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Návod pro použití SIDAT e-shop 
 

 

Do našeho e-shopu jsme přidali nové funkčnosti, které umožní jeho využití nejen pro realizaci objednávek, ale 

také jako nástroj, který umožní vyhledávat informace o zboží včetně zákaznických cen a podrobného technického 

popisu, bez toho aniž by bylo nutné procházet všemi fázemi objednávkového procesu. To umožní např. 

pracovníkům na pozicích bez oprávnění nakupovat připravovat sestavy zboží v podobě nákupních košíků, které 

mohou být později schváleny nadřízenými k realizaci objednávky. Pro tyto účely je možné využít tyto nové 

funkčnosti: 

1. Více kontaktních osob 

V sekci „Změna osobních údajů“  v položce „Výběr editace kontaktní osoby“ byl přidán rozbalovací seznam, kde 

pod jménem aktuální kontaktní osoby přibyla položka „Nová kontaktní osoba“. Tak je možné pod jedním 

firemním účtem v e-shopu přidávat další pracovníky, kteří mohou s e-shopem pracovat. Rozsah jejich oprávnění 

lze nastavit v položce „Přihlašovací údaje“, kde v rozbalovacím seznamu „Role“ vybereme z možností 

„Master/Navrhovatel/Schvalovatel“. 

 

Rozsahy oprávnění:  

Master – kontaktní osoba uvedená při založení firemního účtu je automaticky v roli Master. Ten může měnit 

všechna nastavení účtu, zakládat další kontaktní osoby, zakládat košíky a provádět celý objednávkový proces. 

Typicky má tuto roli 

přidělenu jednatel firmy. 

Schvalovatel – rozsah oprávnění jako Master, ale nemůže měnit nastavení firemního účtu. Typicky má tuto roli 

přidělenu obchodní ředitel nebo pracovníci s oprávněním nakupovat pro firmu. 

Navrhovatel – má oprávnění založit košík, naplnit jej zbožím a takzvaně „zaparkovat“. 

Zaparkovaný košík je uložen v e-shopu a čeká na schválení nadřízeným v roli Master nebo Schvalovatel. Tito 

pracovníci pak mohou dokončit objednávkový proces zboží v košíku naplněného jiným pracovníkem. Typicky mají 

tuto roli přidělenu techničtí pracovníci provozu bez oprávnění nakupovat. 

 

Není potřeba u firemního účtu tyto funkčnosti využívat, není třeba nic měnit, všechny původní postupy zůstávají 

stejné. 

2. Více nákupních košíků s možností zaparkovat košík 

Přihlášený uživatel má implicitně otevřen nákupní košík. Po jeho naplnění se volbou „Přejít k objednávce“ uživatel 

přesune do sekce „Pokladna“, kde může pracovat s košíky. 

Nemusí tedy nákupní proces vždy uzavírat objednávkou, ale je možné pracovat třeba jen úrovni košíků. Ty je 

možno uložit, exportovat a importovat nebo vyprázdnit. Tyto funkce využijí zejména pracovníci bez oprávnění 

k uzavírání objednávek. Jsou k dispozici tyto funkce: 

 

Vyprázdnit košík – vymaže položky uložené v košíku 

Uložit košík – aktuální otevřený košík s vybranými položkami se uloží v e-shopu. Tyto uložené košíky může otevřít 

nadřízený pracovník, schválit je a realizovat objednávku. 

Uložené košíky – přes toto tlačítko se přistupuje k uloženým košíkům 
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Import z XLS / TXT – košík je možno vyexportovat k dalšímu zpracování např. do nabídek nebo podkladů ke 

schvalování ve formátu MS Excel XLS, nebo v textové podobě jako hodnoty oddělené čárkou (CSV – oddělovač 

položek čárka, oddělovač řádků Enter - CRLF). Je možné s výhodou využít import položek do košíku pomocí 

předem připravených souborů CSV nebo XLS. Pokud např. pracovník údržby zná objednací čísla náhradních dílů 

SIEMENS, vyplní je do Excelu, zadá k nim poptávané počty a spustí importní proceduru. Košík se automaticky 

naplní příslušnými položkami podle objednacích čísel. 

? - Nápověda k operacím importu košíku 

 

Dále jsme do e-shopu přidali novou sekci „Zboží skladem (dodání do 24 hodin)“. Jedná se o položky na našem 

externím skladě, ze kterého jsme schopni doručit zboží k zákazníkovi do jednoho dne. Sortiment zboží na tomto 

externím skladě zahrnuje především díly SIEMENS, a to i položky v různých stavech „použitosti“ zboží: 

Objednací číslo bez příznaku nebo s „s“ – zboží nové, originál zabalené 

Objednací číslo s „o“ – zboží nové, originál zabalené  

Objednací číslo s „n“ – zboží nepoužité, bez originálního obalu  

Objednací číslo s „g“ – zboží použité 

Použité a rozbalené díly jsou otestované a plně funkční. 

Na veškeré dodávané komponenty je poskytována záruka 12 měsíců, není-li dohodnuto jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


