
интерфейса, който не създава нов елемент, а показва прозорец с настройки за
диалоговите прозорци в магазина. Това са прозорците за регистрация, за вход в
електронния магазин, за съобщения.
Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Шрифт тяло – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на тялото на диалоговите прозорци.

2. Шрифт бутони – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на бутоните.

3. Фоново изображение на заглавието – предоставя възможност за избор на файл (в
поле Източник), който да бъде фоново изображение на заглавието. Падащите менюта Повторение
и Размер имат същите варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.
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4. Фоново изображение на бутоните - служи за дефиниране на фона на бутоните като
има възможност за избор на файл, който може да се оразмерява и повтаря в зависимост от
избраните настройки.

Продукт: Елемент Продукт може да бъде вмъкнат в страници с роля „Продукт”
(ProductRole).
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Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1.

Стока по подразбиране (при първоначално зареждане) –

Натискането на бутон
отваря прозорец със списък на всички стоки,
подредени в групи както са дефинирани в Склад Про:

2. Показване на количество – слагането на отметката в чек-бокса визуализира
наличното количество на продукта в избраните в административния панел обекти.

3. Показване на код на продукт – слагането на тази отметка визуализира кода на
продукта, който е зададен в Склад Про.

4. Показване на поле за количество – слагането на
визуализира поле за вписване на произволно количество за купуване.

отметката

в

чек-бокса

5. Параметър 1 (в режим на работа с партиди) – използва се само при работа с
партиди. В полето се въвежда името на параметър 1, който ще се визуализира в клиентския
панел. В примера сме избрали този параметър да се казва Цвят.

6. Параметър 1 (в режим на работа с партиди) – използва се само при работа с
партиди. В полето се въвежда името на параметър 2, който ще се визуализира в клиентския
панел. В примера сме избрали този параметър да се казва Размер.

7. Фон заглавна част – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за избор
и визуализация на цвят за фон на заглавна част по познатия вече начин.
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8. Цвят тяло – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за избор и
визуализация на цвят тяло. В избраната конфигурация не се използва тази настройка.

9. Шрифт заглавие – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

10. Шрифт бутони – слагането на отметката в чек-бокса дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта.

11. Шрифт на бутон Добави – слагането на отметката в този
чек-бокс дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на текста в бутона Добави.

12. Шрифт за изчерпана стока – слагането на отметката в този чек-бокс дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на текста в бутона когато една
стока е изкупена. Това има приложение когато стоката е достигнала количество под зададеното в
Административен панел в Общи настройки в поле „Изчерпана стока с количество под“.

13.
Картинка на бутон Цена - предоставя възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на бутона за цената. Падащите менюта
Повторение и Размер имат същите варианти за избор каквито имат същите полета в Общи
настройки. В примера с избраната конфигурация е избрана следната картинка:
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14. Картинка на бутон Добави - дава възможност за избор на файл (в поле Източник),
който да бъде използван за картинка на бутон Добави. Падащите менюта Повторение и
Размер имат варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки. В
избрания пример е избрана картинката:

15.
Картинка на бутон Назад - предоставя възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на бутон Назад. Падащите менюта Повторение и
Размер имат вариантите за избор каквито имат същите полета в Общи настройки. В конкретния
пример избора на картинка на бутон Назад е следния:

16.
Картинка на изчерпана стока – дава възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на изчерпана стока. Падащите менюта
Повторение и Размер имат варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

Това има приложение когато стоката е достигнала количество под зададеното в
Административен панел в Общи настройки в поле „Изчерпана стока с количество под“.
В избраната конфигурация картинката на изчерпана стока е:
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17. Картинка на продукт по подразбиране - предоставя възможност за избор на
файл, който да бъде използван за картинка на продукт по подразбиране когато не е добавена
снимка към Галерия на продукта.

Меню: Елемент Меню може да бъде използван неограничен брой пъти.

Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Ширина на елементите – тази настройка определя как визуално да изглежда
списъка с категории. Намаляването на стойността води до получаване на меню с повече от 1
колона. Приема цели положителни стойности, които могат да бъдат и въведени ръчно от
клавиатурата.

2. Ориентация – има възможност за избор на посоката на ориентация на този елемент
от падащо меню. Възможните варианти са хоризонтална и вертикална ориентация.
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В посочения по—горе пример ориентацията е Vertical, а в следващия - Horizontal:

3. Цвят на елемент при прехвърчане – служи за избор на цвят, който се визуализира
при посочване с мишката на името на групата. В използвания пример тази настройка не се
използва.

4. Шрифт групи – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на текста в списъка с групи стоки.

5. Шрифт заглавие – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

6. Шрифт на елемент при прехвърчане – служи за избор на шрифт, който се
визуализира при посочване с мишката на името на групата.

7. Фоново изображение на заглавието – предоставя възможност за избор на файл (в
поле Източник), който да бъде фоново изображение на заглавието. Падащите менюта Повторение
и Размер имат същите варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

8. Фоново изображение на тялото – служи за избор на картинка за фон на тялото
която може да се оразмерява и повтаря в зависимост от избраните настройки. В използвания
пример тази настройка не се използва.
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9. Икона на елементите – използва се за избор на файл от Галерия, който да служи за
икона на елементите, която се визуализира пред името на групата.

10. Допълнителни линкове – тази настройка се използва за да се визуализират в
елемент Меню групи стоки от Склад Про.

При натискане на бутон
всички групи стоки от Склад Про:

в Допълнителни линкове се зареждат

Така импортираните групи от Склад Про може да бъдат пренаредени, използвайки метода
„Drag and Drop” („Влачене и пускане“).
Ако трябва да се премахне някоя от включените групи, се клика с десен бутон на
мишката върху нея и се появява контекстно меню. От него се избира Премахване и групата
изчезва:
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Когато трябва да се добави една група, се използва бутон
Допълнителни линкове и се отваря следния прозорец:

При натискане на бутон
дефинираните групи в Склад Про:

в

се отваря прозорец с
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Може да се смени името на групата като се направи редакция в поле Текст. След това
трябва да се натисне бутон
. Добавянето на група в менюто може да стане и
ръчно, но попълването на поле Линк трябва да бъде по посочения формат.

Ротатор на продукти: Създава елемент за показване на избрани продукти,
които могат да се въртят в избрана посока през избрано от администратора време.
Този елемент може да бъде вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.

В посочения пример се използват само настройките Брой елемент на ред, Скорост на
въртене на продуктите, Разстояние между елементите (в пиксели), Списък с въртящи се
продукти, Картинка на бутон „назад“ и Картинка на бутон „напред“.
Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Брой елементи на ред – Ръчно от клавиатурата или с използването на стрелките се
въвежда броя на елементите, които трябва едновременно да се виждат. Приема само цели
стойности.
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2. Скорост на въртене на продуктите – увеличаването на стойността води до по-бързо
въртене на продуктите. Стойността може да се въвежда ръчно от клавиатурата или с помощта на
стрелките. Приема само цели стойности.

3. Разстояние между елементите (в пиксели) – с тази настройка се определя
разстоянието между елементите. Приема само цели стойности.

4. Списък с въртящи се продукти – в него се виждат избраните към момента продукти.

Бутон
служи за добавяне на продукти в списъка с въртящи се
продукти. При натискането му се отваря прозорец с всички дефинирани в Склад Pro продукти:

Бутон
с въртящи се продукти.

се използва за да се изтрие маркиран продукт от списъка
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5. Заобляне на рамката на продуктите – използва се за заобляне на върховете на
рамката. Приема стойности равни или по-големи от 0. При по-голям стойност заоблянето е поизразено.

6. Шрифт заглавие – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

7. Шрифт на поле за цена – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност
за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на поле за цена.

8. Шрифт описание – дава възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта
на описанието.

9. Цвят на тялото на елемент – със слагането на тази отметка може да се направи
избор на цвят на тяло на елемент по познатия вече начин за избор на цвят.

10.Сянка на тялото на елемент – слагането на отметка в този чек-бокс дава
възможност за избор и визуализация на сянка на тялото на елемента. Този параметър се
дефинира с четири елемента – цвят, хоризонтална сянка, вертикална сянка и размазване. За да
бъдат видими, стойностите на хоризонтална сянка, вертикална сянка и размазване трябва да
бъдат равни или по-големи от 0. Приемат само цели стойности.
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11.Картинка за цена – дава възможност за избор на файл (в поле Източник), който да
бъде използван за картинка за цена. Падащите менюта Повторение и Размер имат варианти за
избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

12. Картинка за тялото на продукт – предоставя възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка за тялото на продукт. Падащите менюта
Повторение и Размер имат вариантите за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

13. Картинка на бутон „назад“ – предоставя възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на бутон „назад“. Падащите менюта Повторение
и Размер имат вариантите за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

14. Картинка на бутон „напред“ – дава възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на бутон „напред“. Падащите менюта
Повторение и Размер имат вариантите за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

15. Картинка на продукт по подразбиране – предоставя възможност за избор на
файл (в поле Източник), който да бъде използван за картинка на продукт по подразбиране.
Падащите менюта Повторение и Размер имат вариантите за избор каквито имат същите полета в
Общи настройки.
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Продукти: Създава елемент за показване на продуктите на магазина. Този
елемент може да се използва само в една страница, след това иконата му става
неактивна.
Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Използване на сортиране – слагането на тази отметка визуализира в клиентския
панел меню за сортиране.

При поставяне на тази отметка в клиентския панел се визуализира падащото меню

за сортиране на продуктите по цена и по име. Към
сортирането има и чек-бокс за избор на вида – нарастващо (при сложена отметка) или
ненарастващо (без отметка).

2. Използване на навигация – поставянето на отметката в този чек-бокс показва в
клиентския панел линкове за навигация на групите на стоките

.

3. Визуализиране на продуктите – от падащото меню има два варианта за избор на
визуализацията:

Ето как изглежда визуализирането на продуктите при избор на Boxes:
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При избор на List продуктите са подредени по следния начин:

4. Размер на елемента – използвайки тази настройка, в зависимост от зададения
размер, може да се определят броя на редовете и колоните, които се визуализират при избор на
Boxes. Приема само цели стойности.

5. Показване на код на продукт – поставянето на отметката в този чек-бокс
визуализира кода на продукта.

6. Показване на поле за количество – поставянето на отметката в този чек-бокс
визуализира поле за вписване на произволно количество в бутон Добави:
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7. Автоматично увеличение на снимки – поставянето на отметката в този чек-бокс
позволява автоматичното увеличение на основната снимка на продукта при посочването й с
мишката.

8. Номер на страница при първоначално зареждане – ръчно от клавиатурата или
със стрелките се задава стойност равна или по-голяма от 1 за номер на страница при
първоначално зареждане. Стойностите в това поле могат да бъдат само цели положителни числа.

9. Разстояние между елементите (в пиксели) – ръчно от клавиатурата или със
стрелките се задава стойност равна или по-голяма от 0, която определя разстоянието в пиксели
между два елемента. Стойностите, които се приемат в това поле, са цели положителни числа.

10.Група продукти при първоначално зареждане – изборът на група продукти заедно
с номер на страница са параметрите, които определят точно кои стоки да се виждат при
първоначално зареждане.

Използването на бутон
води до отварянето на прозорец със списък
на групите стоки както са дефинирани в Склад Про.
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11.Цвят на тялото на елемент – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност
за избор и визуализация на цвят на тялото на елемент по познатия вече начин.

12.Сянка на тялото на елемент – слагането на отметка в този чек-бокс дава
възможност за избор и визуализация на сянка на тялото на елемента. Този параметър се
дефинира с четири елемента – цвят, хоризонтална сянка, вертикална сянка и размазване.
Стойностите на хоризонтална сянка, вертикална сянка и размазване трябва да бъдат равни или
по-големи от 0.

13.Заобляне на рамката на продуктите – използва се за заобляне на върховете на
рамката. Приема цели стойности равни или по-големи от 0. При по-голям стойност заоблянето е
по-изразено.
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14.Шрифт на филтър и сортиране – слагането на отметката в този чек-бокс дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на филтър и сортиране. Тази
настройка не се използва в примерната конфигурация.

15.Шрифт заглавие – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

16.Шрифт на поле за цена – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност
за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на поле за цена по описания по-горе начин.

17.Шрифт бутон добави – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за
избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на бутон Добави.

18.Шрифт на изчерпана стока – слагането на отметката в този чек-бокс дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на изчерпана стока.

19.Картинка на бутон добави – дава възможност за избор на файл (в поле Източник),
който да бъде използван за картинка на бутон Добави. Падащите менюта Повторение и Размер
имат варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.
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20.Картинка на цена – дава възможност за избор на файл (в поле Източник), който да
бъде използван за картинка на цена. Падащите менюта Повторение и Размер имат варианти за
избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

21. Картинка на изчерпана стока – дава възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на изчерпана стока. Падащите менюта
Повторение и Размер имат варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

22. Картинка на продукт по подразбиране – поставянето на отметка в този чек-бокс
дава възможност за избор на файл от Галерия в поле Източник , който да бъде използван за
картинка на продукт по подразбиране, когато не е добавена картинка за този продукт в Галерии
на административния панел.

23. Картинка за предишна страница – поставянето на отметка в този чек-бокс дава
възможност за избор на файл от Галерия в поле Източник , който да бъде използван за картинка
на предишна страница.

24. Картинка за следваща страница – поставянето на отметка в този чек-бокс дава
възможност за избор на файл от Галерия в поле Източник , който да бъде използван за картинка
на следваща страница.

Количка: Създава елемент, в който потребителят може да прегледа избраните от
него продукти като за всеки продукт има брой, единична цена, сума, намаления,
ДДС, обща стойност с ДДС. Този елемент може да се използва само в една страница,
след това иконата му става неактивна. В готовите конфигурации се намира в
ShoppingcartRole.
Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Фон заглавни полета – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за
избор и визуализация на цвят за фон на заглавни полета по познатия вече начин.
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2. Фон четни редове – поставянето на отметка в този чек-бокс позволява избор на цвят
за фон на четните редове.

3. Фон нечетни редове – поставянето на отметка в този чек-бокс позволява избор на
цвят за фон на нечетните редове. В избрания пример тази настройка не се използва.

4. Фон редове за цена – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за
избор и визуализация на цвят за фон на редове за цена (сумарни редове).

5. Цвят тяло – слагането на отметка в този чек-бокс дава възможност за избор и
визуализация на цвят за фон на тяло.

6. Шрифт заглавие – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавието.

7. Шрифт тяло – поставянето на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифта на тяло.

8. Шрифт редове за цена – поставянето на отметката в този чек-бокс дава възможност
за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на редовете за цена (сумарни редове).

9. Шрифт бутон продължи – поставянето на отметката в този чек-бокс дава
възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на бутон Продължи.
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10. Шрифт заглавни редове – слагането на отметката в чек-бокса на Шрифт заглавие
дава възможност за избор на цвят, ширина и дебелина на шрифта на заглавните редове.

11. Картинка бутон продължи – дава възможност за избор на файл (в поле Източник),
който да бъде използван за картинка на бутон Продължи. Падащите менюта Повторение и Размер
имат варианти за избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

12. Картинка бутон продължи при hover – дава възможност за избор на файл (в поле
Източник), който да бъде използван за картинка на бутон Продължи при посочването му с
мишката. Падащите менюта Повторение и Размер имат варианти за избор каквито имат същите
полета в Общи настройки. В избрания пример тази настройка не се използва.

13. Горна картинка – дава възможност за избор на файл (в поле Източник), който да
бъде използван за горна картинка. Падащите менюта Повторение и Размер имат варианти за
избор каквито имат същите полета в Общи настройки.

В примера е избрана картинката:

Статичен: Създава елемент, в който може да се въведе произволна статична
информация. Само в този елемент е добавено вмъкване на контейнер, в който може
да бъде въведена статично съдържание. Може да се въведе статична информация
(текст, картинки, линкове, таблици, цветове/големина/подравняване на текста и
т.н.) от показалото се меню на вградения текстов редактор. Може да се използва при създаване
на нови страници с информация (напр. страница за контакти). Този елемент може да бъде
вмъкнат във всякакви страници неограничен брой пъти.
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Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Отместване отгоре – ръчно от клавиатурата или със стрелките се задава стойност
равна или по-голяма от 0, която определя отместването отгоре. Приема цели положителни
стойности.

2. Отместване отляво – ръчно от клавиатурата или със стрелките се задава стойност
равна или по-голяма от 0, която определя отместването отляво. Приема цели положителни
стойности.

3. Отместване отдясно – ръчно от клавиатурата или със стрелките се задава стойност
равна или по-голяма от 0, която определя отместването отдясно. Приема цели положителни
стойности.

4. Отместване отдолу – ръчно от клавиатурата или със стрелките се задава стойност
равна или по-голяма от 0, която определя отместването отдолу. Приема цели положителни
стойности.

Входно меню: Елемент Входно меню може да бъде вмъкнат в страници, без
ограничение от ролята на страницата.

Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Показване на логин форма – предоставя възможност за скриване и показване на
логин форма. Поставянето на отметката показва логин формата. Когато се използва входно меню
повече от един път в една страница се използва опцията за скриване на логин формата.

2. Показване на кутия за търсене – поставянето на отметка в този чек-бокс показва
кутията за търсене в конкретното входно меню. Тази кутия за търсене динамично променя
дължината си така, че да запълни цялото празно пространство във входното меню.
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3. Шрифт тяло – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за избор на
цвят, ширина и дебелина на шрифт тяло.

4. Шрифт на линковете – слагането на отметката в този чек-бокс дава възможност за
избор на цвят, ширина и дебелина на шрифт на линковете.

5. Цвят на връзките при hover – използва се за избор на цвят на текстовете в
допълнителни линкове и логин формата при посочване с мишката.

6. Картинка за разделяне – използва се разделяне на допълнителните линкове. В поле
Източник се прави избор на файл, който да бъде използван като картинка за разделяне.
Падащите менюта Повторение и Размер имат същите варианти за избор каквито имат същите
полета в Общи настройки.

7. Допълнителни линкове – Направени поръчки е допълнителен линк, който е добавен
по подразбиране в готовите конфигурации.

Линкът Контакти може да бъде добавен от всеки един администратор. За целта в
Страници се създава нова страница с име contact. От бутона
страници страницата contact и натиснете бутон

www.microinvest.net

Изберете от списъка със
.

Microinvest

soft ware company since 1984

®

Адрес: гр. София 1618, бул.”Цар Борис III”№215
Тел./факс: 02 9555515, 9555334, GSM: 0881 344304
e-mail: office@microinvest.net, http://www.microinvest.net

В поле Линк се попълва автоматично: „/#pagecontact“.
В поле Текст трябва да се попълни ръчно текстът, който желаете да се визуализира в
клиентската част и през който ще се осъществява връзката с линка. В примера е попълнен текста
Контакти.
След попълването на тези две полета за да се запомни дефинирания нов линк трябва да
се натисне бутон
.
При маркиране на допълнителен линк от списъка полетата Линк и Текст се попълват
автоматично с неговите данни. Може да се направи редакция в някое от полетата и след това се
натиска бутон
редакция.

, за да се потвърди направената

С маркиране на допълнителен линк от списъка и натискане на бутон
се изтрива от списъка вече дефиниран линк.
В поле Линк освен страници може да се попълват всякакви линкове, напр.:

При натискането на линк Microinvest в клиентската част ще се отвори страницата
www.microinvest.net.
Ето как изглеждат специфичните настройки на входното меню:
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Прогноза за времето: Създава елемент, в който се визуализира прогноза за
времето за 1 до 7 календарни дни. Този елемент може да бъде вмъкнат във
всякакви страници неограничен брой пъти.
Специфичните настройки на този елемент на интерфейса са:
1. Местоположение

В поле Местоположение се попълва името на населеното място, за което трябва да се
визуализира прогноза за времето.
В поле Надпис се записва текста, който трябва да се изписва в клиентското приложение
на този елемент.
В поле Дни със стрелки или ръчно от клавиатурата може да се въведат броя дни, за които
искаме да се визуализира прогноза. Допустимите стойности са цели числа от 1 до 7.
Вариантите за избор на език, на който да се изписва информацията, са следните:

2. Бутон напред – служи за превъртане напред (надясно) на данните за прогнозата.
В Поле източник се прави избор на картинка за бутона от Галерия. Повторение и Размер
са познатите и описани по-горе настройки.

3. Бутон назад - служи за превъртане назад (наляво) на данните за прогнозата.
В Поле източник се прави избор на картинка за бутона от Галерия. Повторение и Размер са
познатите и описани по-горе настройки.
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Административен панел
Доставни точки
Доставните точки са фиксирани адреси, на които може да бъде доставена дадена
поръчка.

В началото на всеки ред от таблицата с дефинирани доставни точки има бутони Редакция
и Изтриване.
При натискане на бутон Редакция се отваря нов прозорец с всички данни за избраната
доставна точка:

За запомняне на направената редакция е необходимо да се натисне бутон
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При натискане на бутон Добавяне се отваря нов прозорец, в който да се въведат данни за
нова доставна точка:

В Клиентския панел така дефинираните доставни точки се виждат в „Данни за поръчка“,
при избор на Доставна точка от падащото меню „Метод на доставка“:
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Справки
Справките са два вида, за двата вида поръчки – бързи и стандартни:

Бързи поръчки
Бързите поръчки са направени без регистриран потребител.

Администраторът трябва да се обади на посочения телефон за потвърждение на
направената поръчка.
От падащото меню Статус може да се прави следния избор:
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Бутонът „Изтриване“ дава възможност за изтриване на поръчката от списъка с Бързи
поръчки.
Освен в справката Бързи поръчки, информация за направена бърза поръчка може да се
получи и на e-mail адрес, посочен в Настройки -> SMTP, в поле Списък с получатели (търговец).

В посочения пример подател е support@microinvest.net, а на адрес office@microinvest.net
се получава съобщението:
„Направена

е нова бърза поръчка.

Име на клиента : Иво Петров
Телефон : 0888555222
Поръчана стока : ВОДКА/БОРЗОЙ/-0.7Л. “

Стандартни поръчки
Стандартни са поръчките, направени от регистриран потребител.
Падащото меню в горния ляв ъгъл служи за избор на брой поръчки за визуализация на
една страница:

Под това падащо меню се намира лентата за търсене. Търсенето се осъществява по
всички параметри, които се виждат в таблицата.
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В началото на всеки ред от таблицата има бутони Редакция и Изтриване.
При натискане на бутон Редакция се отваря нов прозорец с всички данни за направената
поръчка:

Администраторът може да прави промени само в секция „Редакция на данни за поръчка“
при избор от падащите менюта Метод на доставка, Статус на поръчката и Начин на плащане.
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При направена промяна и натискане на бутон
в таблицата се отразява
направената промяна.
Статусът на плащане се променя при поставяне на отметка в чек-бокса:
.
„Създай товарителница“ се появява само за поръчките, в които е избран Метод на
доставка Куриер.
Създаването на товарителница е описано в „Как
се
настройва
интегрирането
с
куриерските услуги на „Спиди“ АД?“
Регистрираният потребител на посочения e-mail адрес получава съобщението:
„Вашата поръчка е потвърдена под номер: 15.
Клиент: test
Адрес: ул.Христо Ботев 32
E-mail: natalia@microinvest.net
Телефон: 955111779
Съдържание на пазарната количка:
1 бр. 495 ВОДКА /КРИСТАЛ/-1Л 11.00 BGN
Сума: 11.00 BGN
Крайна цена: 11.00 BGN
Начин на плащане: Наложен платеж „

Настройки
1. Общи настройки.
Тези настройки задължително се правят преди да започне да работи всеки един
електронен магазин.
По подразбиране се зареждат служебните номенклатури от Склад Про – Служебен
партньор, Служебен обект, Служебен потребител.
От падащите менюта „Партньор“, „Обекти за запис на поръчки“, „Оператор по
подразбиране“ и „Ценова група“може да се заменят служебните номенклатури с други, които са
предварително дефинирани в Склад Про.
Трябва да се обърне внимание при избор на Ценова група – Ценова група 8 се използва
за втора (стара) цена (напр. при промоции). Ако ще се използва стара цена, не трябва да се
избира Ценова група 8 за основна. Използването на стара цена се указва с поставяне на отметка
в чек-бокса „Показване на стара цена“ и автоматично се връзва с Ценова група 8.
Чек-боксът „Показване на свършили стоки“ е свързан с „Изчерпана стока с количество
под“. В поле с „Изчерпана стока с количество под“ се задава количеството, напр. 5. След слагане
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на отметка в чек-бокса „Показване на свършили стоки“ всички стоки с количество 4 и по-малко
ще се визуализират в клиентския панел като изкупени.
Натискането на бутон

запазва всички направени настройки.

2. Чат.

Тук само се активира чата с поставяне на отметката в съответния чек-бокс, разрешава се
или се забранява разширяване на прозорчето на чата при първоначално зареждане и има поле за
въвеждане на произволен текст, който се визуализира при първоначално зареждане.

3. SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) е Интернет стандарт host-to-host имейл
транспортен протокол и традиционно оперира с TCP порт 25. SMTP протоколът се използва от
повечето имейл системи, които изпращат поща. Писмата след това могат да се изтеглят
с POP3 или IMAP от локален клиент или програма.
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Тези настройки са необходими за получаване и изпращане на писма. Потребителите на
електронния магазин получават писма при регистрация и при направена поръчка. Търговецът
(адресите, изредени в поле „Списък с получатели (търговец)“) получава писма при направена
бърза или стандартна поръчка от сайта на електронния магазин.

4. Google Analytics
В Настройки на Google Analytics се въвежда само името на потребителя:

5. SEO настройки
Параметрите в секция Настройки/SEO настройки имат следните функции:
Заглавие
на
сайта
по
подразбиране
това
е
текста
в
частта
<head><title>[parameter]</title><head> - има визуална и семантична роля - текста се зарежда
в заглавната зона на клиентския бразуър (активния таб). Представлява и метаинформация, която
търсещите машини (напр. Google) използват за визуализация и индексиране на информацията в
електронния магазин.
- Ключови думи - това е текста в частта <head><meta name="keywords"
content="[keyword1, keyword2, ...]" /><head> - има семантична роля - представлява
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метаинформация, която търсещите машини (напр. Google) използват за
категорията (профилът), към който спада уебсайтът (електронният магазин).

определяне

на

- Описание на сайта по подразбиране - това е текста в частта <head><meta
name="description" content="[parameter]"/></head> - има визуална и семантична роля представлява метаинформация, която търсещите машини (напр. Google) използват за определяне
на категорията (профилът), към който спада уебсайтът (електронният магазин). Информацията в
този параметър се използва и за индексиране на информацията в електронния магазин, както и
за визуализация в резултатната страница на търсещата машина.

6. Други

6.1.
Настройки за плащания.
Има варианти за четири вида плащания. За активиране на всеки един вид плащане се
изисква слагане на отметка в съответния чек бокс за активиране.
Първите три вида плащания изискват предварителна регистрация на съответните сайтове.
След регистрация се получават данните, които е необходимо да се попълнят тук.
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Поставянето на отметка в чек-бокса „Включване на цена за доставка към сума за
плащане“ се отразява в поле Сума в Справки, Редакция на данни за поръчка.
Следващите две поръчки са за еднакви стоки, разликата е само в състоянието на чекбокса „Включване на цена за доставка към сума за плащане“.
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Куриерски настройки.

За ползване на куриерските услуги на Speedy трябва да се попълнят всички данни в
секция Адрес на търговеца. В секция speedy.bg трябва да се постави отметка в чек-бокса
„Активирай speedy“, да се въведат Входни данни (Потребителско име и Парола, създадени при
регистрация в http://www.speedy.bg/ ) и да се попълнят Настройки при изчисление на цена за
доставка.
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Цена за доставка се използва когато не се използват куриерските услуги на Speedy и ще
има еднаква фиксирана цена за доставка на всички поръчки.
6.3.
Трансфер на настройки ( app.config файл).
App.config е файлът с конфигурационните настройки на Microinvest Склад Pro и е
необходим за установяване на връзка с базата от данни. На компютър с инсталиран Microinvest
Склад Pro този файл се намира в папка C:\ProgramData\Microinvest\Warehouse Pro\.

Смяната на конфигурационния файл е необходима при направени промени в настройките
на Склад Про, които трябва да се виждат и в електронния магазин или при смяна на базата.

Полезни съвети и добри практики
В тази глава ще бъдат описани практически съвети ще се дадат отговори на често
задавани въпроси.
 На какъв адрес е достъпна ДЕМО версията на електронния магазин Microinvest
eCommerce Pro?
Демо версия на магaзина (клиентски панел): http://demo.microinvest.net
Демо версия на административния панел: http://demo.microinvest.net/admin
Потребител:
Ivan Ivanov
Парола:
1111
Настройки за работа с партиди
Тук ще опишем практически как трябва да се дефинира една стока с партиди. В примера
използваме стока Тениска в подгрупа Мъжки, група Дрехи, с размери 48 и 50 и цветове зелен,
син, черен и оранжев.
За да работите с партиди, трябва да се извършат следните действия:
1. Склад Про
Склад Про трябва да е настроен да работи с партиди. Това става при създаването на
базата или в Настройки->Специални настройки се избира Метод на работа - FIFO, LIFO, Избор
или FEFO (преди започване на работа с конкретната база; превключването по време на работа е
нежелателно и може да доведе до промяна на вече въведените данни).
При доставка на стоки трябва да се спазят следните особености:
В поле Сериен № се въвежда информацията, която се визуализира в eCommerce в поле
Параметър 1.
В поле Местоположение се въвежда информацията, която се визуализира в eCommerce в
поле Параметър 2.
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2. Административен панел
В него няма специфични настройки при работа с партиди.
Тук се прикачват снимки към конкретната стока:
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Може да се добави текст за описание на продукта. За целта в административния панел от
менюто се избира Продукти. В текстовия редактор се въвежда и редактира описанието на
продукта.
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Този текст се визуализира в потребителския панел:

3. Клиентски панел
Попълването на данни в поле Сериен № и Местоположение в Склад Про се визуализира в
eCommerce в падащите менюта Параметър 1 и Параметър 2. Имената Размер и Цвят на Параметър
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1 и Параметър 2 са зададени в LayoutManager, в Специфични настройки на елемент на
интерфейса Продукт (който в готовите конфигурации се намира в страница product).
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След като са избрани Параметър 1 и Параметър 2 и се натисне бутон
Моята количка може да се види направения избор:

в

В Моята количка към името на продукта са добавени и данните за Параметър 1 и
Параметър 2.
 Опция за автоматично скриване на продуктите с наличност равна или по малка от нула от номенклатурата на електронния магазин.
В Административния панел, секция Настройки -> Общи настройки премахването на
отметката в чек-бокса „Показване на свършили стоки“ решава този въпрос.

При сложена отметка в чек-бокса стоки се виждат, но бутона

се заменя с

бутон
. Когато стоката е свършила и не работим с отрицателни количества, то
нейната картинка може да се замени с картинка по подразбиране за изчерпана стока. Изборът й
става в Layout Manager, в настройки на конфигурацията, която използваме - да се сложи
отметката в чек-бокса „Използване на картинка за свършили стоки“ и да се направи избор на
файл в поле Източник.
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 Опция за автоматично скриване на продуктите с нулева
цена от
номенклатурата на електронния магазин.
В Административния панел, секция Настройки -> Общи настройки премахването на
отметката в чек-бокса „Показване на продукти с нулева цена" скрива стоките, на които
продажната цена е 0,00 лв.

 Настройка за избор на група за визуализация при първоначално зареждане на
на електронния магазин.
Изборът на група стока се прави в специфичните настройки на елемента Продукти, който
в готовите конфигурации се намира в страница products.

Използването на бутон
води до отварянето на прозорец със списък
на групите стоки както са дефинирани в Склад Про.

 Опция за лесно изключване от номенклатурата на електронният магазин на
определени артикули, присъстващи в номенклатурата на Мicroinvest Склад Pro
Скриването на продукт в електронния магазин става в секция Продукти в
Административния панел. За целта трябва да се избере продукта от бутон
.
След това трябва да се премахне отметката в чек-бокса „Показване на продукта:“. Тази отметка е
сложена по подразбиране на всички стоки от базата на Мicroinvest Склад Pro.
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 Възможност да се визуализира кода на стоката в Мicroinvest Склад Pro в
първоначалният изглед на продуктите в електронният магазин при вариант Boxes.
Тази възможност е осъществена в електронния магазин. Необходимо е само в Layout
Manager да се сложи отметката в чек-бокса „Показване код на продукт“ в специфичните
настройки на елемент Продукти:

 Опция за избор на ценова група от ценовите групи в Мicroinvest Склад Pro
по която да работи електронният магазин и съответно автоматичното им показване
в електронният магазин при синхронизация между двата продукта.
Тази настройка може да се направи в Административен панел, секция Настройки, падащо
меню „Ценова група“.
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Тук има една особеност – ако потребителя е логнат, се зарежда ценовата група на
партньора, към който е асоцииран потребителя.
По подразбиране всеки нов регистриран потребител в магазина се асоциира със Служебен
партньор. Поради тази причина, освен горната настройка (в Административния панел на
магазина), трябва да се зададе и ценова група на служебния партньор през Мicroinvest Склад
Pro – от меню Редакция/Партньори се избира Редакция на партньор -> Допълнителни данни:
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Как се добавя стара цена за стока?

Ако за една стока трябва да се визуализира в клиентския панел освен актуална цена и
стара цена, трябва да се направят следните настройки:
В Склад Про за една стока се избира Редакция на стока. В Цени, Ценова група 8 се
въвежда старата цена:

Актуалната цена е в Цена на дребно, защото в Административния панел, в Настройки
вече е зададена тази настройка:

Използването на стара цена се указва с поставяне на отметка в чек-бокса „Показване на
стара цена“ и автоматично се връзва с Ценова група 8.
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В резултат на тези действия в Клиентския панел се появява Стара цена:
- В списъка с продукти:

- В прозореца на продукта:

 Как се асоциира регистриран потребител в електронния магазин с конкретен
партньор в Склад Про и как се настройват отстъпки за клиенти на електронния
магазин?
Всеки един регистриран потребител в електронния магазин по подразбиране се асоциира
със Служебен партньор.
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За да се смени партньора, към който е вързан клиента на електронния магазин, трябва да
се отвори Редакция на конкретния потребител.
В Секция „Данни за потребител“ има падащо меню Партньор. В него се визуализират
всички дефинирани в Склад Про партньори. Трябва да се избере един партньор (напр. VIP
Клиент) и да се натисне бутон

.

В Склад Про за този партньор в „Допълнителни данни“ е въведена Отстъпка 10% на
Ценова група „Цена на дребно“.
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Когато се прави асоцииране на потребител на електронния магазин с партньор в Склад
Про, освен зададената за него отстъпка важи избраната Ценова група. Напр. ако за този
партньор е избрана Ценова група 3, то в електронния магазин той ще вижда всички стоки с цени,
посочени в Ценова група 3 за стоката.
При покупка в електронния магазин зададената в Склад Про отстъпка за този потребител
може да се види в Моята количка:

Посоченият пример е направен с база с партиди, с включено в цените ДДС.
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След като потребителя на електронния магазин потвърди покупката в Клиентския панел,
в Административния панел, в Справки, Стандартни поръчки вече се вижда направената поръчка.

Когато се избере „Редакция“ за конкретната поръчка, се отваря прозорец с всички данни
за направената поръчка:



Как се сменя логото на фирмата в готовите шаблони на конфигурациите?

За целта се влиза в LayoutManager в конкретната конфигурация. Избира се страница
mainlayout. В горния ляв ъгъл е разположен елемент на интерфейса Статичен, в който се намира
логото.

www.microinvest.net

Microinvest

soft ware company since 1984

®

Адрес: гр. София 1618, бул.”Цар Борис III”№215
Тел./факс: 02 9555515, 9555334, GSM: 0881 344304
e-mail: office@microinvest.net, http://www.microinvest.net

Изберете Настройки на този статичен елемент, а след това Общи настройки.
В настройката Фоново изображение в поле Източник се прави избор на файл за Лого.

 Как логото на фирмата става активно и при кликане върху него се зарежда
началната страница на магазина?
За целта се влиза в LayoutManager в конкретната конфигурация. Избира се страница
mainlayout. В Настройки, Общи настройки трябва да се премахне отметката на настройката
Фоново изображение.
Кликане с мишката в пространството за логото води до отваряне на панела на текстовия
редактор.

Изборът на „Снимка“ отваря прозорец Настройки за снимка.
В първия таб „Инфо за снимка“ в поле URL трябва да се попълни пътя до картинката на
логото, напр. /Content/Gallery/StaticContent/green-red/Logo.png. Тук има и допълнителни
параметри за настройка на картинката на логото.
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Във втория таб „Връзка“ в поле URL трябва да се попълни линка, който трябва да се
отваря, напр. http://microinvest.net/.



Как се отразява в Склад Про направена покупка от електронния магазин?
Бърза поръчка и Стандартна поръчка в Склад Про се отразяват като поръчки. За да се
превърне поръчката в продажба, трябва да се направи операция „Трансформация на документи“
и да се трансформира от Поръчка към Продажба.
Ако е необходимо да се издаде фактура, това се прави също в Склад Про по познатия
начин.
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Как се настройва и използва Чат?

В Настройки Чат се активира чата с поставяне на отметката в съответния чек-бокс. В поле
„Първоначален поздрав“ се въвежда произволен текст, който се визуализира при първоначално
зареждане.

Поставяне на отметка в чек-бокса „Разширяване на чата при първоначално зареждане“
визуализира чата в клиентския панел по този начин:

В Клиентския панел чата изглежда по този начин:
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В Административния панел трябва да се избере от менюто вляво Чат. Вдясно Под
„Клиенти“ се визуализират всички клиенти, които са стартирали електронния магазин. Тези
които са се регистрирали и са се логнали се визуализират с техните потребителски имена.
Всички останали се виждат като Unknown1413185197672, с произволно генериран номер.

В син цвят е оцветено потребителското име, чийто чат е визуализиран на екрана на
оператора. В оранжев цвят е оцветено името на клиент, който е писал в чата, но все още не е
прочетен от оператора.
Натискането на бутон

отваря нов прозорец с хронологична подредба на

чата:
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Цялата история е достъпна за всички потребители с администраторски права за
Административния панел.
Подробности за конкретен чат се появяват след натискане на бутон Show под конкретния
чат:

Бутон Delete служи за изтриване на конкретния чат.



Какво е Google Analytics?

Google Analytics (съкратено GA) е безплатна уеб услуга, предоставена от Google за
съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Статистиката се събира на
сървъра на Google, а тези които го използват само слагат свой Javascript код на страниците на
своя уебсайт.
Безплатната версия е ограничена до гледането на 10 млн. страници месечно. На тези,
които ползват активният акаунт Google AdWords се предоставя възможността да преглеждат
неограничен брой страници. Особеността на обслужването е в това, че администраторите на уеб
сайтовете могат да оптимизират рекламните и маркетингови кампании на Google AdWords с
помощта на анализираните данни, получени от GA за това от къде идват посетителите, колко
дълго присъстват на сайта и къде се намират по географски принцип. Обслужването е
интегрирано с Google AdWords. Клиентите виждат групи с обяви, които излизат от ключовите
думи в отчетите. Също така са достъпни различни възможности, включително и разделянето на
посетителите на групи.
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Ползващите услугата определят сами целите и функциите. Целта може да бъде
страницата за продажби, показването на определен брой страници и други. Ползвайки този
инструмент, маркетолозите могат да разберат коя от рекламните им кампании е най-успешна и
да намерят нови начини за привличане на необходимата им аудитория.
Google Анализ предлага мощен цифров анализ за всички с присъствие в интернет, без
значение малко или голямо. Това е едно от най-мощните решения за цифров анализ, което
можете да използвате, и е безплатно за всички.
Google Анализ не само Ви позволява да измервате продажбите и реализациите, но и Ви
предлага нова практическа информация за това как посетителите използват сайта Ви, как са
стигнали до него и как да ги накарате да се връщат.
Кой може да използва Google Анализ
Ръководителите мога да научат:





кои маркетингови инициативи са най-ефективни;






откъде идват посетителите и какво правят в сайта;





откъде хората напускат сайта;

точни модели и тенденции в трафика на уебсайта;

кои клиенти и сегменти от клиенти са най-ценни.
Специалистите по маркетинг могат да научат:
как сайтът може да превърне повече посетители в клиенти;
кои ключови думи срещат отклик у потенциалните клиенти и водят до реализации;

коя онлайн реклама или рекламно послание са най-ефективни.
Авторите на съдържание и програмистите могат да научат:
кои страници задържат посетителите най-дълго;
какви думи за търсене използват хората, за да намерят сайта.

На адрес http://www.google.bg/analytics/ може да научите за какво служи Google Анализ,
може да се регистрирате и направите настройки на данните, които да се показват в отчетите Ви
(https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=bg&ref_topic=3544906 ).
https://support.google.com/analytics/answer/1086338?hl=bg
За

да

използвате

Google Анализ в

електронния

административния панел и натиснете бутон
Analytics. Попълнете полето Потребител:
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трябва
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влезете
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. От Настройки се избира Google
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Как се настройва интегрирането с куриерските услуги на „Спиди“ АД?

Преди да се започне с настройките в Microinvest eCommerce Pro, трябва да е направена
регистрация в сайта на „Спиди“ АД за ползване на модула за самообслужване.

Настройките в Microinvest eCommerce Pro са следните:
В Административния панел, секция Настройки, таб Други се избира Куриерски настройки.
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Трябва да се попълнят всички данни: въведете всички данни в Куриерски настройки,
сложете отметката в чек-бокса „Активирай speedy“, въведете Входни данни (Потребителско име и
Парола, създадени при регистрация в http://www.speedy.bg/ ) и попълнете Настройки при
изчисление на цена за доставка.
Следващата стъпка е да се въведат Доставни данни на всеки продукт, който ще бъде
доставян посредством куриерски услуги.

Ако ще се доставя с куриерски услуги е задължително да се сложи отметка в чек-бокса
„Може да бъде доставен“. Ако продуктът е чуплив, трябва да се сложи и отметката в чек-бокс
„Чупливост“. Теглото и размерите са необходими за изчисляването на стойността на доставката.
В клиентския панел при попълване на Данни за поръка при избор на „Метод за доставка

Куриер“ се появява бутон
. След натискането на бутона вдясно от
него се появява Цена за доставка и Общо (Сумата на продуктите сумирана с цената за доставка).
След натискане на бутон

поръчката е направена.
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Следващата стъпка е Създаване на товарителница.
В Административния панел в Справки -> Стандартни поръчки срещу всяка поръчка, за
която е избран „Метод за доставка Куриер“, има бутон „Създай товарителница“.

Натискането на бутон „Създай товарителница“ отваря нов прозорец:
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Данните в „Информация за доставка“ и „Информация за услугата“ трябва да се попълнят.
Данните в „Информация за получателя“ се попълват автоматично и не са достъпни за
редакция.
След натискането на бутон

се появява съобщението:

Кликването върху линка води до разпечатване на товарителницата:
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Създаването на товарителница е изпратило информация към сайта на „Спиди“ АД
https://www.speedy.bg.
Информацията може да се види в „Незаявени пратки“:

След това трябва да се направи заявка за куриер.
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Товарителницата може да се разпечати повторно от Административен панел в Справки ->
Стандартни поръчки. Бутон „Създай товарителница“се заменя с „Принтирай товарителницата“.
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