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Príru�ka k internetovému obchodu MiBe ESHOP 
 
Obsah tejto príru�ky a s �ou súvisiaci program sú vlastníctvom autora Milana Bednára. Toto 
vlastníctvo je chránené autorským zákonom �íslo 618/ 2003. 
Práva a povinnosti medzi autorom a používate�om upravuje licen�ná zmluva, ktorá je 
dodávaná spolu s internetovým obchodom v elektronickej podobe. 
Programové vybavenie môže by� použité iba v prípade súhlasu s podmienkami licen�nej 
zmluvy. Niektoré moduly opísané v tejto príru�ke nemusia by� sú�as�ou všetkých 
internetových obchodov.  
 
Program môže by� použitý len v prípade legálneho získania. 
 
© 2009 Milan Bednár.  
Všetky práva vyhradené. 
Dokumentácia , ani programy obsiahnuté v tomto balíku nesmú by� kopírované, 
reprodukované, prekladané alebo redukované na žiadne médium bez predošlého písomného 
povolenia autora. 
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Informácie, otázky a služby na webovej stránke 
 
Autor vám pomôže správne použi� internetový obchod prostredníctvom dodávanej 
dokumentácie, ktorá je dodávaná spolu s programom. 
Vždy aktuálne informácie, pomôcky, dokumentáciu môžete nájs� na internetových stránkach: 
 
Verzia MiBe ESHOP 2009 
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/ 
 
Doplnková stránka 
http://www.mibe.sk 
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                                     Modul QUATRO 
 
Základné informácie 
Quatro je splátková spolo�nos�, ktorá Vám umož�uje predáva� svoje produkty v kamenných, 
alebo virtuálnych predajniach na splátky. Sprostredkovanie je ve�mi jednoduché, základnou 
podmienkou je by� registrovaný v spolo�nosti QUATRO, ktorá Vám následne pridelí 
prihlasovacie meno a heslo. 

Aby sme Vám u�ah�ili predaj, a skvalitnili naše internetové obchody, rozhodli sme sa 
naprogramova� modul QUATRO. 

Ako správne nastavi� modul QUATRO ? 
V prípade, že Vás internetový obchod obsahuje modul QUATRO (od verzie 12.0), je 
potrebné : 

Nastavenie zobrazenia bannera QUATRO 
Prihláste sa do administra�ného rozhrania svojho internetového obchodu, preklikajte sa do 
�asti NASTAVENIA ESHOPU – CENY, BANKA, MENA – NASTAVENIE CIEN. 

Nájdite si �as� Zobrazi� banner QUATRO a nastavte ho na hodnotu áno. 

 

Teraz  sa Vám v detaile produktov a v nákupnom košíku za�ne zobrazova� formulár 
QUATRO, kde si zákazníci môžu vypo�íta� rôzne kombinácie splátok. 
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Pridanie spôsobu platby QUATRO 
 
Na to, aby zákazníci mohli vytvori� objednávku a vyplni� formulár spolo�nosti QUATRO, 
musíte najprv nadefinova� novú platbu. 

Preklikajte sa do �asti  NASTAVENIA ESHOPU – CENY, BANKA, MENA – SPôSOBY 
PLATIEB. 

Vyberte si prosím platbu QUATRO, následne sa Vám zobrazí formulár pre vyplnenie 
potrebných údajov pre správnu funk�nos� a komunikáciu so systémom QUATRO. 

 

Pokia� máte záujem o testovaciu prevádzku, ako adresu prostredia zvo�te druhú adresu. 

Do polí�ka „�íslo sprostredkovate�a“ vložte Vaše �íslo (prihlasovacie meno) pridelené 
spolo�nos�ou QUATRO. Podobne aj bezpe�nostný k�ú� KEY. 

Vyberte si zo zoznamu predmet predaja, ktorý najviac vystihuje sortiment Vášho tovaru 
a zvo�te všeobecný názov predávaného tovaru (napríklad Kancelárska a výpo�tová 
technika). 

Platbu pridáte tla�ítkom prida�. 

Ak ste vyplnili všetky údaje správne, máte Váš internetový obchod pripravený na predaj 
prostredníctvom splátkového systému QUATRO. 

�

Overenie správnosti nastavenia 
 
Preklikajte sa do �asti  NASTAVENIA ESHOPU – CENY, BANKA, MENA – SPôSOBY 
PLATIEB. 



���� � � ������	
 ��

� � �������� 	
���������

�

V spodnej �asti modulu si prosím vyberte na testovanie platbu QUATRO a kliknite na tla�ítko 
„Zobraz údaje pre banku“. 

 

Otvorí sa Vám okno, ktoré Vám zobrazí preddefinované údaje (fiktívne údaje). 

 

Kliknite na tla�ítko „Otvor vymyslenú platbu v okne banky“. Následne budete presmerovaný 
na stránky splátkovej spolo�nosti.  

V prípade, že máte všetky údaje vyplnené správne, zobrazí sa Vám formulár, ktorý vypl�uje 
záujemca o nákup na splátky. 
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V prípade, že údaje nemáte vyplnené správne, zobrazí sa Vám chybná správa. Skontrolujte 
si prosím správnos� vyplnených údajov. 
�

Ako to vidí užívate� ? 
 
Vo Vašom internetovom obchode sa v �avej spodnej �asti (pod kategóriami) za�ne 
zobrazova� banner QUATRO.  

 

V hornom menu v �asti Dokumenty sa za�ne zobrazova� odkaz „Nákup na splátky“. V detaile 
produktu sa za�ne zobrazova� v spodnej �asti informatívny výpo�et splátok. 

 

Tento modul sa zobrazuje aj v nákupnom košíku a viaže sa na kone�nú cenu nákupného 
košíka. 
Užívate� vytvára objednávku štandardným spôsobom. Pri spôsobe úhrady je ale potrebné, 
aby zvolil platbu QUATRO. Po potvrdení objednávky sa objednávka uloží do systému 
a zobrazí sa užívate�ovi nové okno s formulárom výpo�tu splátok. 
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Po kliknutí na príslušný stret st�pca akontácie a riadku mesa�ných splátok užívate� bude 
presmerovaný na formulár spolo�nosti QUATRO. 

 

 

Po správnom vyplnení a odoslaní údajov prebehne overenie zo strany splátkovej 
spolo�nosti. O schválení, alebo neschválení budete informovaný telefonicky, e-mailom alebo 
overenie si môžete pozrie� na internetovom rozhraní splátkovej spolo�nosti QUATRO, ktoré 
nájdete na adrese: https://iapp.quatro.sk/ezmluvy/prehlad 
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