
Jak nastavit doporučení od Zboží.cz 
v e-shopovém řešení SHOPTET

Úprava kategorie <CATEGORYTEX> dle speci� kace Zboží.cz

1) Nejprve je třeba nastavit hlavní kategorie e-shopu: 

     Propojení > Seznam > karta Zboží > část Volba kategorií

2) Produkty > Kategorie > Výběr kategorie (případně podkategorie, u které chceme úpravu udělat)

Po výběru dané kategorie/podkategorie si v Doplňková nastavení doplníme kategorii dle struktury Zboží.cz

Nápověda 

Do kolonky stačí vypsat pouze poslední díl stromu kategorií ze Zboží.cz. 

Administrace Shoptet sama napoví se správným výběrem kategorie.

Pozn.: Na úrovni produktu se k volbě objeví už pouze sekce těch kategorií, které byly zvolené jako hlavní na úrovni e-shopu.



Vložení konverzních kódu v administraci Shoptet

1) Administrace Shoptet > Propojení > Seznam > Zboží

2) Vložení ID provozovny a tajného klíče, které najdete v Administrace Zboží.cz.



ID a tajný klíč naleznete v Administrace Zboží.cz > Měření konverzí > Odsouhlasení obchodních podmínek 

a Vygenerování tajného klíče.



Přidání doplňkové informace o nabídce <EXTRA_MESSAGE> do XML feedu

1) Tyto značky jsou do XML feedu generovány systémově podle nastavení.

2) Shoptet propisuje do XML feedu 5 typů doplňkových informací EXTRA_MESSAGE podle toho, zda jsou 

v e-shopu nastaveny. Nejdřív systém prochází a případně generuje možnost dopravy zdarma a osobního 

vyzvednutí. Následně prochází další doplňkové nabídky.

 1. Doprava zdarma

 2. Osobní odběr zdarma

 3. Dárek zdarma

 4. Voucher na další nákup

 5. Rozšířená záruka (Pokud je doba záruky delší než 24 měsíců) 

Nápověda
 

Po správné implementaci se budou doplňkové informace EXTRA_MESSAGE zobrazovat gra� cky přímo 

u položky.

Pozn.: Aby se doplňkové informace EXTRA_MESSAGE zobrazovaly, je důležité u svých položek v administraci Shoptet uvádět rozšířené 
informace – Doprava zdarma, Osobní odběr, Dárek zdarma, Voucher na další nákup, Délka záruky. 



Doplnění EAN kódu k jednotlivým položkám

Jedná se o 13 místný kód. 

Na Shoptetu je možné kódy EAN hromadně naimportovat nebo nastavit na úrovni produktu:

1) Administrace Shoptet > Produkty > Výběr daného produktu (případně v detailu produktu > Sklad > EAN

Nápověda
 

Výsledná změna v XML feedu bude tedy vypadat takto:   

<EAN>999999999<EAN>

Pozn.: Pokud má produkt varianty, je třeba pro toto nastavení rozkliknout příslušnou variantu. Ta má ve svém detailu úplně stejná nastavení 
jako produkt.



<PRODUCTNAME> × <PRODUCT> –  doplnění rozšířeného názvu <PRODUCT>

1) Administrace Shoptet > Produkty > Výběr daného produktu. V detailu produktu pak vybereme „Pokročilé“. 

V pokročilém nastavení stačí přidat do kolonky „Doplněk k názvu“.

Nápověda
 

Výsledná změna v XML feedu bude tedy vypadat takto:   

  <PRODUCTNAME>Akademiks Rays Alight<PRODUCTNAME>

<PRODUCT> Akademiks Rays Alight kraťasy pánské <PRODUCT>



Hromadné doplnění rozšířeného názvu <PRODUCT>

1) Administrace Shoptet > Produkty > Export > Vytvořit vlastní typ exportu

2) Při vytváření vlastního exportu je důležité přidat „Doplněk názvu produktu“. Do tohoto sloupce vložíme      

     rozšířený název <PRODUCT>.

3) Do CSV souboru do kolonky Apendix přidáváme k jednotlivým pokožkám rozšířený název, 

      který nám bude sloužit pro „fultextové“ vyhledávání na Zboží.cz.

Rozšířený název


