Práca v rozhraní www.bioproduct.sk
Profil
Po prihlásení sa nachádzate v menu pre nastavenie vlastných údajov (profilu). Do tohto profilu sa
viete dostať vždy po stlačení odkazu profil vpravo hore.

Osobné nastavenia
Jazyk – zvolíte si jazyk rozhrania
Admin language – nezadávate

Meno
Zadávate vaše údaje.
Pre návštevníkov zobrazovať – toto meno bude zobrazované pri vašich príspevkoch (ak vám profil
dovoľuje pridávať príspevky.)

Kontaktné údaje
Vaše kontaktné údaje.

O sebe
Nie je nutné vypĺňať.

Správa účtu
V tejto sekcii sa nachádzajú možnosti pre správu účtu. Môžete si tu zmeniť heslo, typ účtu a spôsob
platby. Taktiež sa tu nachádzajú informácie o dĺžke platnosti účtu.

Firemné údaje
V tejto sekcii zadáte údaje, ktoré sú potrebné pre fakturáciu služby. Zadávate aj v pri výbere typu
služby trial. Faktúra Vám bude vystavaná na základe týchto údajov. Pre užívateľov služby Trial bude
faktúra vystavená až pri prechode na vyššiu službu.
Tlačidlo Obnoviť účet predĺži dobu platnosti účtu.
Všetky zmeny sa potvrdia po stlačení tlačidla Upraviť profil.

Položky
Položky je menu, v ktorom si spravujete všetky vaše prevádzky, ktoré chcete publikovať na našom
portáli. Po kliknutí na Položky sa vám zobrazia všetky pridané prevádzky v zozname, kde vidíte ich
názov, v akej kategórii sú zaradené, kedy boli pridané ...
Ak chcete vytvoriť novú prevádzku, kliknite na tlačidlo Pridať novú.

Pridať novú položku
Ako prvé zadáte názov prevádzky, tento názov sa bude zobrazovať na webe. Môžete zadať názov
firmy, názov prevádzky, názov projektu, alebo ľubovoľný názov, ktorým sa prezentujte.
V ďalšej časti vyplníte údaje o vašich produktoch. Čo ponúkate. Sem napíšete všetky údaje, ktoré
chcete prezentovať vašim potenciálnym zákazníkom. Z týchto údajov čerpá aj fulltextové
vyhľadávanie na stránke.

Zhrnutie
Sem zadajte krátky opis toho najdôležitejšieho, čo chcete povedať o vašej činnosti. Tento text je
zobrazený vo všetkých hromadných zobrazeniach na stránke po prejdení myšou. Je to prvé čo
návštevníci uvidia. Zadávajte heslovite.

Obrázok položky
Sem si pridávate logo vašej firmy, prevádzky, projektu. Tento obrázok sa spolu s textom v zhrnutí
zobrazuje na mape a vo všetkých zobrazeniach na stránke. Po kliknutí na Nastaviť obrázok položky sa
dostanete do menu, kde si môžete vybrať z už pridaných obrázkov (Knižnica médií) alebo si pridať
nové obrázky (Nahrať nové súbory) a to buď tlačidlom vybrať súbory alebo potiahnutím obrázka
myšou z vášho otvoreného adresára v PC. Po pridaní obrázka môžete v jednoducho editore robiť
základné úpravy rozmerov, pridať dodatočný nadpis a pod. Obrázok vložíte klikom na tlačidlo
Nastaviť ilustračný obrázok.

Nastavenia položky
Podnadpis – slúži na pridávanie informácie k názvu položky, napr. slogan. Bude zobrazený pod
názvom položky.
Odporúčaná položka – Ak vám to balík umožňuje, zobrazí túto položku v odporúčaných položkách na
úvodnej stránke.
Hlavička položky – ak vám to balík umožňuje, volíte si hlavičku položky




Žiadna hlavička – nezobrazí žiadnu hlavičku vašej prezentácie
Mapa – zobrazí v hlavičke mapu s vašou polohou v hlavičke
Obrázok – môžete vložiť ľubovoľný obrázok do hlavičky. Tu si viete definovať aj výšku
obrázka, šírka je daná rozmerom stránky.

Hlavné
Možnosti sú dostupné v závislosti od vášho balíčka.
Adresa – sem zadávate adresu vašej prevádzky. Formát: ulica, č. d., štát alebo GPS súradnice. Alebo si
môžete vybrať z mapy. Máte možnosť si vybrať zobrazenie mapy alebo streetview ak je táto možnosť
dostupná na vašej adrese.
Telefón – hlavný telefonický kontakt na vašu spoločnosť
Email – mail na vašu spoločnosť, môžete si vybrať či ho chcete zobraziť alebo nie. V prípade, že ho
nechcete zobrazovať, môžete si aktivovať kontaktný formulár a zákazníci vás budú kontaktovať cez
tento formulár. Informácie z kontaktného formulára nie sú našou spoločnosťou archivované.
Web – vaša webová stránka
Popisok web linky – môžete zadať text, ktorý sa zobrazí namiesto URL vašej stránky.

Otváracie hodiny
Sem si môžete zadať otváracie hodiny vašej prevádzky po dňoch. Formát nie je obmedzený.
Odporúčame používať formát xx:xx – xx:xx. Môžete využiť aj poznámku, v prípade, že chcete
uverejniť oznam k otváracím hodinám.

Sociálne
Môžete pridať odkazy na vaše kontá na sociálnych médiách. Odporúčame mať vždy zapnutú
možnosť: otvoriť v novom okne.

Galéria
Sem si môžete pridať rôzne obrázky produktov, prevádzky, certifikáty ....

Funkcie
Tu si môžete pridať ešte rôzne doplnkové informácie. Napríklad si vybrať z predvolených ikoniek
a dať zákazníkom vedieť že akceptujete karty Visa, Master card. Alebo si tam heslovite pridať
certifikáty napr. ISO, atď.

Pravý panel
Pred zverejnením vašej prezentácie (tlačidlo Publikovať) je dôležité vybrať si kategóriu
a umiestnenie vašej prevádzky. Toto slúži na prehľadnejšie filtrovanie obsahu na stránke.
Kategória položiek – vyberiete si vaše zameranie, čo ponúkate. Môžete si vybrať len hlavnú kategóriu
napr. Chovatelia alebo si ešte k tomu môžete vybrať aj konkrétnu podkatégoriu napr. Hydina. Ak by
ste chceli pridať novú kategóriu, prosím kontaktujte nás na mailovej adrese objavsa@bioproduct.sk.
Po zvážení danú kategóriu vytvoríme.
Umiestenia položiek – Vyberiete si kraj a okres, v ktorom sa vaša prevádzka nachádza.
Ak si tieto možnosti nenastavíte, nebude vaša prevádzka zobrazovaná vo filtroch podľa kategórií
a umiestnenia.
V sekcii publikovať si môžete vašu prezentáciu uložiť ako Koncept (Všetko sa uloží ale nezobrazí na
stránke). Viete použiť Náhľad (viete si pozrieť ako vyzerá to čo ste zadali na stránke pred
publikovaním). A možnosť Publikovať zobrazí vami zadané údaje na stránke.

Multimédiá
Tu si môžete spravovať vaše obrázky.

