Tvorba dárkových poukazů
Pokud chcete na e-shopu prodávat dárkové poukazy a zákazníkům pak po zaplacení automaticky
posílat PDF soubory (vlastní dárkový poukaz s kódem) nebo pouze slevové kódy, je nutné nastavit
následující:

Vytvoření slevových kódů
Jděte do modulu Ceny a spusťte aplikaci Slevové poukazy. Zde si vytvořte nový a nastavte ho tak,
jak potřebujete (typicky je jen na jedno použití a na konkrétní částku).
Na tabu Slevové poukazy vložte konkrétní poukazy, které si budou zákazníci kupovat a následně
používat na webu. Aktuálně BizBox kódy negeneruje automaticky, ale můžete použít nějaký online
nástroj, například https://www.randomcodegenerator.com/en/home. Platí, že na jednom řádku je
jeden kód (můžete je tedy zkopírovat a vložit najednou).
Takto vytvořené poukazy uložte. Vytvořte tolik nastavení voucherů, kolik hodnot dárkových poukazů
nabízíte. Schvalte projekt, ve kterém jste vouchery vytvořili.

Napojení slevových kódů
Nyní přejděte do modulu Administrace a spusťte aplikaci Úložiště klíčů. Vytvořte nový záznam typu
Nový zdroj voucherů. Pojmenujte ho (nejlépe dle hodnoty poukazu, ale jde čistě o interní označení)
a vyberte odpovídající nastavení voucherů z předchozího kroku.

Vlastní šablona
Můžete chtít, aby se zákazníkovi automaticky vytvořil PDF soubor (dárkový poukaz s kódem), který
bude součástí e-mailu o zaplacení objednávky (jako příloha). Pokud chcete této funkce využít,
musíte jít do Editoru webu a zde spustit aplikaci Šablony. Zde vytvoříte novou šablonu typu Dárkový
poukaz.
V této šabloně je dostupný objekt productDispatch, který v parametru licenseNumber obsahuje
vlastní kód voucheru.
Pro definování potřebných proměnných můžete použít například tuto konstrukci:
{% set coupon = productDispatch.licenseNumber %}
{% set voucher = productDispatch.product.originalProduct.keyManagement.voucherTemplate %}
{% set amount = voucher.amount ~ " " ~ ( voucher.currency.iso == 'CZK' ? ' Kč' : '' ) %}
Coupon je poté kód produktu, amount je jeho hodnota.
Takto vytvořenou šablonu poté připojte (vizte další část) na detailu daného produktu na tabu Obecné
v nastavení Šablona dárkového poukazu. Jednu šablonu je možné sdílet mezi poukazy různých
hodnot nebo si vytvořit pro každý poukaz novou.
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Vytvořte produkt
Nyní je již možné vytvořit vlastní dárkový poukaz v modulu Produkty ve stejnojmenné aplikaci.
Klikněte na malou šipečku u tlačítka Nový a vyberte Nový dárkový poukaz. S ním pracujte jako
s klasickým produktem, pouze mu vyberte Typ doručení Elektronicky. Tím se objeví pole pro výběr
Úložiště klíčů, kde vyberete úložiště z předchozího kroku.
Jakmile budete mít produkt nastavený (název, popisek, kategorie, cena,…), můžete projekt schválit.
Nyní si bude moci zákazník koupit dárkový poukaz a po jeho zaplacení uvidí zakoupený kód v detailu
objednávky na webu (odkaz bude součástí e-mailu s potvrzením o zaplacení).

Odesílání poukazu e-mailem
Pokud jste si vytvořili PDF šablonu, můžete ji automaticky posílat e-mailem zákazníkům.
Přejděte do modulu Administrace a spusťte aplikaci Nastavení e-shopu. Editujte konkrétní nastavení
a přepněte se na tab E-maily. Na řádku e-mailu s potvrzením o zaplacení objednávky klikněte na
malé ozubené kolečko vpravo a vyberte možnost Přidat přílohu.
Objeví se nové okno, ve kterém klinete na tlačítko Přidat a následně přepnete nastavení Dárkový
poukaz na ANO.
Editujte pro všechna nastavení e-shopu, pro které se má příloha automaticky odeslat. Vše uložte a
projekt schvalte.

Tipy



K automatické distribuci dárkových poukazů dochází pouze v případě, že je objednávka
systémově označena za zaplacenou. V opačném případě je nutné vše dořešit ručně.
Pokud si zákazník nemá pro dárkový poukaz vybírat dopravu, je nutné, aby byl Typ doručení
na produktu nastaven na Elektronicky. Samozřejmě můžete chtít dárkové poukazy
doručovat i fyzicky.)
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