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1. Úvod
1.1 Představení e-shopu
Tento e-shop představuje kompletní webové řešení. Řešení, které má velmi snadné a intuitivní
ovládání. Je to vlastně součást dvou navzájem propojených systémů.
Obsluha tohoto e-shopu je tak snadná, že ji zvládne i naprostý laik. Celý manuál bude vše popisovat
krok po kroku, a to několika variantami, jak pomocí textu tak i doprovodných ilustrací.

1.2. Co e-shop umožňuje?
Návštěvnická část má dvě možnosti, bez přihlášení a s přihlášením klienta. Je určena návštěvníkům
stránek, kteří samozřejmě nemají možnost upravovat obsah, pouze mají možnost náhledu na svou
objednávku a profil (pokud jsou registrováni). Pro přístup do uživatelského rozhraní je třeba znát
přístupové jméno a heslo.

2. Rozhraní eShopu
Náš e-shop naleznete na internetové adrese www.sogroup.cz/eshop
Bez přihlášení se můžete pohybovat pouze v návštěvnické části (obsah si můžete pouze prohlížet).
Pokud chcete náhled na profil či objednávky, musíte se přihlásit do uživatelského rozhraní přihlašovací formulář je zobrazen na pravé straně. Přihlašovací údaje vyplňte, poté stačí pouze
potvrdit kliknutím na tlačítko "Přihlásit se".

Veškeré přihlašovací údaje Vám byly zaslány do Vámi zadaného emailu při registraci.
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Pro případ, že ještě nejste registrováni anebo jste zapomněli heslo:
Je zde položka – „Vytvořit účet“ – ta slouží k registraci nového zákazníka se základními právy a
přístupem.
A poté položka – „Zaslat nové heslo“ – ta slouží k zaslání nového vygenerovaného hesla na Váš
kontaktní email, pokud jste stávající heslo zapomněli.

Zde je již patrné uživatelské rozhraní našeho e-shopu. Pro náhled profilu a objednávek vyberte
možnost „Můj účet“. Pro odhlášení z rozhraní použijte „Odhlásit“.
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Uživatelské rozhraní Vám nabízí tři možnosti:
Zobrazit – zde jsou informace o Objednávkách (klikněte na odkaz) a Historie účtu – doba existence
Pro přístup do administračního rozhraní je třeba znát přístupové jméno a heslo.
Všeho účtu.

Upravit – zde jsou informace o Vašem profilu. Váš kontaktní email, uvedený při registraci, na který se
budou zasílat veškeré informace o objednávce, změně hesla (pokud o to zažádáte). Dále si můžete
změnit heslo na nové.
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Objednávky – Zde je přehled všech Vašich objednávek. K seřazení můžete využít datum, Objednávku
(její číslo), Stav (stav objednávky), Produkty (počet položek), Celkem (cena).

Zde je vzhled objednávky. Slouží Vám pouze k náhledu a kontrole údajů. Můžete si v položce úplně
dole, nahlédnout anebo vytisknout Vaši fakturu.
Pokud chcete ukončit uživatelské prostředí, vždy použijte volbu „Odhlásit“.
Tímto Vám děkujeme, že jste navštívili náš e-shop, a že jste se zaregistrovali jako uživatel. Věříme, že
s našimi službami budete spokojeni.

Těšíme se na další příjemnou spolupráci s Vámi, kolektiv zaměstnanců So group s.r.o.
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