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ExitShop je velmi odlišný eshopový systém oproti ostatním řešením na trhu. Liší se zejména v tom, že sami
jeho tvůrci pomocí něj podnikají a prodávají a je vyvíjen ve spolupráci s uživateli. To mu dává velké
možnosti ohledně přizpůsobení a vývoji nových funkcí na míru požadavkům.
ExitShop je od začátku dělaný pro správu více (i velkého množství) eshopů v rámci jedné administrace.
Můžete si vytvořit neomezené množství eshopů (klidně v různých zemích) a všechny je spravovat z jednoho
místa, stejně tak jejich objednávky, statistiky a další funkce. Navíc jsme vše od začátku kladli důraz na
přizpůsobitelnost a možnosti editace. Prodávat do libovolné země pro vás nebude problém.

ExitShop pro mě není jen startupem, je pro mě životním projektem. Rád se dívám, jak
denně mění osudy stovkám lidí, kteří ho používají a vydělávají s jeho pomocí, tak jako já.
Jsem rád, že jste se rozhodli jít na tuto nesnadnou, ale skvělou cestu s námi.
Radek Kilevník, CEO

ExitShop je mocný systém, který vám dokáže ušetřit spoustu práce. Troufám si říct, že o
jeho všech funkcích určitě nevíte a i proto vznikl tento průvodce.
Michal Škoula, CTO

1

Obsah
Jak začít a kolik mě to bude stát? ....................................................................................................................... 3
Vytváříme první eshop ....................................................................................................................................... 4
Jednostránkový eshop .................................................................................................................................... 4
Klasický eshop ................................................................................................................................................ 4
Prestashop ..................................................................................................................................................... 4
Přeposílací obchod ......................................................................................................................................... 5
Začínáme se skladem – mateřské produkty ....................................................................................................... 6
Úprava a vylepšování eshopu ............................................................................................................................. 8
Objednávky, jejich stavy a exporty ................................................................................................................... 11
Stavy objednávek ......................................................................................................................................... 11
Export pro dopravce a účetní systémy ......................................................................................................... 12
Pokladna ....................................................................................................................................................... 13
Statistiky ........................................................................................................................................................... 14
Sklad a jeho další funkce .................................................................................................................................. 15
Globální nastavení ............................................................................................................................................ 16
Práce se zákazníky ............................................................................................................................................ 18
ExitClub ........................................................................................................................................................ 18
Užitečné odkazy ............................................................................................................................................... 19

2

Jak začít a kolik mě to bude stát?
Cenu za pronájem ExitShopu sestavujeme pro každého klienta na míru. Začínáme na 480 Kč týdně a 2% z
obratu bez DPH a poštovného. Čím delší dobu u ExitShopu budete, tím menší procenta z obratu zaplatíte. V
některých případech se lze domluvit i na samotném fixním nájmu, bez procent z obratu.
https://www.exitshop.cz/
Po přihlášení na úvodní stránce uvidíte malou nápovědu, jak začít – první eshop, fakturační adresa, stavy
objednávek, skladový systém. Jsou to takové základní body, jak si vybudovat fungující eshop.
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Vytváříme první eshop

Při vytváření eshopu stačí zadat jeho název, zemi provozu a to nejdůležitější – jeho typ. Na obrázku vidíte
všechny podporované typy – budete se zřejmě rozhodovat mezi prvními dvěma typy eshopů integrovaných
přímo v ExitShopu. Umíme ale napojit i Prestashop a další komeční „velké“ eshopy. Samostatnou kapitolou
jsou přeposílací obchody napojené na službu Dropshipping.cz.

Jednostránkový eshop
Eshop, který má pouze jednu stránku. Může obsahovat jeden nebo i více (desítky, i stovky) produktů.
Většinou obsahuje v horní části název, hlavní grafiku nebo slideshow, popis produktu, parametry, následuje
přehled produktů, objednávkový formulář a patička. Jednostránkové eshopy mají vysoký konverzní poměr
zejména při přímé propagaci skrze PPC reklamy a sociální sítě. Zákazník dojde, nebude zdlouhavě vybírat a
objedná – to je ideální scénář. Čím méně mu dáte možností, tím spíše provede konverzi.

Klasický eshop
Tak u nás říkáme „velkému“ eshopu, tedy klasickému typu eshopu, který má zboží rozdělené do kategorií,
oddělenou stránku s nákupním košíkem/pokladnou, stránku s hledáním a podobně. Takový eshop se hodí
pro větší množství produktů, které potřebujete uspořádat. Má z principu lepší SEO než jednostránkový.
Protože si uvědomujeme jeho relativně větší složitost oproti JS eshopu, věnujeme se mu prioritně ve vývoji a
snažíme se každý týden přinášet nové funkce, které zvětšují jeho konkurenceschopnost.

Prestashop
Nainstalujeme vám open source eshop – Prestashop na náš server a napojíme vám ho na ExitShop. Můžete
využít všechny funkce Prestashopu, skladový systém se bude synchronizovat a objednávky budete
vyřizovat v ExitShopu. Samozřejmě můžete počítat s naší individuální podporou a možností úpravy či vývoje
eshopu.
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Vybrali jste si typ eshopu? Stačí jeden klik a eshop je vytvořen. Než ale začneme eshop upravovat, podívejme
se nyní na důležitou část - skladový systém, takové srdce ExitShopu.

Přeposílací obchod
Poslední v seznamu je přeposílací obchod. Ve své podstatě se jedná o Jednostránkový obchod napojený na
službu Dropshipping.cz. Je to tedy automatický eshop, který „stačí propagovat“ a on přináší zisk formou
provize z prodeje zboží.
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Začínáme se skladem – mateřské produkty
Sklad je opravdu důležitá a propracovaná součást ExitShopu. I když si můžete produkty vytvářet přímo
v eshopu a ihned je prodávat, je mnohem lepší si nejprve vytvořit ve skladu tzv. mateřské produkty. Krátké
video s vysvětlením naleznete zde. Mateřskému produktu vyplníte nejdůležitější údaje - název, popisek,
obrázek, prodejní (a volitelně i nákupní cenu) a množství. Mateřský produkt si vytvoříme v přednastaveném
eshopu „TEMP“, protože jej nebudeme nikde prodávat přímo. Tak ho tam hezky uklidíme a můžeme s ním
dále pracovat. Představte si to jako zavedení produktu do systému skladu.

Jakmile máte založený mateřský produkt, můžete si jej napárovat do eshopu – to uděláte na editační
stránce mateřského produktu v dolní části. Stačí vyplnit ID eshopu nebo vybrat eshop z nabídky.

Tímto se vám vytvoří produkt na eshopu, který si bude obrázek, cenu a množství načítat z mateřského
produktu. Na eshopu ale ještě nebude vidět, prozatím je deaktivovaný a aktivujeme jej až později, až jej
vyladíme (zkontrolujeme texty, zařadíme do kategorií, …)
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Proč je důležité si nejprve vytvořit mateřský produkt a až poté jej napárovat na eshop? Není to zbytečné?
Není! Zejména kvůli tomu, abyste mohli jeden produkt prodávat na neomezeném množství eshopů, klidně
v různých zemích. Mateřský produkt bude držet jednotné skladové množství, cenu a obrázek vyplníte jen
jednou a sama se načte a bude udržovat aktuální.
Můžete pak také využít nespočet funkcí, které jsou navázané na skladový systém – příjemky a výdejky,
notifikace, inventura, podmínky ovlivňující ceny (slevy), import produktů od dodavatele, tisk štítků, statistiky
prodejů a mnoho dalších.
Máme vytvořený mateřský produkt, pojďme se vrátit k eshopu a vytvořit něco hezkého – funkční a hezký
eshop.
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Úprava a vylepšování eshopu
Eshop (ať už jednostránkový nebo klasický) již máme vytvořen a vidíme jej v seznamu. Jeho ovládací panel
vypadá nějak takto. V pravé části vidíme náhled eshopu (náhledy se generují jen v noci, je třeba vyčkat),
tlačítko pro jeho zobrazení a vlevo vidíme jednotlivé sekce, které si blíže popíšeme. Nastavení eshopu je
velmi obsáhlé, proto libovolně experimentujte a nebojte se nám napsat email :)

Úplně nahoře je Základní nastavení, které vypadá stejně pro všechny typy eshopů u nás. Tam si můžete
vyplnit název eshopu, zemi provozu, měnu a také doménu. Pokud doménu nevyplníte, eshop se bude
zobrazovat pod adresou www.exitshop.cz/shops/ID_ESHOPU, takže si můžete eshop nejprve připravit a až
později ho umístit na finální doménu. Pokud doménu vlastníte a vyplníte ji, je nutné u jejího registrátora
změnit DNS záznamy – návod je v nápovědě. Přímo u nastavení domény vidíte její současné a její
požadované hodnoty DNS záznamu „A“.
Další sekcí je Obsah a galerie. Ve zkratce, tato sekce obsahuje většinu textů, popisů políček a tlačítek, které
na eshopu jsou. Můžete si tam nahrát obrázky do galerie (v případě jednostránkových eshopů), případně
nahrát obrázky pro slideshow (slider). Najdete zde i znění obchodních podmínek, které si můžete upravit –
na eshopu se zobrazují v pop up okně. V dolní části je překlad většiny textů na eshopech, popisků políček atd.
Eshop si tedy můžete kompletně přeložit.
Následuje sekce Šablona. Můžete si vybrat šablonu pro váš eshop z nabídky, kterou postupně rozšiřujeme.
Většina šablon má i své varianty. Šablonu si můžete vy nebo váš grafik / kodér v dolní části upravit podle
vlastního gusta pomocí rozšiřujících CSS stylů a kompletně tak změnit vzhled eshopu, přímo skrze
administraci ExitShopu. Můžeme vám nabídnout také individuální připravení vzhledu.
Sekce Zboží obsahuje produkty, které se zobrazují na eshopu. Můžete si tam vytvářet produkty a pak je
napárovat do mateřského produktu nebo opačně (jako jsem to popisoval v sekci Začínáme se skladem),
vytvořit si produkt přímo z mateřského produktu. Můžete je řadit, aktivovat, deaktivovat i je upravovat (a to
také hromadně), filtrovat v nich apod. U klasického eshopu také zařazovat do kategorií.
Doprava nabízí vytváření a úpravu dopravců. V ExitShopu nemáme oddělenou dopravu a platbu, jedna
doprava vždy definuje obojí. Čili můžete mít dopravu Česká pošta – dobírka a pak Česká pošta – platba
předem. Dopravce může posílat i potvrzovací email zákazníkovi. Například pokud si zákazník zvolí dopravu
předem, v emailu se mu rovnou pošle číslo účtu, částka k zaplacení a variabilní symbol.
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Nastavení je bohatá sekce. Naleznete tu vše potřebné, od formátování názvů produktů, přes chování
vyprodaných produktů, generování sitemapy, můžete si zde zapnout bloky zobrazující nejnovější,
nejprodávanější zboží a další. Doporučuji se do této sekce ponořit a pořádně ji prozkoumat, její možnosti
jsou velmi rozsáhlé, nabízím jejich krátký popis popořadě:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní informace o obchodu – název, popis, email, doména. Podobné nastavení jako v sekci
Základní nastavení.
Lokalizace - zvolte si zemi provozu, měnu, počet desetinných míst v této měně. Dále si můžete
resetovat texty do jiného jazyka – přeloží se vám tak tlačítka, popisky políček a podobně.
Fakturační adresa – v případě, že chcete v eshopu používat jinou fakturační adresu, než jste si
nastavili v nastavení účtu. Můžete tak fakturovat v určitých eshopech například na jinou firmu.
Další nastavení – drobnosti, které snad není potřeba vysvětlovat, vyzkoušejte.
Logo a ikona – možnost nahrát logo eshopu a favicon (malinká ikonka, která se zobrazuje
v prohlížeči).
Upozornění na objednávku – email, který vám dojde, pokud si někdo na eshopu vytvoří objednávku.
Můžete si nastavit i počet hodin pro kontrolu duplicitních objednávek, která vás formou poznámky u
objednávky upozorní na možnost sloučení objednávek nebo na riziko duplicitní objednávky (od
jednoho zákazníka).
Formátování vám umožní vyladit si tvorbu názvu produktu, zda do něj dosadit i cenu (hodí se u
jednostránkových eshopů) a další.
Vyprodané produkty – zde si nastavíte, jak se chovat v případě vyprodaného produktu, zda jej
nabízet stále k prodeji, nebo jej schovat, nebo nabídnout uživateli možnost zadání emailu abyste ho
informovali, až zboží naskladníte.
Sitemap – možnost automatického generování sitemapy, případně si ji tam můžete nahrát již
vytvořenou ručně, stejně tak soubor robots.txt.
Sociální sítě – zobrazte si Facebook komentáře v dolní části vašeho eshopu a také sdílecí tlačítka v
detailu produktu.
Nákupní košík – upravte si popisky nákupního košíku a zvolte, zda chcete na eshopu zobrazit
plovoucí košík v horní části.
Zobrazit v obchodu pole pro slevový kupón – název mluví jasně. Slevové kupony si definujete v sekci
Globální nastavení -> Ovlivnění ceny -> Slevové kupony. Více zde v kapitole Globální nastavení.
Zboží je novinkou – určete si, po jak dlouhou dobu se má zboží zobrazovat jako novinka (s ikonkou
Novinky).
Sběr emailů na eshopu – sbírejte emaily a pak je použijte pro emailový marketing. Více zde v kapitole
Zákazníci.
Odpočítávání na eshopu – zobrazte si animovaný odpočet konce akce.
Bloky Také nakoupili, Nejprodávanější zboží, Podobné v kategorii, Slevy, Novinky – bloky s produkty,
které si můžete umístit kamkoliv na eshop pomocí sekce Obsah.
Nejnižší cena a Nejnižší cena poštovného – zobrazte si tyto dvě hodnoty kdekoliv na eshopu pomocí
sekce Obsah.
Online zákazníci vám umožní zobrazit v levém dolním rohu ikonku s počtem uživatelů, kteří si
prohlížejí tuto nabídku. Možná znáte ze Slevomatu.
Heureka – zapněte si v eshopu program Ověřeno zákazníky. Navíc si můžete stahovat recenze
z Heureky a zobrazit je na eshopu.
Facebook DPA je funkce určená k remarketingu. Na eshop si umístíte do sekce Skripty základní
Facebook pixel a tato funkce jej obohatí o události přidání do košíku, nákup a zobrazení produktu.
Google Analytics Events – to samé, tentokrát pro Google. Zatím v beta verzi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Tag Manager – zapíná podporu pro tento nástroj. Návod jako obvykle najdete na našem
blogu.
Cookie zákon – neoblíbená cookies lišta vyžadovaná EU v případě, že používáte na eshopu cookies 3.
stran (stačí mít Analytics).
Plovoucí banner – obrázek na okraji stránky, můžete jej použít jako poutač pro zákazníky, například
na poštovné zdarma nebo na cokoliv jiného.
Smartsupp chat – na jedno kliknutí si na eshopu zapněte chat zákaznické podpory pro vaše
zákazníky.
Zaheslujte si eshop – hodí se, pokud jej chcete připravovat na spuštění v soukromí. Dá se využít také
pro velkoobchod.
Vyhledávání – na klasickém eshopu klasické hledací políčko v hlavičce stránky, na jednostránkovém
eshopu vyhledávání s našeptáváním, které si můžete umístit kamkoliv.
Hezké url – pouze pro klasické eshop – zapne nebo vypne používání „hezkých adres“, tedy adres,
které v sobě obsahují název produktu nebo kategorie.
Stránkování – pouze pro klasický eshop – zapne stránkování v kategoriích, pokud máte mnoho
produktů.
Řazení – pouze pro klasický eshop – upravte si pořadí řazení produktů v kategoriích, nastavte si
výchozí seřazení. Produkty na jednostránkových eshopech se řadí většinou podle vámi stanoveného
pořadí.

Podstránky jsou vlastně stránky typu Doprava a platba, O nás a podobně. Můžete jimi zákazníkovi
poskytnout další informace. Na jednostránkových eshopech se zobrazují v pop up okně, u klasického eshopu
na vlastní stránce. U klasického eshopu v téže sekci naleznete ještě možnost psát si přímo na eshopu
jednoduchý blog, nebo řekněme novinky.
Platební moduly – v případě, že chcete využít platbu kartou pro vaše zákazníky, nastavíte si ji zde.
Podporujeme GoPay, PayU, PayPal, Twisto a Bitcoinpay. Následně si je aktivujete u konkrétního dopravce.
Návod zde.
Iframe eshopu – náš patent. Můžete si vygenerovat kód, umístit ho kamkoliv na váš web nebo blog a bude
zobrazovat zmenšenou verzi eshopu, kde zákazník může nakoupit. Můžete si tak umístit eshopový okénko
prakticky kamkoliv.
Skripty – místo, kam můžete umístit různé JavaScripty nebo meta tagy – většinou se bude jednat o měřící
kódy Google Adwords, Analytics, konverzní kódy Facebooku a další. Použít v nich můžete zástupné znaky,
které do nich dosadí například hodnotu konverze apod.
XML výstupy – XML výstupní soubory vašeho eshopu pro Heuréku, Zboží.cz, Google Nákupy, Glami naleznete
v této sekci.
Kategorie (pouze u klasického eshopu) – správa kategorií, jejich zanořování do sebe.
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Objednávky, jejich stavy a exporty
Objednávky ze všech eshopů vidíte v sekci Objednávky. V horní části si je můžete filtrovat podle mnoha
údajů, ať už je to datum, jméno zákazníka, stav, eshop nebo cokoliv jiného.

Důležité jsou tyto čtyři tlačítka u každé jednotlivé objednávky:

Přidat přidává zboží do objednávky, pomocí tlačítka Upravit můžete měnit ceny položek v objednávce,
odebírat kusy atd. a Sloučit umí spojit dvě objednávky do jedné.
Tlačítko Zabalit slouží k balení – zejména k omezení chyb při balení. Vyvolá okno s detailem zboží
v objednávce, které si můžete při balení odškrtávat tak, jak budete kusy skládat do zásilky. Obsahuje tlačítko
dokončit, pomocí kterého můžete označit objednávku jako dokončenou a ve statistikách uvidíte, kolik jaký
balič zabalil objednávek.

Stavy objednávek
Každá objednávka může být v nějakém stavu. Prvních pár stavů jsme vám vytvořili už při registraci do
ExitShopu. Stavy můžete měnit buď přímo v objednávce, nebo skrz hromadný výběr více objednávek a
tlačítko Upravit výběr. Stavy objednávek jsou společné pro všechny eshopy. Videonávod s využitím stavů
naleznete zde.
Stavy objednávek toho umí skutečně hodně. Když objednávka projde konkrétním stavem, tento stav může
odeslat zákazníkovi email (včetně přílohy), stejně tak SMS, může objednávku stornovat, generovat i odeslat
PDF fakturu nebo proformu.
Užitečnou funkcí je možnost navázat na stav změnu na jiný stav. Například stav Urgence 1 (který posílá email
s urgencí platby převodem) se po 168 hodinách může změnit na Storno objednávky. Objednávka se tak
automaticky stornuje, pokud nebyla zaplacena (ruční změna stavu objednávky ruší případné naplánované
automatické změny). Příklad takového nastavení najdete na našem blogu.
Textový obsah stavů – emaily a SMS si můžete nastavit pro více zemí zároveň pomocí vlaječek. Můžete pak
použít stejný stav pro objednávky z různých zemí a vždy se použije správný obsah emailu nebo SMS.

11

Export pro dopravce a účetní systémy
Přepisovat dodací údaje ručně do pomalého rozhraní typu Online podání by bylo velmi zdlouhavé – přímo
v objednávkách máte tedy možnost vyfiltrované objednávky exportovat do souborů pro dopravce, které
pak stačí importovat do rozhraní dopravce a vytisknout štítky. Konkrétně ExitShop podporuje export pro
Českou poštu, Slovenskou poštu, PPL, GLS, DPD, InTime, Zásilkovnu a Poštu bez hranic.
Stejným způsobem si můžete vyexportovat i faktury pro účetní. Podporujeme účetní programy Pohoda,
Money S3, iDoklad, Flexibee a Helios. Samozřejmostí je export faktur do PDF, CSV (Excel), stejně tak
dobropisů, výdejek, proform a dalších dokladů. Vše z jednoho univerzálního rozhraní (objednávky).

V systému máme i napojení na systém Balíkobot. Pomocí něj dokážete na pár kliknutí odeslat objednávky
dopravci přímo z rozhraní ExitShopu a rovnou i vytisknout štítky. U větších objemů balíků tak ušetří čas a celý
proces zautomatizuje.
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Pokladna
Pro manuální vytváření objednávek, ale hlavně pro osobní prodej zákazníkům existuje sekce Pokladna.
Pokladen si můžete vytvořit více (je to vlastně nový typ eshopu) a přiřadit je k určitým zaměstnancům.
Pokladna funguje na podobném principu jako naskladňování na sklad. Do objednávky tady přidáváte přímo
mateřské produkty, kterým můžete upravit cenu.

Jakmile máte objednávku kompletní, přejdete k jejímu vytvoření. Můžete buď vyplnit zákazníkovu adresu
(zejména pro objednávky „na firmu“) nebo ponechat koncového zákazníka.
Pro dokončení máte dvě možnosti – buď pouze Dokončit (přesměruje vás do objednávek pro další úpravy) a
nebo univerzální tlačítko Dokončit & účtenka. To kromě vytvoření objednávky vytvoří i fakturu, pokud máte
nastaveno EET tak i odešle data do EET a pokud máte nainstalovanou tiskárnu pro tisk účtenek, tak i vyjedete
účtenku.
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Statistiky
Statistiky jsou velice silný nástroj pro analýzu prodejů. V horní části, podobně jako v Objednávkách
naleznete filtraci – tentokrát jde hlavně o datum, eshopy, stavy a dodavatele, přičemž si můžete vyfiltrovat i
více eshopů (stavů, dodavatelů) naráz.

Ve statistikách najdete grafy týkající se prodaného zboží, konverze, návštěvnosti a dalších důležitých údajů.
Můžete si přidávat další grafy. V pravé části vidíte tabulky s užitečnými informacemi.

Základní statistiky (objednávky, obrat, návštěvnost + trend oproti minulému týdnu) vám také budeme zasílat
každé pondělí ráno na email (dá se vypnout).
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Sklad a jeho další funkce
Sklad s mateřskými produkty obsahuje v horní části tlačítka s užitečnými funkcemi. Poté následují
nejdůležitější tlačítka – Naskladnit, Vyskladnit a Přidat mateřský produkt. Poté podrobná filtrace.

Sklad je velmi propracovaný, proto se vám práce s ním může ze začátku zdát jako příliš složitá, ale to přejde.
Sklad = mateřské produkty a jejich správa. Mateřské produkty pak napárujete na eshopy a stejné produkty
na různých eshopech si pomocí nich budou držet skladové množství, cenu i obrázek.
Příjemky a výdejky jsou doklady o pohybu zboží na sklad nebo ze skladu – tedy při naskladnění a
vyskladnění. Výdejky se vytváří také při vzniku objednávky.
Historie skladu vám dovolí nahlédnout do minulosti a ukáže vám, kolik zboží jste měli na skladě daný den
v minulosti.
Inventura slouží ke zjištění, kolik kusů zboží máte na určitém umístění ve skladu, případně kolik kusů máte
rezervováno v objednávkách (jsou sice fyzicky na skladě, ale virtuálně už v objednávce).
Notifikace jsou kusové a cenové. Můžete si nechat zaslat email, pokud vám klesnou skladové zásoby,
případně pokud nějaké zboží prodáváte pod cenou.
Dodavatelé slouží zejména ke kategorizaci mateřských produktů. Umí ale šikovnou věc, vzít nákupní cenu,
vynásobit ji určitým koeficientem a vytvořit tak prodejní cenu. Tímto způsobem si můžete automatickya
hromadně určovat ceny.
Umístění – pokud máte opravdu velký sklad, můžete si k mateřským produktům ukládat i jejich umístění pro
snazší orientaci a expedici.
Ovlivnění ceny zahrnuje nástroje pro úpravu kurzů, automatické podmínky, slevy, množstevní slevy atd. Více
o ovlivnění ceny se dočtete zde v kapitole Globální nastavení.
Import vám dovolí nahrát si produkty od dodavatele do skladu jako mateřské produkty, pokud vám
dodavatel poskytnul XML feed. Stejně tak se dají produkty i aktualizovat.
Štítky – pokud si koupíte speciální tiskárnu, můžete si na zboží tisknout štítky s názvem a čárovým kódem, a
také na regály si vytisknout štítky s umístěním. Využít se to dá při naskladňování, vyskladňování i expedici,
s pomocí čtečky čárových kódů. Ve stejné sekci se také nastavuje tisk účtenek z pokladny.
Pomocí hromadných úprav můžete s mateřskými produkty doslova kouzlit. Můžete je mazat, měnit jim cenu,
dodavatele, kopírovat je na jiný účet nebo si je stáhnout v PDF a CSV.
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Globální nastavení
Globální nastavení obsahuje několik sekcí, které jsou společné (jak už název napovídá) pro celý váš účet,
resp. pro všechny vaše obchody.

Stavy objednávek jsem již popsal v kapitole Objednávky, jejich stavy a exporty.
Ovlivnění ceny je velmi mocná sekce, zejména se točí ohledně stanovení cen a slev. Obsahuje následující
funkce:
•

•
•

•
•
•

Správa kurzů – když párujete mateřský produkt do zahraničního eshopu a párujete mu i cenu, cena
se automaticky přepočítá podle aktuálního kurzu ČNB. Pomocí sekce Správa kurzů si můžete pro
každou měnu nastavit handicap, kterým si můžete nahradit například dotované poštovné. Návod na
našem blogu.
Cenové hladiny si nejprve nadefinujete zde (například -10%) a poté využijete u podmínek.
Konečně podmínky jsou nástrojem pro automatickou úpravu ceny určitých mateřských produktů (a
realizují se přes ně i slevy). Například si určíte podmínku, že chcete zlevnit produkty určitého
dodavatele o 10%, pokud se ten produkt už týden neprodal. Videonávod na podmínky je zde, článek
o využití a nastavení slev zde.
Slevové kupony pro zákazníky si definujete hromadně zde a pak si jejich použití povolíte v nastavení
konkrétního eshopu, včetně znění hlášek a podobně.
Množstevní slevy asi netřeba popisovat. Jejich použití je podobné jako u podmínek.
Formát slevy určuje, jaké texty se použijí na eshopech pro zobrazení slev.

Propojení nabízí funkce pro napojení ExitShopu na externí systémy, ať už se jedná o velké eshopy –
opensource (Prestashop) nebo komerční, dále nabízí propojení s analytickými nástroji MonkeyData, Owlcure,
Balíkobot (zrychlení expedice) a další. Užitečný je také export objednávek nebo skladu, resp. XML feedy
s těmito daty, které můžete využít v jiných systémech.
Banky slouží k párování plateb s objednávkami v ExitShopu. Z banky si vyexportujete soubor s platbami,
nahrajete zde a můžete si objednávky spárované s platbami označit jako zaplacené. Umí ušetřit spoustu
času, který byste jinak strávili ručním párováním plateb z banky oproti objednávkám v administraci. U Fio
banky umíme toto párování provádět i automaticky.
Zaměstnanci slouží k vytváření zaměstnaneckých účtů s různými pravomocemi – expedice, překladatel,
grafik a další, abyste svým zaměstnancům nemuseli dávat přístup k administrátorskému účtu.
Opakované nákupy jsou šikovnou funkcí pro produkty, které mají určitou dobu spotřeby. Typickým
příkladem jsou zubní pasty. Když si váš zákazník koupí zubní pastu, můžete mu poslat třeba za 3 měsíce
automatický email s připomenutím, že je na čase koupit si novou (a k tomu i kartáček). Návod zde na blogu.
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SMS slouží k přehledu odeslaných SMSek zákazníkům, ať už prostřednictvím stavů objednávky, z dopravce
nebo přímo ručně z objednávky. SMSky můžete zasílat do všech povolených zemí, ceník naleznete přímo při
odesílání v administraci.
Log aktivity vám pomůže dohledat, jaký zaměstnanec udělat v jaký čas kde změnu.
Do Uložených souborů si můžete nahrát různé dokumenty jako jsou obchodní podmínky, obrázky atd. a
použít je při rozesílání emailů jako přílohy.
Pomocí Affiliate odkazů můžete pro ExitShop získávat nové uživatele – podnikatele. Navždy vám budeme
přidávat ke kreditu 30% z každého odečtení fixního poplatku klienta, kterého přivedete.
Díky Andreji Babišovi máme v ExitShopu i sekci, kam můžete nahrát své údaje k EET. Popis fungování EET je
tam dobře popsán, nebudu ho zde rozepisovat.
Štítky vedou do stejné sekce jako odkaz ve skladu, tedy do nastavení tiskáren pro tisk štítků na zboží a
účtenek.
Hodnocení produktů obsahuje uživatelská hodnocení produktů z ExitClubu (viz níže) a Heureky (pokud si
zapnete stahování recenzí v nastavení eshopu).
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Práce se zákazníky
Práce s existujícími zákazníky je výborným a nenákladným způsobem, jak z nich udělat věrné zákazníky.
V ExitShopu na to existuje sekce, kde si můžete vyfiltrovat a také stáhnout do CSV souboru vaše zákazníky (z
objednávek nebo se sběru emailů na eshopech - návod jak takové emaily sbírat naleznete také na našem
blogu zde) podle nejrůznějších kritérií. Stažené CSV si poté můžete nahrát například do služby Mailer Lite a
odtud posílat profesionální newslettery – videonávod na našel blogu. ExitShop samotný vám nabídne
rozeslání emailu i SMS včetně možnosti odhlášení.

Na obrázku výše vidíte i tři tlačítka, která vedou do dalších sekcí.
Zobrazit čekající zákazníky vám zobrazí seznam (a nabídne jej i ke stažení) zákazníků, kteří projevili zájem o
určitý vyprodaný produkt. Možnost zadat v takovém případě email se nastavuje v nastavení konkrétního
eshopu. Článek s návodem naleznete zde.
Blokace návštěvníků obsahuje funkce pro blok spammerů a nesmyslných objednávek.

ExitClub
ExitClub, dříve známý pod názvem Aktivní zákazník, je program pro zákazníky obchodů v ExitShopu. Můžete
si jej aktivovat v administraci. Ve verzi zdarma nabízí automatické vytvoření zákazníkova účtu a možnost
sledování stavů jeho objednávek. Pokud si připlatíte za partnerský eshop, můžete svým zákazníkům
nabídnout slevu (automaticky se jim připočte při zadání emailu) a váš eshop bude taktéž propagován na
stránkách ExitClubu. Jako doplňkovou službu obsahuje také hodnocení produktů a i samotných eshopů.
Na témže místě v administraci ExitShopu si můžete svoje eshopy zapojit i do našeho katalogu a vyhledávače
ExitSpy. Zapojení je zcela zdarma a může vám přinést objednávky téměř bez práce.
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Užitečné odkazy
•
•
•
•
•

ExitShop homepage – www.exitshop.cz
Blog Doba Eshopová – www.dobaeshopova.cz – doporučuji sledovat, ať vám neuniknou novinky
z ExitShopu a další inspirativní články. Doporučuji i seriál o vytváření Jednoprodukťáku.
Klub zákazníků ExitShopu – ExitClub - www.exitclub.eu
Vyhledávač ExitSpy – www.exitspy.cz
Eshop s módou TrueHipster (nenápadná reklama autora :))
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