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Registrace 
Uživatel se do e-shopu může registrovat přes následující stránku 

http://etikety.store/Account/Registrace 

Stránku s registrací si lze zobrazit při kliknutí na „Založit účet“ na přihlašovací stránce e-shopu. 

 

Po kliknutí na odkaz bude uživatel přesměrován na registrační stránku (viz. Obrázek 1) 

 

Obrázek 1 

http://etikety.store/Account/Registrace


Po vyplnění údajů na stránce a stisknu tlačítka odeslat bude uživateli vytvořen nový účet, který zatím 

není aktivovaný (není možné se přihlásit). 

Postup při registraci 

• Uživatel vyplní údaje na registrační údaje a klikni na tlačítko registrovat 

• Administrátorům e-shopu přijde email o registraci nového zákazníka 

• Administrátor zkontroluje údaje a účet aktivuje 

• Zákazníkovi přijde email o úspěšné aktivaci účtu a je již možné se přihlásit 

Objednání produktu 
Objednání produktu 
Objednání produktu je možné skrz dvě záložky, „Produkty“ a „Produkty seznam“ 

Na záložce „Produkty“ je možné si produkt objednat rovnou, vyplněním Odběrného místa, počtu 

kusů, termínu dodání a volitelně i poznámky, a stisku tlačítka „Vložit do košíku“. Následně je produkt 

přidán do košíku (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 

Také je možné si zobrazit detail produktu po kliku na název produktu. 

Zobrazí se detailové okno s většími obrázky (viz Obrázek 3), ze kterého je také možné si produktu 

objednat. 



 

Obrázek 3 

Na záložce „Produkty seznam“ jsou zobrazeny produkty v řádcích. Produkt nelze rovnou objednat. 

Uživatel si musí zobrazit detailové okno produktu, kliknutím na odkaz „detail“. Po kliknutí se zobrazí 

okno s většími obrázky, ze kterého je již možné produkt objednat (viz Obrázek 5). 

 

Obrázek 4 



 

Obrázek 5 

Filtrování mezi produkty 
Na obou záložkách je možné si produkty filtrovat dle různých kritérií pomocí přidaných filtrů. 

Filtr na záložce „Produkty“ 

 

 

Stisknutím tlačítka se přidá filtr 

Pole slouží pro výběr hodnoty, dle které se mají produkty filtrovat 

Filtr na záložce „Produkty seznam“ 

 

Vyplněním sloupečku a kliknutí na tlačítko se aktivuje filtr pro daný sloupec. 

  



Košík 
V košíku jsou připraveny všechny produkty k objednání. V košíku je ještě možné u produktu změnit, 

Odběrné místo, počet kusů, datum dodání a poznámku. 

 

Úprava produktu se zobrazí stiskem tlačítka tužky u konkrétního řádku. Tlačítko s křížkem odebere 

daný produkt z košíku. 

Tlačítko „Export“ provede export položek košíku do excelu a uloží uživateli na do PC. Tlačítko „Zrušit 

objednávku“ vyprázdní košík. 

Po zkontrolování a upravení položek v košíku se stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“, systém 

objednávku uzavře a odešle ke zpracování. 

 


