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0/ Úvod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Aplikace Store 3G společnosti Prysmian Group 
slouží registrovaným zákazníkům 
k jednoduchému a přehlednému nákupu 
produktů. Administrátorská část slouží ke správě 
aplikace Store 3G. Tento modul je přístupný 
pouze uživatelům s právy administrátora. 
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1/ Přihlášení do systému 

Hlavní stránka obsahuje přihlašovací formulář. Zvolte jazyk, vyplňte email a heslo a 
poté se přihlaste. 
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2/ Úvodní stránka (po přihlášení) 

Po přihlášení do systému najdete v horní liště tři základní záložky: 
� Číselníky (obsahuje submenu s těmito položkami: Zákazníci | Uživatelé | Sklady 
| Produktové skupiny) 
� Objednávky a statistiky 
� Komunikace 
 

 
 
Popis záložek najdete níže. 

2.1/ Číselníky 

Záložka Číselníky obsahuje podkategorie: 
� Číselník zákazníků 
� Číselník uživatelů 
� Číselník skladů 
� Číselník produktových skupin 

 

2.1.1/ Číselník zákazníků 
 
V levé části stránky najdete seznam všech zákazníků. Údaje o zákaznících můžete 

upravovat kliknutím na ikonu nebo mazat .  
Uživatele lze exportovat do CSV. 
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Vytváření nového zákazníka 
 
Pokud chcete vytvořit nového zákazníka, klikněte na tlačítko Vytvořit nového 
uživatele, které je umístěno pod seznamem uživatelů. 
 
Vyhledávání zákazníka 
 
K vyhledání zákzaníků můžete použít tyto způsoby:  
� Vyhledávací pole 
� Abecední lištu (procházet můžete po jednotlivých stránkách nebo jít přímo na 
konkrétní stránku) 

 
 Pro zrušení výsledků hledání klikněte na slovo Vše na začátku abecední lišty. 
 

2.1.2 / Číselník uživatelů 
Tato záložka slouží ke správě uživatelů. Všichni uživatelé jsou seřazeni dle abecedy.  

Údaje o uživatelích můžete upravovat kliknutím na ikonu nebo mazat .  Po 
kliknutí na ikonu se v pravé části objeví editační formulář. Změny můžete buď Uložit 
nebo Zrušit. Položky označené * jsou povinné. 
Uživatele lze exportovat do CSV. 
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Vytváření nového uživatele 
 
Pokud chcete vytvořit nového zákazníka, klikněte na tlačítko Vytvořit nového 
uživatele, které je umístěno pod seznamem uživatelů. 
 
Vyhledávání uživatele: 
 
K vyhledání zákazníků můžete použít tyto způsoby: 
� Vyhledávací pole 
� Abecední lištu (procházet můžete po jednotlivých stránkách nebo jít přímo na 
konkrétní stránku) 

 
Pro zrušení výsledků hledání klikněte na slovo Vše na začátku abecední lišty. 

  

2.1.3 / Číselník skladů 
 
Tato záložka slouží ke správě skladů. Všechny sklady jsou seřazeny dle abecedy.  

Údaje o skladech můžete upravovat kliknutím na ikonu nebo mazat .  Po kliknutí 
na ikonu se v pravé části objeví editační formulář. Změny můžete buď Uložit nebo 
Zrušit. Položky označené * jsou povinné. 
Uživatele lze exportovat do CSV. 
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Vytváření nového skladu 
 
Pokud chcete vytvořit nový sklad, klikněte na tlačítko Vytvořit nový sklad, které je 
umístěno pod seznamem skladů. 
 
Vyhledávání skladu 
 
K vyhledání skladu rolujte myší seznamem skladů. 
 

 

2.1.4 / Číselník produktových skupin 
 
Tato záložka slouží ke správě produktových skupin. Všechny skupiny jsou seřazeny dle 
abecedy.  

Údaje o skupinách můžete upravovat kliknutím na ikonu nebo mazat .  Po 
kliknutí na ikonu se v pravé části objeví editační formulář. Změny můžete buď Uložit 
nebo Zrušit. Položky označené * jsou povinné. 
Skupiny lze exportovat do CSV. 
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Vytváření nové skupiny 
 
Pokud chcete vytvořit novou skupinu, klikněte na tlačítko Vytvořit novou skupinu, 
které je umístěno pod seznamem skupin. 
 
Vyhledávání skupiny 
 
K vyhledání skupiny můžete použít tyto způsoby: 
� Vyhledávácí pole 
� Abecední lištu (procházet můžete po jednotlivých stránkách nebo jít přímo na 
konkrétní stránku)  

 
Pro zrušení výsledků hledání klikněte na slovo Vše na začátku abecední lišty. 

 
 

2.2 / Objednávky a statistiky 

 Tato záložka obsahuje údaje, které lze filtrovat dle: 
� Typu 
� Uživatele 
� Společnosti 
� Data a času 
 

Zvolit můžete statistiku za zvolené období (od – do). 
Údaje lze exportovat do CSV formátu nebo vytisknout. 
 
 

2.3 / Komunikace 

Tato záložka slouží k rozesílání hromadných emailů vybraným uživatelům a také k 
hromadnému zasílání novinek. 
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2.3.1 /  Hromadné odesílání emailů 
 
U odesílání hromadných e-mailů zvolíte Adresáty, Předmět e-mailu, a do kolonky Tělo 
e-mailu vepíšete text emailu. 
 

2.3.2 / Psaní novinek 
 
U vkládání novinek je potřeba napsat vždy text novinky v anglické verzi (tuto verzi 
uvidí uživatelé, pro jejichž jazyk neexistuje překlad). Po napsání textu novinky v anglické 
verzi zvolte v kolonce Překlady novinek jazyk, do kterého chcete text přeložit např.: 
česky. Po kliknutí na „česky“ se vám zobrazí formulář kde vlevo vidíte  kolonku Originál a 
vpravo kolonku Překlad, kde vepíšete novinku v příslušném jazyce, poté klikněte na 
Aktualizovat.  
Poté se automaticky vrátíte na původní stránku (záložka Komunikace). U překladů 
novinek se vám zobrazí zelená odrážka, která signalizuje, že už překlad v tomto jazyce 
máte hotový. Všechny překlady lze smazat zatrhnutím kolonky „Smazat všechny 
překlady této novinky“ a poté kliknutím na Aktualizovat. Pokud máte vámi vybrané 
překlady hotové, můžete zvolit Odeslat. 
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3/ Odhlášení ze systému 

Pro odhlášení z aplikace klikněte na Odhlásit (vlevo nahoře). 
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