
 

DPS Technology s.r.o., Lidických žen 1831, 272 01 Kladno, Office: Vinohradská 40, 120 00 Praha 2, Společnost je registrovaná  u KS Praha, složka C.93719 

Internet: www.dps.cz, E-mail: info@dps.cz, Tel.: +420 312 660 988, IČ: 27065332, DIČ: CZ27065332, Bankovní účet: Komerční banka 27-7170810227/0100 Strana 1 z 4 

 

Uživatelská příručka k bonusovému systému 

Instalace bonusového systému 

Instalaci bonusového systému Vám za předem domluvených podmínek provede společnost DPS 

Technology, s.r.o. Konkrétně se jedná o implementaci systému na prodejnu inShop4 a úpravu HTML šablon. 

První přihlášení 

Při založení eshopu Vám na e-mail přišla závěrečná zpráva, která obsahuje heslo pro účet shopadmin. 

Tímto heslem se přihlásíte do bonusového systému na adrese 

http://vasedomena.inshop.cz/inshop/admin/Bonuses/Login.aspx (viz. obrázek). 

 

Nastavení bonusového systému 

Po přihlášení vidíte úvodní obrazovku zobrazující seznam všech bonusů a základní tlačítka pro administraci 

(Přidat sérii, Upravit sérii, Smazat sérii, Zobrazit kódy). U prvního přihlášení není samozřejmě vložena žádná 

série bonusů. Pomocí tlačítka Přidat sérii vložíte novou sérii bonusových poukázek (kódů). 

http://dps.cz/
http://dps.cz/
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Nastavení série 

Název série 

název podle kterého poznáte o jakou sérii se jedná 

Popis série 

upřesňující popis série 

Platnost od – do 

po kliknutí do pole OD nebo DO se objeví kalendář, ve kterém vyberete příslušné datum platnosti bonusové 

série. Pokud pole DO zůstane prázdné, nemá série žádné časové omezení. Platí neustále. 

Typ série 

Lze vybrat ze 3 typů: 

1. zakódovaná řada unikátních čísel - automaticky generuje kódy, které je možné vyexportovat do .xls 

2. importovaná řada vlastních kódů - naimportujete si vlastní kódy, import pouze z formátu .txt, 

jednotlivé kódy v souboru musí být na samostatném řádku oddělené středníky 

(1;ABC0001;2;ABC0002;...) 

3. jednorázový kód - pouze jeden kód v sérii 

Text před vstupním polem 

Lze využít pouze pro jednu konkrétní sérii a to za předpokladu, že bude implementována i do šablon eshopu 

podle ID série. 
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Nastavení kódů 

Prefix (2-5 znaků) 

2-5 znaků, které se zobrazují na prvních místech vygenerovaných kódů 

Maximální sériové číslo 

Počet automaticky generovaných kódů série 

Heslo pro ověření pravosti série 

Informativní heslo pravosti, které se generuje automaticky a není možné jej změnit. 

Vkládat pomlčky 

Umožní vkládat pomlčky do kódů pro zlepšení čtení 

Ignorovat chyby 

Při automaticky generovaných kódech nepoužívá zaměnitelné znaky jako jsou Z Y nebo I 1. Při 

jednorázovém kódu a importovaných kódech pak povoluje napsání Z místo Y, malé L místo I apod. 

Získaný bonus 

Typ získaného bonusu 

Procentuální sleva 

Konkrétní hodnota slevy v procentech, která se odečte z celkové ceny objednávky. 

Absolutní sleva 

Konkrétní hodnota slevy pevně stanovenou cenou bez DPH, po změně tlačítka na ON pak hodnota 

představuje cenu s DPH. 

Název skupiny 

Případně výběr konkrétní zákaznické skupiny, která má pevný ceník. 

Omezení bonusu 

Podle velikosti objednávky 

Bonusová sleva se neaplikuje pokud je celková cena objednávky bez DPH menší než hodnota v textovém 

poli. Po zapnutí pak kontroluje cenu s DPH. 
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Podle počtu zákazníků 

Zákazník je v tomto případě myšlen pouze jako registrovaný zákazník. Na neregistrovaného zákazníka se toto 

omezení nevztahuje. 

Podle počtu poukázek 

Poukázkou se myslí konkrétní kód, zase je omezení pouze pro registrovaného, respektive přihlášeného 

zákazníka. Pokud je zapnuto tak zákazník může použít pouze jeden kód ze série. A to buď pouze jednou 

nebo po zapnutí i opakovaně. 

Platné i pro dealery 

Zákazník musí být registrovaný jako firemní a zároveň mít na kartě zákazníka zatrženu volbu Dealer. 

Podle osobní slevy 

Bonusová sleva se neaplikuje pokud má zákazník nastavenou osobní slevu větší nebo rovnu hodnotě v 

textovém poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


