
  

Krátce úvodem

Cílem tohoto krátkého tutoriálu není seznámit uživatele s 
kompletními možnostmi aukro konektoru v Zoner InShop4, 
nýbrž pomoci s rychlým zvládnutím základních funkcí bez 
zdlouhavého studia manuálu. Přesto byste po jeho přečtení 
měli být schopni zvládnout základní obsluhu a aktivně tak využít 
přínos v podobě možnosti přímého obchodování na Aukru 
prostřednictvím InShop manažera.  

Tutoriál k AUKRO 
konektoru InShop4



  

Co budeme potřebovat
• Aukro konektor je implementován ve verzi 4.2.7, 

pro jeho fungování je tedy nutná tato, nebo 
novější verze Zoner InShopu.

• Dále je nezbytný podnikatelský účet u Aukra. 
Pokud jej ještě nemáte, zaregistrujte si jej 
prostřednictvím portálu www.aukro.cz.

• Poslední chybějící ingrediencí nutnou k 
zprovoznění Aukro konektoru je Váš osobní 
webAPI klíč. O ten se žádá prostřednictvím 
kontaktního formuláře Aukra na adrese 
http://aukro.cz/Contact2/Contact2.php?topic=958

http://aukro.cz/Contact2/Contact2.php?topic=958


  

Jak se dostat k nastavení

V InShop Manažeru přejděte do složky „Propojení 
s Aukro.cz“ v hlavním stromovém menu. Pokud ještě 
není připojení nastaveno, budete upozorněni a po 
potvrzení automaticky přesměrováni na formulář 
nastavení připojení k Aukru.
Do stejného formuláře se dostanete také skrz 
položku „Nastavení připojení k Aukro.cz“ v záložce 
„Aukce“ na agendě „Seznam aukcí“.

Nastavení konektoru



  

Formulář nastavení připojení k 
AUKRO.CZ

Na formuláři je třeba vyplnit uživatelské jméno a heslo 
k vašemu aukro účtu a získaný webAPI klíč. Heslo zadáte po 
stisku tlačítka „Změnit heslo“. Správnost nastavení pak 
jednoduše ověříte klikem na tlačítko „Otestovat spojení 
s Aukro.cz“.

Proběhne-li test bez chyby, uložte nastavení a zavřete formulář.



  

Výběr zboží

Nyní jste připraven začít 
vytvářet Vaši první aukci. 
Přejděte tedy na Katalog 
zboží, kde si vyberete 
výrobek, který chcete na 
aukru vystavit. Na ten 
klikněte levým tlačítkem 
myši a z kontextového 
menu vyberte funkci 
„Vytvořit aukci pro 
výrobek...“.

Vaše první aukce



  

Výběr kategorie z Aukra

Pro chystanou aukci dále vyberte kategorii, v níž bude předmět 
na aukru vystaven. Je třeba zvolit položku poslední úrovně, tzn. 
takovou, která se již nevětví na další podkategorie. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka "OK". 



  

Seznam aukcí v manažeru

Po vybrání kategorie se objeví potvrzující dialog o úspěšném 
připravení aukce s dotazem, zda chcete ihned přejít do agendy 
Aukcí. Jelikož nyní vytvoříme jen jednu aukci, zvolte Ano a 
budete automaticky přesměrováni na "Propojení s Aukro.cz". Na 
tuto agendu se rovněž dostanete kdykoliv prostřednictvím levého 
menu manažera. V okně "Seznam aukcí" v pravé části manažera 
je vidět aukce výrobku, který jsme připravili z agendy zboží, 
nachází se však teprve ve stavu "Připravená". Přejděte tedy do 
dané aukce (dvojklikem či entrem) a dostanete se na formulář s 
jejím nastavením.



  

Základní volby nové aukce

V základních volbách zkontrolujte přednastavené pole a 
doplňte další požadované informace. Všechny volby na 
této záložce včetně kraje jsou vyžadovány Aukrem a 
tedy povinné! 



  

Doprava a platba

Na kartě dopravy a platby opět zkontrolujte a případně doplňte 
možnosti, které mají být v aukci uvedeny. Pro povolené metody 
dopravy musí být vyplněny všechny tři sloupce (cena první 
položky, dalších položek a maximální množství v balení). Je-li 
vybrána některá přeprava s platbou předem, musí být vybrána 
alespoň jedna možnost způsobu platby.  



  

Další volby

Na záložce další atributy v části „Nadstandardní volby“ jsou 
možnosti zvýraznění Vaší aukce na aukru. Tyto jsou zpoplatněny 
dle aktuálního ceníku aukra. V části Další atributy výrobku pak 
naleznete volby vztahující se ke konkrétní kategorii, např. 
v kategorii automobilů zde bude počet dveří, rok výroby atd.



  

Ověření aukce

Pokud jste nastavili aukci všechny parametry dle vašich 
požadavků, zbývá před jejím vystavením na aukru již jen ověřit 
validitu (korektnost parametrů pro zveřejnění na aukru). 
Nevalidní aukce totiž nepůjde na aukru vystavit. Proto klikněte na 
tlačítko „Ověřit aukci“.

Proběhne-li ověření aukce bez chyby, můžeme její nastavení 
uložit a zavřít. Aukce je nyní připravená k odesláná a vystavení 
na Aukru.



  

Aukce je nyní připravená k odeslání a vystavení na aukru. Na 
agendě „Seznam aukcí na Aukro.cz“ proto klikněte na volbu 
„Vystavit nové aukce...“ z rozbalovacího menu záložky „Aukce“.

Proběhne-li vše v pořádku, objeví se potvrzující dialog a Vaše 
první aukce vytvořená pomocí InShopu je úspěšně vystavená na 
serveru aukro.cz . 

Vystavení aukce na Aukro.cz



  

Stáhnutí objednávek z Aukra
Pro stažení objednávek přepněte v agendě „Propojení s 
aukro.cz“ na záložku „Finální příhozy“.

Poté zahajte stažení kliknutím na „Stáhnout nové objednávky a 
příhozy“ v záložce „Stažení nových objednávek a příhozů“. 

Správa objednávek

Tímto budou z Aukra stáhnuty všechny nové objednávky a z 
těch, u nichž zákazník vyplnil prostřednictvím Aukra formulář 
voleb přepravy, bude automaticky vygenerována objednávka v 
InShopu.



  

Manuální vytvoření objednávky
Z příhozů, na nichž nebyla vytvořena objednávka (ať už 
automaticky z formuláře přepravy na straně aukra, nebo ručne 
obchodníkem v InShopu), můžeme  vygenerovat objednávku 
manuálně. Většinou se tak děje, nevyplní-li zákazník formulář 
voleb přepravy na aukru s tím, že domluví způsob a místo 
dopravy s prodejcem jiným způsobem (telefonicky, emailem..). 
Primárně by však měl kupující formulář voleb přepravy 
prostřednictvím Aukra vyplnit, čímž se při následujícím stažení 
objednávek z Aukra vygeneruje objednávka automaticky.

Označte tedy příhozy, z kterých má být objednávka 
vygenerována (měly by být od jednoho uživatele), a z 
kontextového menu vyvolaného klikem pravého tlačítka myši 
vyberte možnost „Vytvořit objednávku z příhozu...“. 



  

Fromulář generování objednávky

Objeví se předvyplněný formulář z objednávky aukra. Po 
kontrole správnosti údajů a jejich případné editaci stiskněte 
tlačítko „Uložit“. Tímto vytvoříte klasickou objednávku v 
InShopu. Počet a cenu zboží je třeba doplnit ručně!



  

Shrnutí
V předchozích krocích jste nastavili připojení k Aukru, vystavili 
první aukci prostřednictvím InShopu a na závěr importovali 
objednávky z Aukra do prostředí InShopu.

Tímto jste zvládli základní funkcionalitu Aukro konektoru v Zoner 
InShop4. Pro pokročilejší funkce a lepší porozumění jednotlivým 
součástem Aukro konektoru prostudujte prosím přiložený 
manuál. 
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