
TAOX Konfigurátor potisku
seznam funkcí



Úvod

Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora.
• Konfigurátor – aplikace na tvorbu potisku (dělí se na uživatelskou a administrační část)
• Katalog produktů – katalog produktů propojen s konfigurátorem (katalog produktů zobrazen všem 

uživatelům)
• Redakční systém – aplikace na správu stránek (dělí se na uživatelskou a administrační část)

Každá z těchto částí může být dle přání zadavatele vypnuta nebo upravena. Například pokud využíváte vlastní 
redakční systém a nemáte zájem o TAOX CMS redakční systém, může Vám být implementována pouze část 
konfigurátoru. 

Prezentaci zákaznické části systému naleznete na: 
Prezentaci administrace neleznete na: 

Výrazy použité v dokumentu:
WYSIWYG editor - (zkratka What You See Is What You Get / co vidíte to dostanete) tedy editor velmi podobný 
wordu, který slouží k psaní textů v celém admin systému.
FCK editor - název používaného WYSIWYG editoru. Návod naleznete na konci toho dokumentu.

Požadavky systému:
Aby systém správně fungoval, jen nutné splnit požadavky na hosting, na kterém bude provozován. Je nutné aby 
hosting běžel na Linux serverech s využitím Apache (verze 2.2 a vyšší), PHP (verze 5.3.x a vyšší) a MySQL (verze 
5.5.x a vyšší s využitím InnoDB a MyISAM).



Zákaznická část

Zákaznickou / uživatelskou části se rozumí stránky, ve kterých se pohybuje návštěvník (potenciální zákazník).

Uživatelská (zákaznická) část - Konfigurátor:
Konfigurátor potisku je hlavní část, ve které zákazníci mohou tvořit své vlastní návrhy dle představ a možností 
systému, a následně objednat jimi vytvořený návrh. 
Konfigurátor se dělí na zákaznickou a administrační část.

Jak již bylo napsáno, jedná se o zákaznickou část, ve které mohou potenciální zákazníci tvořit na produkty své 
vlastní návrhy a následně je objednat.

Produkty – výpis
Nachází se v pravé části konfigurátoru, jedná se o výpis produktů který umožňuje:

• Výběr nabízených produktů, s možností filtrace dle typu a kategorií. 
• Ve výpise produktů lze zobrazit náhledový obrázek jako miniaturu, to v případě, že chcete použít 

profesionální fotografii výrobku. Pokud není zvolena náhledová fotografie, automaticky se zobrazuje 
hlavní produktová fotografie. Náhledová fotografie se zobrazuje také v katalogu produktů. U miniatury 
se zobrazuje vždy cena produktu. 

• Po najetí nad miniaturu se vždy zobrazí hlavní produktová fotografie, název produktu, jeho cena a také 
skladová dostupnost.

 
Produkty – detail
Nachází se v levé části konfigurátoru a umožňuje:

• Výběr pozic potisku (až 7 doplňujících pozic).
• Výběr barevného provedení produktu (může být použit příplatek za barvu).
• Výběr velikosti produktu (může být použit příplatek za velikosti).
• Výběr množství produktů.
• Možnost tvořit na vybranou část produktu do určitých zón vlastní návrh.

Motivy – výpis
Nachází se v pravé části konfigurátoru, jedná se o výpis motivů který umožňuje:

• Výběr nabízených motivů, s možností filtrace dle typu a kategorií. 

Motivy – tvorba / úpravy
Nachází se v levé části konfigurátoru a umožňuje:

• Měnit velikost, pozici a natočení motivu (na základě změny velikosti se může měnit cena).
• Měnit barevné provedení motivu.

Texty – tvorba / úpravy
• V pravé části lze zapsat vlastní text.
• V levé části lze měnit velikost, pozici, natočení textu (na základě změny velikosti se může měnit cena).
• Měnit barevné provedení textu.
• Měnit typ, provedení a zarovnání textu (fontu).  Fonty mohou být použity dle Vašeho výběru, je však nutné 

aby splňovaly určitá kritéria. Pro více informací nás kontaktujte.

Vlastní motiv – tvorba / úpravy
Konfigurátor umožňuje nahrát vlastní zákazníkův motiv v určitých formátech. S ním lze pracovat stejně jako u 
motivů základních.

Košík a objednávka
V košíku se zákazníkovi zobrazují jím vytvořené návrhy pro vybrané produkty. U vybraných produktů jejich 
dostupnost a výsledná cena. Zákazník má možnost zvolit typ dopravy a platby. Po potvrzení objednávky se 
zákazníkovi i adminovi posílá automaticky email se shrnutím objednávky.



Uživatelská (zákaznická) část – Katalog produktů:
Katalog produktů je modul stránek, jenž je přímo napojen na konfigurátor. Zákazníkům se zobrazují vybrané 
kategorie a produkty z konfigurátoru. Slouží jak pro uživatele, tak pro vyhledávače. 

Díky tomu, že jsou stránky generovány do HTML podoby, vyhledávače indexují tuto část stránek mnohem lépe 
než samotný konfigurátor, který je ve Flash aplikaci. Tím je možnost docílit lepších pozic ve vyhledávačích.

Katalog je samozřejmě  dobrý i pro návštěvníky. Ti se mohou podívat na kompletní nabídku produktů s 
prezentačními fotkami, rozšířeným popisem produktu, jeho barevnými variantami a také možností přejít z 
detailu produktu z katalogu přímo do konfigurátoru.

Náhledy katalogu můžete vidět například zde: http://www.moje-triko.cz/katalog/  

Uživatelská (zákaznická) část – Redakční systém:
Redakční systém modul stránek, ve kterém návštěvník vidí informace, které administrátor tvoří v systému. Jedná 
se převážně o jednotlivé rubriky s texty jako jsou obchodní podmínky, kontakty, reference a jiné.

V základu redakční systém umožňuje:
• Zobrazovat vlastní texty a obrázky pomocí FCK editoru pro titulní stranu.
• Zobrazovat vlastní texty a obrázky pomocí FCK editoru pro vnitřní strany (kontakty, reference...).
• Zobrazovat hodnocení služeb firmy (modul hodnocení).

http://www.moje-triko.cz/katalog/


Administrační část

Administrační částí systému se rozumí takzvaná zadní část, kterou zákazník nevidí ale využívá ji administrátor 
pro konfigurátor, a redakční systém. V jedné administraci spravuje obě tyto části.

Administrační část – Konfigurátor a katalog produktů:
Konfigurátor potisku je hlavní část, ve které administrátor tvoří produkty, motivy, spravuje objednávky a jiné viz. 
níže. Součástí konfigurátoru je také správa katalogu produktů.

Základní část pro produkty
Tato část umožňuje:

• Tvořit kategorie produktů (slouží pro filtraci kategorií, př.: dárky, trička, hrnky...).
• Tvořit typy produktů (slouží pro filtraci dle typu, př.: dámský textil, dětský textil, ostatní...).
• Tvořit velikosti produktů (př.: XL, XXL, XXL...).
• Tvořit barvy pro produkty (př.: černá, bílá, modrá...).

Hlavní část pro produkty
Tato část umožňuje tvořit jednotlivé produkty a zadávat jim tyto hodnoty:

• Název produktu.
• Dostupnosti (doba dodání od objednání).
• Ceny pro malý, střední a velký potisk.
• Zařazení produktu do kategorie a typu.
• Zápis katalogového čísla a detailního popisu pro katalog produktů.
• Zařazení produktu do katalogu produktů.
• Nahrání doplňkových a náhledových fotek produktu pro katalog produktů.
• Možnost nahrát sadu fotografií pro zvolený produkt a jeho barevné provedení ve formátu PNG nebo 

JPG. Možnost nahrát celkem 7 fotografií pro každou zvolenou barvu (pro různé strany a pozice 
produktu). Navíc možnost příplatku za barevné provedení.

• Definovat pozice potisku pro každou ze 7 fotek dané barvy. Navíc možnost příplatku za danou velikost 
produktu.

• Každý produkt je možné zobrazit či skrýt, případně trvale smazat.
 
Základní část pro motivy
Tato část umožňuje:

• Tvořit kategorie motivů (slouží pro filtraci motivů, př.: auta, květiny, sport...).

Hlavní část pro produkty
Tato část umožňuje tvořit jednotlivé motivy. U každého motivu lze mít:

• Název motivu.
• Zařazení do kategorie motivu
• Nahrání fotky ve formátu png nebo swf (umožňuje průhlednost obrázku).

Objednávky
Administrátorovi se v části objednávek zobrazují veškeré uskutečněné objednávky. Každá obsahuje:

• Číslo (variabilní symbol).
• Datum a čas objednávky.
• Informace o zákazníkovi (Jméno, email, tel.).
• Výslednou cenu.
• Určení a změnu stavu objednávky.
• Detail objednávky. Ten obsahuje:

• Vše výše uvedené.
• Fakturační a dodací adresu.
• Přiložené seoubory.
• IP adresu, ze které byla objednávka učiněna.
• Typ dopravy a platby.



• Celkovou cenu a cenu za poštovné.
• Možnost zápisu poznámky k dané objednávce.
• Náhled objednaných položek přesně tak, jak si je zákazník vytvořil, počet kusů, ceny za produkt 

a potisky.

Administrační část – Redakční systém:
Redakční systém slouží administrátorovi k tvorbě textů, článků, rubrik aj. Pokud vlastníte Váš osobní redakční 
systém, není nutné využívat ten náš. Konfigurátor lze spustit i bez něj. Pokud máte zájem o náš redakční systém 
případně jeho vylepšení a úpravy,  neváhejte nás kontaktovat, systém lze upravit dle Vašich požadavků.

Redakční systém umožňuje:
• Tvořit menu (rubriky) a vkládat do něj texty, obrázky a jiné, pomocí FCK editoru.
• Tvořit vlastní články a vkládat do něj texty, obrázky a jiné, pomocí FCK editoru. Články lze zařadit do 

jednotlivých rubrik.
• Spravovat hodnocení zákazníků Vašich služeb.



WYSIWYG FCK editor

Je editor jenž se nachází v celém systému webu. Pomocí tohoto editoru píšete veškeré texty na webu. Zkratka 
WYSIWYG znamená „what you see is what you get“ v překladu by jsme to mohli nazvat „co vidíte to dostanete“. 
Vesměs to je pravda. Pomocí editoru si můžete psát texty dle libosti jako například ve Wordu. Můžete je stylovat 
(používat barvy, tabulky, odsazení textu, vkládat obrázky, animace, odkazy a spoustu dalších méně užitečných 
věcí... ) 

obr. 1

Na obrázku 1 vidíte kompletní FCK editor, který hodně připomíná Word.
Několik základních funkcí které by jste mohli využít pro tvorbu obsahu:

 

- Pomocí těchto ikon můžete definovat textu jestli má být tučný, podtržený, má mít odsazení jeho zarovnání 
apod. 

 

- Tyto ikony složí pro výběr formátu písma,  typu písma, velikosti a barvy.

 

- Pomocí tohoto tlačítka se přepnete do HTML formátování obsahu. Jsou vyžadovány minimální základy html 
tagů.

 

- Pomocí tohoto tlačítka se otevře nové okno, pomocí kterého můžete vkládat obrázky uložené na serveru nebo 
z jakékoliv jiné části internetu. Pokud chcete vkládat obrázky pomocí fotogalerie webu, stiskněte tlačítko „vybrat 
ze serveru“. Otevře se okno s galeríí ve které můžete vkládat, editovat a mazat fotky. Ty pak můžete jednoduše 
v předvolených velikostech vkládat do obsahu FCK editoru a dále pak uložit do webu.

 

- Toto tlačítko slouží pro tvorbu tabulek. Je dobré mít základy z Wordu
 

 

- Pokud máte označený určitý text v editoru a chcete jej odkázat na jakékoliv místo na webu nebo kamkoliv 
jinam na internetu, slouží pro něj právě toto tlačítko. 

 

- Tímto tlačítkem odkaz jednoduše zrušíte.

Pro více informací jak pracovat s FCK editorem navštivte stránky: 
http://docs.cksource.com/FCKeditor_2.x/Users_Guide



Závěr

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či požadavky na vylepšení tohoto systému, neváhejte kontaktovat naše 
technické oddělení. Jestliže máte zájem o individuální SEO optimalizaci stránek a marketing s tím spojený, 
kontaktujte prosím marketingové oddělení.

Kontakty:
Technické oddělení: Dušan Krajča, krajca@taox.cz
Marketingové oddělení: Zdeněk Sviták taox@taox.cz

Vypracoval: 
Dušan Krajča, studio TAOX
Dne: 01.08.2011
Poslední úprava dne: 07.08.2012
Technické změny vyhrazeny

Jakékoli kopírování či jiné zneužití tohoto dokumentu a s ním poškozování firmy TAOX může být postihováno 
právní formou.
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