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Přístup do Párovacího nástroje

Párovací nástroj je dostupný v Administračním rozhraní na dvou místech:

1. Ze záložky v horní části Administračního rozhraní

2. V záložce Provozovna u konkrétní provozovny



Stav napárovanosti, nabídky v e-shopu, kandidáti 

produktů na Zboží.cz



Opravu chybného párování lze provést výběrem vhodného produktu v pravé

části a kliknout na tlačítko „Napárovat“

Oprava chybného napárování



Ruční napárování nabídky, jak napárovat?
Připárování nenapárované nabídky probíhá stejně jako oprava chybného napárování.
Výběrem tlačítka „Napárovat“ u produktu odpovídajícího nabídce.



Zpětná kontrola vybraných nabídek pro napárování

Po vytvoření požadavku k napárování se přeřadí nabídka do záložky „vybrali jste k
napárování“. V tento moment přechází vyhodnocení požadavku na administrátora Zboží.cz



V případě, kdy systém nenabídne vhodný produkt pro napárování nebo nedokáže vyhledat 

vhodný produkt pro napárování, je možnost vytvořit požadavek na založení nového produktu 

na Zboží.cz.

Žádost o vytvoření nového produktu



Požadavek vytvoření produktu na napárování

Kategorie produktů na Zboží.cz,

kolonka pracuje na principu 

našeptávače

EAN neboli Globální číslo obchodní 

nabídky o délce 8 – 14 cifer

Popisek navrženého produktu se 

předvyplní ze zdrojové nabídky

Název navrženého produktu se 

předvyplní ze zdrojové nabídky

Údaj definující případnou variantu 

sortimentu (například barva)

Doporučenou podobu vytvářených požadavků a nápovědu 

pro řešení nejčastějších chyb naleznete v dokumentu zde.

POZOR! Je nutné pamatovat, že vytvořený produkt potřebuje k zobrazení minimálně dvě 
shodné nabídky dvou různých obchodů. Pokud nebude splňovat toto kritérium, neprojde 
schvalovacím procesem. Jak se vyvarovat této chybě, je popsáno v Otázce 1 našeho FAQ

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/parovaci-nastroj/kvalitne-zadany-pozadavek-na-zalozeni-produktu/
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/nejcastejsi-dotazy-ohledne-parovani-nabidek-faq/#Otazka1


@zbozi_czwww.zbozi.cz

Důležité informace

Kontakty

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky 

234 694 333 nebo na 
zbozi@firma.seznam.cz.  

Nápověda

Jak používat Zboží.cz a technickou specifikaci 
zjistíte na napoveda.seznam.cz/zbozi.  

Novinky

Aktuální novinky ze Zboží.cz najdete 

na zbozi.seznamblog.cz. 

Administrace Zboží.cz

Váš účet, jeho statistiky a nastavení 

naleznete na admin.zbozi.cz. 

Klientská zóna

Dobít si Seznam Peněženku nebo se 

podívat, jak se daří vašim kampaním, 

můžete na klient.seznam.cz.   

Sociální sítě

Facebook: facebook.com/sledujzbozi

Twitter: twitter.com/zbozi_cz
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