
 

 

 BizBox, s.r.o., Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno info@bizbox.cz 

Propojení BizBoxu a Heureky 
Pokud chcete, aby mohli vaši zákazníci ohnodnotit svůj nákup na vašem e-shopu na Heurece, je 
potřeba provést drobné nastavení a BizBox s Heurekou pomocí unikátního klíče propojit. 

Tato hodnocení zákazníků si pak můžete pomocí Veřejného klíče zobrazovat i na e-shopu spolu 
s celkovým hodnocením zákanzíků na Heurece. 

Ověřeno zákazníky 
BizBox podporuje službu Ověřeno zákazníky, takže stačí vložit 32 znakový řetězec (ten je unikátní 
pro každý e-shop) do BizBoxu. 

Tento unikátní kód získáte tak, že se přihlásíte na Heureka.cz do svého účtu a následně přejdete do 
Administrace e-shopu. V levém menu vyberete Ověřeno zákazníky, kde je k dispozici Tajný klíč pro 
váš e-shop. Ten si zkopírujete a přihlásíte se do BizBoxu. 

Zde půjdete do modulu Administrace do aplikace Nastavení e-shopu a budete editovat CZ nastavení. 
Na posledním tabu Pokročilá nastavení je k dispozici sekce Hodnocení objednávky. 

Přidáte nové hodnocení a v poli Hodnocení služeb vyberete Heureku. Do pole API klíč vložíte 
hodnotu Tajného klíče, kterou jste získali v nastavení Heureky. Uložíte a schválíte projekt. 

Export recenzí na web 
BizBox vám rovněž umožňuje exportovat recenze z Heureky na váš e-shop. Tyto recenze se typicky 
zobrazují na hlavní straně a je tedy možné, že pro jejich zobrazení bude kromě nastavení jejich 
přenosu potřeba i úprava šablony tak, aby se recenze zákazníků správně a hezky zobrazovaly. 

K nastavení potřebujete znát Veřejný klíč. Ten opět najdete v nastavení Heureky v Administraci e-
shopu. Zde půjdete do nastavení Měření konverzí, kde je ve žlutém poli klíč k dispozici. Zkopírujete 
si ho a opět přejdete do BizBoxu -> modul Administrace -> aplikace Nastavení e-shopu -> CZ. Na 
posledním tabu Pokročilá nastavení budete editovat již existující nastavení pro Heureku a do pole 
Veřejný klíč vložíte řetězec, který jste v předchozím kroku získali na Heurece. Uložíte a schválíte 
projekt. 
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