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Šablony 

 

Šablona je HTML dokument (stránka), která může navíc obsahovat speciální tagy, které se starají o její 

“formátování” či doplnění potřebných údajů. Převod šablon do HTML kódu zajišťuje ISAPI knihovna 

internetové lékárny, která: 

 

1) Nahrazuje speciální tagy skutečnými hodnotami z databáze (hodnoty polí), proměnnými nebo 

konstantami. 

2) Umožňuje procházení recordsetu – množinu záznamů z tabulek. 

Stará se zároveň o zpostředkování a třídění dat (z SQL dotazu). 

3) Obstarává stránkování dlouhých tabulek. 

4) Umožňuje seskupování podle zvoleného pole. 

5) Umožňuje INCLUDE jiných šablon nebo HTML dokumentů. 

 

Poznámka: Všechny dodávané šablony předpokládají existenci URL http://<server>/obchod. 

Pokud to pro konkrétní instalaci není možné použít, je třeba ve všech šablonách toto umístění 

patřičně upravit – odkazy, obrázky atp. 

 

 

Zpracování speciálních “request“ dat (data odesílaná na server; jedná se většinou o hodnoty v “hidden“ polích) v 

ISAPI knihovně internetové lékárny: 

 

1) Hodnota pole IdSession udržuje informace o klientovi a je potřeba ji předávat při každém přesměrováni 

(odkaz, změna stránky ve skriptu, odeslání formuláře ...). 

2) Hodnoty polí IdZbozi, IdSkupinaZb, IdSkupina, IdKategorie, IdRozdeleni, IdVyrobce se načítají vždy 

před zpracováním stránky a podle nich se řídí zobrazení menu (kategorie a skupiny). Proto pozor při 

odesílání formulářů apod. (potřebná pole případně pojmenovat podobně). 

 

 

Speciální tagy šablon 
 

<#...#> Tag bude nahrazen příslušnou hodnotou (proměnná, konstanta, 

hodnota pole z recordsetu apod.). Jména musí být pro konkrétní 

šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon). Je možné 

použít jednoduché formátování dat (viz. Formátovaní dat). 

<#FOR-EACH=...#> Tag slouží k procházení recordsetu  - otevře recordset (tabulku) 

a nastaví kurzor na první záznam. Jména recordsetů musí být 

pro konkrétní šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů 

šablon). 

<#/FOR-EACH=...#> Tag slouží k procházení recordsetu - pokud není konec 

recordsetu, tak nastaví kurzor na další záznam a vrátí se v 

šabloně k odpovídajícímu tagu FOR-EACH. Tzn. Že vše mezi 

tagy FOR-EACH a /FOR-EACH se bude opakovat pro každý 

záznam recordsetu – pro každý řádek. Jména  recordsetů musí 

být pro konkrétní šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů 

šablon). 

<#FOR-EACH-ORDER=...#> Tag slouží k nastavení třídění recordsetu. Používá se před 

FOR-EACH a vztahuje se ke konkrétnímu FOR-EACH (pokud 

se zadá jiné, recordset nebude setříděný). Druhy třídění musí 

být pro konkrétní šablonu a recordset definovány (viz. Seznam 

spec. tagů šablon). 

<#FOR-EACH-EMPTY#> 

<#/FOR-EACH-EMPTY#> 

Tag slouží k definici bloku, který se zpracuje pouze v případě 

prázdného recordsetu. 

<#FOR-EACH-MAXROWS=…#> Tag slouží k nastavení max. počtu záznamů, který je 

akceptovatelný. Pokud bude překročen, bude jednou zpracován 

kód mezi tagy FOR-EACH-MAXROWS. 

<#FOR-EACH-MAXROWS#> 

<#/FOR-EACH-MAXROWS#> 

Pokud bude překročen max. počet záznamů nastavený tagem 

<#FOR-EACH-MAXROWS=…#>, bude jednou zpracován 

kód mezi těmito tagy. 

<#FOR-EACH-BREAK#> Tag ukončuje zpracování veškerého následujícího kódu mezi 
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tagy FOR-EACH. 

<#FOR-EACH-CONTINUE#> Tag ukončuje zpracování veškerého následujícího kódu mezi 

tagy FOR-EACH pro aktuální záznam a přechází na další. 

<#FOR-EACH-ROWNUM#> Tag vrací číslo právě zpracovávaného řádku (počítáno od 1). 

<#FOR-EACH-ONLY=X,Y#> Zahájení podmíněného zpracování. Zpracování dat mezi tagy 

FOR-EACH-ONLY a /FOR-EACH-ONLY se provádí pouze u 

X-tého řádku ze skupiny Y řádků. 

<#/FOR-EACH-ONLY#> Ukončení podmíněného zpracování FOR-EACH-ONLY. 

<#ODD=...#> Tag slouží k odlišení lichých řádků uvnitř FOR-EACH. Pokud 

je řádek lichý, zapíše text. 

<#EVEN=...#> Tag slouží k odlišení sudých řádků uvnitř FOR-EACH. Pokud 

je řádek sudý, zapíše text. 

<#FIRST=...#> Tag slouží k odlišení prvního řádku FOR-EACH. Pokud je 

řádek první, zapíše text. 

<#NOT-FIRST=...#> Tag slouží k odlišení prvního řádku FOR-EACH. Pokud není 

řádek první, zapíše text. 

<#LAST=...#> Tag slouží k odlišení posledního řádku FOR-EACH. Pokud je 

řádek poslední, zapíše text. 

<#NOT-LAST=...#> Tag slouží k odlišení posledního řádku FOR-EACH. Pokud 

není řádek poslední, zapíše text. 

<#SELECTED=...#> Tag slouží k odlišení vybraných řádků uvnitř FOR-EACH. 

Pokud je řádek vybraný, zapíše text. To, zda je řádek vybraný 

nebo ne řídí ISAPI v závislosti na konkrétním případě (např. 

vybraná kategorie v seznamu kategorií atp.) – viz. Seznam 

spec. tagů šablon. 

<#NOT-SELECTED=...#> Tag slouží k odlišení nevybraných řádků uvnitř FOR-EACH. 

Pokud řádek není vybraný, zapíše text. To, zda je řádek 

vybraný nebo ne řídí ISAPI v závislosti na konkrétním případě 

(např. vybraná kategorie v seznamu kategorií atp.) – viz. 

Seznam spec. tagů šablon. 

<#PAGE-SIZE=...#> Tag slouží k nastavení počtu záznamů na jedné stránce (délka 

stránky pro stránkování). Používá se před FOR-EACH a není 

vázaný ke konkrétnímu FOR-EACH. Hodnotu PAGE-SIZE lze 

načíst též pomocí tagu <#VARIABLE-VALUE=PAGE-

SIZE#>. 

<#PAGE-NAVIGATION=...#> Tag slouží k zobrazení defaultního navigačniho panelu 

stránkování. Jména stránkování musí být pro konkrétní šablonu 

definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon). 

<#PAGE-NAVIGATION-PAGES=...#> Tag slouží k nastavení zobrazovaného počtu stránek (liché 

číslo) na navigačním panelu stránkování. Používá se před 

PAGE-NAVIGATION a není vázaný ke konkrétnímu PAGE-

NAVIGATION. 

<#PAGE-NAVIGATION-STYLE=...#> Tag slouží k nastavení stylu navigačniho panelu. Možnosti jsou 

ANCHORA nebo ANCHORA2 (použije <a href="..."> .. .</a> 

- ANCHORA2 nezobrazuje hranaté závorky u aktuální 

stránky), ANCHOR (použije <span class="Odkaz" 

onclick="location.assign('...');"> ... </span>) nebo REPLACE 

(použije <span class="Odkaz" 

onclick="location.replace('...');">...</span>). 

<#PAGE-NAVIGATION-TEXT=...#> Tag slouží, je-li nastavena hodnota N, k potlačení vypisování 

textů “Předchozí” a “Následující” – zobrazí se jen šipky. 

<#PAGE-NAVIGATION-URL=...#> Tag slouží k nastavení URL stránek navigačního panelu. K 

tomuto URL se jen přidá číslo požadované stránky. 

Hodnotu lze načíst též pomocí tagu <#VARIABLE-

VALUE=PAGE-NAVIGATION-URL#>. 

<#FOR-EACH-GROUP=...#> Tag slouží k nastavení pole, přes které se bude seskupovat. 

Jména  polí musí být pro konkrétní šablonu a recordset 

definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon). 

<#GROUP-HEAD#> Tag uvozuje podšablonu pro hlavičku seskupení. 

<#/GROUP-HEAD#> Tag ukončuje podšablonu pro hlavičku seskupení. 
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<#GROUP-BODY#> Tag uvozuje podšablonu pro tělo seskupení. 

<#/GROUP-BODY#> Tag ukončuje podšablonu pro tělo seskupení. 

<#GROUP-FOOT#> Tag uvozuje podšablonu pro patičku seskupení. 

<#/GROUP-FOOT#> Tag ukončuje podšablonu pro patičku seskupení. 

<#INCLUDE-HTML=...#> Tag slouží k importu HTML kódu z HTML souboru. Jedná se 

o klasický HTML soubor, ne o šablonu! Jako parametr se uvádí 

název souboru, který se bude importovat  (relativní nebo 

absolutní fyzické umístění; nelze zadat virtuální umístění). 

<#INCLUDE-TEMPLATE=...#> Tag slouží k importu jiné šablony. Název šablony může být bez 

přípony (předpokládá se def. přípona ”htm”).  

<#INCLUDE-URL=...#> Tag slouží k importu HTML kódu z URL zadaného jako 

parametr. Takto je možné vkládat např. přeložený ASP či PHP 

kód atp. 

<#VARIABLE-VALUE=…#> 

<#/VARIABLE-VALUE#> 

Tag slouží k načtení hodnoty do proměnné. Vše, co se nachází 

mezi tagy VARIABLE=VALUE a /VARIABLE=VALUE nebude 

vypisováno do HTML výstupu, ale bude uloženo do proměnné 

zadané za znakem rovná se. 

<#IF Typ VariableOperatorValue#> Začátek podmíněného zpracování. Následující kód se zpracuje 

pouze v případě, že je splněna podmínka 

VariableOperatorValue. Parametr Typ určuje způsob 

porovnáváni (C – charakterový, S – charakterový case-

insensitive, N - numerický). Parametr Variable určuje název 

proměnné (lze použít všechny tagy  společné všem šablonám), 

parametr Operator lze vybrat z množiny (<> nerovná se, >< 

obsahuje, <= menší nebo rovno, >= větší nebo rovno, = rovná 

se, < menší, > větší) a parametr Value představuje hodnotu pro 

porovnání. Lze zadat i hodnoty doplněné až při překladu a to 

$IdRozdeleni$, $IdKategorie$, $IdSkupina$, $IdSkupinaZb$, 

$IdZbozi$, $IdVyrobce$ a $IF_Value$ (tuto hodnotu lze zadat 

pomoci <#VARIABLE-VALUE=IF_Value#>). 

<#ELSE-IF IF Typ 

VariableOperatorValue#> 

Nepovinný tag pro další podmíněné zpracování. Následující 

kód se zpracuje pouze v případě, že je splněna podmínka 

zadaná tagem <#ELSE-IF…#> a předtím nebyla splněna žádná 

podmínka ve stejné instanci <#IF…#>. 

<#ELSE#>, <#ELSE-IF#> Nepovinný tag pro podmíněné zpracování. Následující kód se 

zpracuje pouze v případě, že předtím nebyla splněna žádná 

podmínka ve stejné instanci <#IF…#>. 

<#/IF#> Ukončení podmíněného zpracování. 

<#AGGRF-CALC=…#> Tag  slouží k výpočtu agregačních funkcí pro dané pole daného 

dotazu uvnitř FOR-EACH. 

<#AGGRF-COUNT-VALUE:…#> Tag  slouží k výpisu hodnoty agregační funkce COUNT pro 

dané pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat 

formátování dat. 

<#AGGRF-SUM-VALUE:…#> Tag  slouží k výpisu hodnoty agregační funkce SUM pro dané 

pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat 

formátování dat. 

<#AGGRF-AVG-VALUE:…#> Tag  slouží k výpisu hodnoty agregační funkce AVG pro dané 

pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat 

formátování dat. 

<#AGGRF-MIN-VALUE:…#> Tag  slouží k výpisu hodnoty agregační funkce MIN pro dané 

pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat 

formátování dat. 

<#AGGRF-MAX-VALUE:…#> Tag  slouží k výpisu hodnoty agregační funkce MAX pro dané 

pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat 

formátování dat. 

<#DEC=...#> Vloží znak zadaný dekadicky 

<#BIN=...#> Vloží znak zadaný binárně 

<#HEX=...#> Vloží znak zadaný hexadecimálně 

<#REM=...#> Komentář (nemá žádný vliv na výsledný překlad šablony) 

<#NO-CRLF#> Zakázání odřádkování (CRLF) při překladu (vztahuje se k 
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překladu konkrétního řádku!) 

<#CRLF#> Vynucení odřádkování (CRLF) při překladu (vztahuje se k 

překladu konkrétního řádku – zejména potencionálně 

prázdného, který se, pokud je prázdný, ignoruje!) 

<#PLUS=xxx,yyy#> Vloží součet číselných hodnot proměnných xxx a yyy. 

<#MINUS=xxx,yyy#> Vloží rozdíl číselných hodnot proměnných xxx a yyy. 

 

 

Formátování dat 

 

Tagy, které vracejí nějakou hodnotu (proměnná, konstanta, hodnota pole z recordsetu apod.), mohou být  

formátovány podle zadání v šabloně: 

 

/S ... nahradí mezery řetězcem "&nbsp;" (nedělitelná mezera HTML) 

/R ... nahradí CRLF řetězcem "<br>" (odřádkováni HTML) 

/U… převede hodnotu na velká písmena 

/L … převede hodnotu na malá písmena 

/D … odstraní diakritická znaménka 

/I ... nahradí zvláštní znaky mezerou (nyní znaky $0 .. $31). 

/T … převede HTML na text 

/H … převede spec. znaky na HTML ekvivalenty (<, >, &, “) 

/M … nahradí u záporných čísel znak minus slovem 'minus' 

/Ax … nahradí nealfanumerické znaky (jiné než 0-9, A-Z, a-z) znakem zadaným jako parametr x (např. /A-) 

/Ox … nahradí skupinu stejných znaků (parametr x) vyskytujících se za sebou pouze jedním znakem. Dále 

odstraní tento znak ze začátku a konce (např. /O-). 

 

=Nxxx ... čislo v národnim tvaru (výchozi tvar 'N#,##0.00' – pokud se nevyplní form. řetězec xxx) 

=Cxxx ... číslo ve tvaru pro JavaScript (výchozi tvar 'C2' – pokud se nevyplní počet des. míst xxx) 

=Dxxx ... datum v národním tvaru (výchozí tvar 'Ddd.mm.yyyy' – pokud se nevyplní form. řetězec xxx) 

=Txxx ... datum a čas v národním tvaru (výchozi tvar 'Tdd.mm.yyyy hh:nn:ss' – pokud se nevyplní xxx) 

=Sxx ... řetězec o délce xx znaků 

=S,yy ... řetězec od pozice yy 

=Sxx,yy ... řetězec o délce xx znaků od pozice yy 

 

Formátovací parametry začínající znakem ‘/‘ se uvádějí nejdříve a je možné jich použít více. 

Formátovací parametr začínající znakem ‘=’ se uvádí jako poslední a může být jen jeden! 

 

 

Příklady: 

  Parametr vrací hodnotu "1024,8" 

  <#Parametr=N#> ... 1 024,80 

  <#Parametr=N0#> ... 1 025 

  <#Parametr=N0.0#> ... 1 024,8 

  <#Parametr/S=N0.00#> ... 1&nbsp;024,80 

  <#Parametr=C#> ... 1024.80 

  <#Parametr=C0#> ... 1025 

  <#Parametr=C1#> ... 1024.8 

   

  Parametr vrací hodnotu "12.5.2005 12:34:50" 

  <#Parametr=D#> ... 12.05.2005 

  <#Parametr=Dd.m.yy#> ... 12.5.05 

  <#Parametr=Ddd.mm.#> ... 12.05. 

  <#Parametr=Ddd.mm.yy hh:nn#> ... 12.05.05 12:34 

  <#Parametr/S=Ddd.mm.yy hh:nn#> ... 12.05.05&nbsp;12:34 

  <#Parametr=T#> ... 12.05.2005 12:34:50 

  <#Parametr=Td.m.yy#> ... 12.5.05 

  <#Parametr=Thh:nn#> ... 12:34 

   

  Parametr vrací hodnotu: "Prvni radek, 

druhy radek." 
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  <#Parametr/S#> ...  "Prvni&nbsp;radek, 

druhy&nbsp;radek." 

  <#Parametr/R#> ... "Prvni radek,<br>druhy radek." 

  <#Parametr/S/R#> ... "Prvni&nbsp;radek,<br>druhy&nbsp;radek." 

  <#Parametr/U/R#> ...  "PRVNÍ ŘÁDEK,<BR>DRUHÝ ŘÁDEK.” 

  <#Parametr/L/S/R#> ... "prvni&nbsp;radek,<br>druhy&nbsp;radek." 

 

  Parametr vrací hodnotu: "První,druhé/*třetí+čtvrté slovo-" 

  <#Parametr/D#> ...  "Prvni,druhe/*treti+ctvrte slovo-" 

  <#Parametr/D/A-#> ...   "Prvni-druhé--treti-ctvrte-slovo-" 

  <#Parametr/D/A-/O-#> .."Prvni-druhé-treti-ctvrte-slovo" 

  <#Parametr=S10#> ...  "První,druh" 

  <#Parametr=S10,5#> ...  "hé/*t" 

  <#Parametr=S,10#> ...  "hé/*třetí+čtvrté slovo-" 

 

  Parametr vrací hodnotu: "="<strong>Pokus</strong> & Hokus" 

  <#Parametr/T#> ...  "Pokus & hokus" 

  <#Parametr/T/H#> ...   " Pokus &amp; hokus" 

 

 

Pravidla pro psaní šablon 

 

1) Tagy se nesmí vnořovat (nelze použít jeden tag uvnitř jiného tagu). 

2) Párové tagy FOR-EACH a /FOR-EACH (procházení recordsetu) se nesmí vnořovat (vždy současně pouze 

jeden recordset). 

3) Tagy FOR-EACH musí být na samostatném řádku. 

4) Tag FOR-EACH-ORDER nastavuje třídění pro tag FOR-EACH. Je potřeba ho použít před FOR-EACH. 

Třídění se vztahuje ke konkrétnímu FOR-EACH. 

5) Tag PAGE-SIZE pouze nastavuje délku stránky pro stránkování (globálně - není vázaný ke konkrétnímu 

tagu FOR-EACH). Je potřeba ho použít před FOR-EACH. 

6) Tag PAGE-NAVIGATIOIN nelze použít uvnitř smyčky FOR-EACH. 

7) Tag PAGE-NAVIGATION-PAGES pouze nastavuje počet zobrazovaných stránek na navigačním panelu 

stránkování (globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu PAGE-NAVIGATION). Je potřeba ho použít 

před PAGE-NAVIGATION. Počet zobr. stránek v PAGE-NAVIGATION-PAGES by měl být lichý, jinak 

se zaokrouhlí na nejbližší vyšší liché číslo. 

8) Tag PAGE-NAVIGATION-STYLE pouze nastavuje styl zobrazení navigačního panelu stránkování 

(globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu PAGE-NAVIGATION). Je potřeba ho použít před PAGE-

NAVIGATION. 

9) Tag PAGE-NAVIGATION-URL pouze nastavuje URL čísel stránek navigačního panelu stránkování 

(globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu PAGE-NAVIGATION). Je potřeba ho použít před PAGE-

NAVIGATION. 

10) Tag FOR-EACH-GROUP nastavuje název pole, podle kterého se bude seskupovat (globálně - není vázaný 

ke konkrétíimu tagu FOR-EACH). 

11) Tagy pro tělo seskupeni <#GROUP-BODY#> a <#/GROUP-BODY#> se nemusí uvádět (provádějí se 

vždy). 

12) Při seskupování je potřeba dodržovat pořadí tagů GROUP-HEAD, GROUP-BODY a GROUP-FOOT. 

13) Každý z dvojic tagů GROUP-HEAD, GROUP-BODY a GROUP-FOOT musí být na samostatném řádku. 

14) Elementy využívající hodnot nebo stavu recordsetu musí být uvedeny mezi tagy FOR-EACH a /FOR-

EACH (napr. LAST, EVEN, GROUP-HEAD, SELECTED, FOR-EACH-ONLY, FOR-EACH-EMPTY ...). 

15) To, jaká data konkrétní stránka nabízí, zda umožňuje procházení nějakého recordsetu, zda nabízí 

stránkování, seskupování, vložení jiné šablony apod. závisí na zapracování požadavku na danou stránku do 

ISAPI knihovny. 

16) Elementy IF, ELSE-IF a /IF musí být na samostatných řádcích. 

17) Elementy IF se nesmí vnořovat. 

18) Elementy VARIABLE-VALUE a /VARIABLE-VALUE musí být na samostatném řádku. 

19) Elementy FOR-EACH-EMPTY a /FOR-EACH-EMPTY musí být na samostatném řádku. 

20) Elementy FOR-EACH-MAXROWS a /FOR-EACH-MAXROWS musí být na samostatném řádku. 

21) Elementy FOR-EACH-MAXROWS a FOR-EACH-EMPTY se uvádějí až jako poslední uvnitř tagů FOR-

EACH. 
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Speciální šablony 

 

Hlava.htm Tato šablona obsahuje „hlavičku“ HTML dokumentu. ISAPI knihovna při požadavku 

na stránku zpracuje nejdříve šablonu Hlava.htm, pak vlastní šablonu volané stránky a 

nakonec šablonu Pata.htm. 

Pata.htm Tato šablona obsahuje „patičku“ HTML dokumentu. ISAPI knihovna při požadavku 

na stránku zpracuje nejdříve šablonu Hlava.htm, pak vlastní šablonu volané stránky a 

nakonec šablonu Pata.htm. 

ErrPage.htm Touto šablonou se definuje vzhled stránky s chybovým hlášením. 

Login.htm Tato šablona obsahuje definici oblasti pro přihlášení zákazníka. To, zda se při použití 

speciálního tagu <#Login#> zobrazí šablona Login.htm nebo Logout.htm závisí na 

tom, zda je zákazník přihlášen nebo ne. 

LogOut.htm Tato šablona obsahuje definici oblasti pro odhlášení zákazníka. To, zda se při použití 

speciálního tagu <#Login#> zobrazí šablona Login.htm nebo Logout.htm závisí na 

tom, zda je zákazník přihlášen nebo ne. 

Kategorie.htm Tato šablona obsahuje definici oblasti kategorií skupin. To, zda se při použití 

speciálního tagu <#Kategorie#> zobrazí šablona Kategorie.htm nebo Skupina.htm 

závisí na tom, zda byla vybrána kategorie nebo ne. 

Skupina.htm Tato šablona obsahuje definici oblasti skupin zboží z vybrané kategorie. To, zda se při 

použití speciálního tagu <#Kategorie#> zobrazí šablona Kategorie.htm nebo 

Skupina.htm závisí na tom, zda byla vybrána kategorie nebo ne. 

Menu.htm Tato šablona obsahuje hlavní menu. Není nutná - menu je jen pro přehlednost 

odděleno do samostatné šablony. 

Uvodni.htm Tato šablona se zobrazí jako úvodní stránka nepřihlášeného zákazníka. 

UvodniLogin.htm Tato šablona se zobrazí jako úvodní stránka přihlášeného zákazníka. 

 

 

ContentType šablon 

 

ContentType šablony se řídí její příponou.  

Jsou podporovány následující typy: 

 

*.txt ContentType = text/plain 

*.xml ContentType = text/xml 

*.css ContentType = text/css 

ostatní ContentType = text/html 
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Příklady 

 

Vypsání nějaké hodnoty 

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definována např. hodnota pro tag <#DnesniDatum#>, která obsahuje 

řetězec s dnešním datem, pak tento kód: 

 
<p><b>Dnešní datum:</b> <#DnesniDatum=Dd.m.yyyy#></p> 

 

… provede např. dne 2.6.2005: 

 
<p><b>Dnešní datum:</b> 2.6.2005</p> 

 

 

Procházení setříděného recordsetu (zobrazení tabulky) 

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazeni tabulky kategorií, kterému je 

přiřazen název Kategorie a je pro něj definováno třídění s názvem Kategorie.Nazev, pak tento kód: 

 
<table> 

  <tr> 

    <td><b>Seznam kategorií</b></td> 

  </tr> 

<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Nazev#> 

<#FOR-EACH=Kategorie#> 

  <tr style="background-color: <#ODD=white#><#EVEN=silver#>;"> 

    <td><#Kategorie.Nazev#></td> 

  </tr> 

<#/FOR-EACH=Kategorie#> 

</table> 

 

… provede např. pro tabulku s kategoriemi “Výrobce”, “Užití” a “Kosmetika”: 

 
<table> 

  <tr> 

    <td><b>Seznam kategorií</b></td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: white;"> 

    <td>Kosmetika</td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: silver;"> 

    <td>Užití</td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: white;"> 

    <td>Výrobce</td> 

  </tr> 

</table> 

 

 

Procházení dlouhého recordsetu (zobrazení tabulky se stránkováním) 

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazeni tabulky zboží, kterému je přiřazen 

název Zbozi a je pro něj definováno stránkování s názvem Zbozi, pak tento kód: 

 
<table> 

  <tr> 

    <td><b>Seznam zboží</b></td> 

  </tr> 

<#PAGE-SIZE=4#> 

<#FOR-EACH=Zbozi#> 

  <tr style="background-color: <#ODD=white#><#EVEN=silver#>;"> 

    <td><#Zbozi.Nazev#></td> 

  </tr> 

<#/FOR-EACH=Zbozi#> 
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  <tr> 

    <td align="center">> 

<#PAGE-NAVIGATION-PAGES=5#> 

<#PAGE-NAVIGATION-STYLE=ANCHOR#> 

<#PAGE-NAVIGATION-URL=Zbozi.htm?Stranka=#> 

<#PAGE-NAVIGATION=Zbozi#> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

 

… provede např.: 

 
<table> 

  <tr> 

    <td><b>Seznam zboží</b></td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: white;"> 

    <td>Acylcoffin</td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: silver;"> 

    <td>Acylpyrin</td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: white;"> 

    <td>Aspirin</td> 

  </tr> 

  <tr style="background-color: silver;"> 

    <td>Aviril H</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td align="center"> 

      <b>1</b>&nbsp;&nbsp; 

      <a href="Zbozi.htm?Stranka=2">2</a>&nbsp;&nbsp; 

      <a href="Zbozi.htm?Stranka=3">3</a>&nbsp;&nbsp; 

      <a href="Zbozi.htm?Stranka=4">4</a>&nbsp;&nbsp; 

      <a href="Zbozi.htm?Stranka=5">5</a>&nbsp;&nbsp; 

      <a href="Zbozi.htm?Stranka=6">...</a>&nbsp;&nbsp; 

      <a href="Zbozi.htm?Stranka=19">>></a>&nbsp;&nbsp; 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

 

 

Zobrazení tabulky s více záznamy na jednom řádku 

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazeni tabulky zboží, kterému je přiřazen 

název Zbozi, pak tento kód: 

 
<table> 

<#FOR-EACH=Zbozi#> 

<#FOR-EACH-ONLY=1,2#> 

  <tr> 

<#/FOR-EACH-ONLY#> 

    <td><#Zbozi.Nazev#></td> 

<#FOR-EACH-ONLY=2,2#> 

  </tr> 

<#/FOR-EACH-ONLY#> 

<#/FOR-EACH=Zbozi#> 

</table> 

 

… provede např. pro tabulku se zbožím “Aspirin” , “Celaskon” , “Náplast” a “Vitamín C”: 

 
<table> 
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  <tr> 

    <td> Aspirin</td> 

    <td> Celaskon</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td> Náplast</td> 

    <td> Vitamín C</td> 
  </tr> 

</table> 

 

 

Vložení HTML kódu z HTML souboru 

Pokud např. soubor “Rozliseni.htm“ obsahuje tento HTML kód: 
 

<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p> 

 

… pak tento kód v aktuální šabloně: 

 
<p>Vítejte na našich stránkách ...</p> 

<#INCLUDE_HTML=Rozliseni.htm#> 

<p>Našim partnerem je firma Pepa a syn s.r.o.</p> 

 

… provede: 

 
<p>Vítejte na našich stránkách ...</p> 

<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p> 

<p>Našim partnerem je firma Pepa a syn s.r.o.</p> 

 

 

Vložení HTML kódu z jiné šablony 

Existuje-li šablona s názvem ”Svatek.htm”, která vrací tento HTML kód: 
 

<p>Dnes má svátek Pepa.</p> 

 

{ 

  Tzn., že šablona “Svatek“ může vypadat např. takto: 

 
 <p>Dnes má svátek <#Svatek#>.</p> 

} 
 

… pak tento kód v aktuální šabloně: 

 
<p>Vítejte na našich stránkách ...</p> 

<#INCLUDE-TEMPLATE=Svatek#> 

<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p> 

 

… provede: 

 
<p>Vítejte na našich stránkách ...</p> 

<p>Dnes má svátek Pepa.</p> 

<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p> 

 

 

Zobrazení seskupené tabulky 

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazeni tabulky skupin a kategorií, do 

kterých skupiny patří, kterému je přiřazen název SkupKat, je pro něj nadefinováno seskupování podle čísla 

kategorie nazvané IdKategorie,  pak tento kód: 

 
<table> 

  <tr> 



 

© FaRMIS s.r.o. 
Internetová lékárna i-FaRMIS – průvodce programátora a designera 
Revize 1.5.x 

Stránka 13 

    <td><b>Seznam kategorií a jejich skupin</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

<#FOR-EACH-GROUP=IdKategorie#> 

<#FOR-EACH=SkupKat#> 

  <#GROUP-HEAD#> 

  <tr> 

    <td><b><#Kategorie/S#></b></td> 

  </tr> 

  <#/GROUP-HEAD#> 

  <#GROUP-BODY#> 

  <tr> 

    <td><#Skupina/S#></td> 

  </tr> 

  <#/GROUP-BODY#> 

  <#GROUP-FOOT#> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

  <#/GROUP-FOOT#> 

<#/FOR-EACH=SkupKat#> 

</table> 

 

… provede např.: 

 
<table> 

  <tr> 

    <td><b>Seznam kategorií a jejich skupin</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td><b>Kosmetika</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Pro&nbsp;muže</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Pro&nbsp;ženy</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Opalovací&nbsp;prostředky</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td><b>Zdravotnický&nbsp;materiál</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Teploměry,&nbsp;tlakoměry</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Obvazy,&nbsp;náplasti</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Lékárničky</td> 

  </tr> 
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  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

 

 

Podmíněné zpracování 

Je-li v aktuální šabloně definována proměnná P_Promenna, která má hodnotu “A”, pak tento kód: 
 

<#IF P_Promenna=A#> 

<a href=”http://www.pokus.cz/index1.htm”>Adresa1</a> 
<#ELSE-IF#> 

<a href=”http://www.pokus.cz/index2.htm”>Adresa2</a> 

<#/IF#> 

 

… provede: 

 

<a href=”http://www.pokus.cz/index1.htm”>Adresa1</a> 

 

V opačném případě provede: 

 

<a href=”http://www.pokus.cz/index2.htm”>Adresa2</a> 

 

 

Nastavení hodnoty do proměnné a vypsání hodnoty 

Je-li v aktuální šabloně definováno zpracování (uložení a výpis) proměnné s názvem např. URL_Adresa a vrací-

li tag <#ZakladniURL#> hodnotu “http://www.pokus.cz” a tag <#Pozdrav#> vrací ”Ahoj”, pak tento kód: 
 

<#VARIABLE-VALUE=URL_Adresa#> 

<#ZakladniURL#>/index.asp?Pozdrav=<#Pozdrav#> 

<#/VARIABLE-VALUE #> 

<a href=”<#URL_Adresa #>”>Adresa</a> 

 

… provede: 

 

<a href=”http://www.pokus.cz/index.asp?Pozdrav=Ahoj”>Adresa</a> 

 

 

Zobrazení tabulky se sumářem 

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazeni tabulky prodejnosti zboží, 

kterému je přiřazen název ProdZbozi, pak tento kód: 

 
<table> 

 <tr> 

  <th>Zbozi</th> 

  <th>Množství</th> 

  <th>Cena</th> 

</tr> 

<#FOR-EACH=ProdZbozi#> 

<#AGGRF-CALC=ProdZbozi.Mnozstvi#> 

<#AGGRF-CALC=ProdZbozi.Cena#> 

 <tr> 

  <td><#ProdZbozi.Nazev#></td> 

  <td<#ProdZbozi.Mnozstvi=N0#>&nbsp;ks</td> 

  <td><#ProdZbozi.Cena=N0.00#>&nbsp;Kč</td> 

 </tr> 

<#FOR-EACH-EMPTY#> 

 <tr> 

  <td colspan="3">Nejsou žádná data</td> 

 </tr> 
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<#/FOR-EACH-EMPTY#> 

<#/FOR-EACH=ProdZbozi#> 

 <tr> 

  <th>Celkem</th> 

  <th><#AGGRF-SUM-VALUE:ProdZbozi.Mnozstvi=N0#>&nbsp;ks</th> 

  <th><#AGGRF-SUM-VALUE:ProdZbozi.Cena=N0.00#>&nbsp;Kč</th> 

 </tr> 

</table> 

 

… provede např.: 

 
<table> 

 <tr> 

  <th>Zbozi</th> 

  <th>Množství</th> 

  <th>Cena</th> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Celaskon</td> 

  <td>5&nbsp;ks</td> 

  <td>255,00&nbsp;Kč</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Aspirin</td> 

  <td>3&nbsp;ks</td> 

  <td>69,00&nbsp;Kč</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Acylpirin</td> 

  <td>2&nbsp;ks</td> 

  <td>30,00&nbsp;Kč</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <th>Celkem</th> 

  <th>10&nbsp;ks</th> 

  <th>354,00&nbsp;Kč</th> 

 </tr> 

</table> 
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Seznam dostupných spec. tagů pro jednotlivé šablony 

 

Tagy společné všem šablonám 

 

<#Virtual_Dir#> Virtuální adresář  - viz. nastavení a konfigurace 

<#ISAPI_URL#> URL ISAPI knihovny internetové lékárny - viz. 

nastavení a konfigurace 

<#ISAPI_RELURL#> Relativní URL ISAPI knihovny internetové lékárny - 

viz. nastavení a konfigurace 

<#Akce#> Akce – umožňuje dále větvit akce ISAPI na další 

akce. Request Akce 

<#ISAPI:aaa#> Vrací URL ISAPI knihovny s názvem akce ”aaa”. 

Automaticky přidává k URL hodnotu IdSession. 

(šablona v tomto URL bude překládána jako 

standardní stránka s hlavičkou a patičkou!) 

Pokud se používá předávání IdSession přes cookie, 

vrací tento tag pouze URL ISAPI s názvem akce! 

Je též možné použít proměnnou Kam 

<#ISAPI:$Kam$#>. 

<#ISAPI::aaa#> Vrací URL ISAPI knihovny s názvem akce ”aaa”. 

Automaticky přidává k URL hodnotu IdSession a 

PageOnly=A (tzn., ze šablona v tomto URL bude 

překládána samostatně bez hlavičky a patičky!) 

Pokud se používá předávání IdSession přes cookie, 

vrací tento tag pouze URL ISAPI s názvem akce! Je 

též možné použít proměnnou Kam 

<#ISAPI::$Kam$#>. 

<#PageTitle#> Titulek (Title) stránky - viz. nastavení a konfigurace 

<#LocalPageTitle=xxx#> Tímto tagem lze nastavit lokální titulek stránky. Pro 

vložení některých hodnot lze zadat spec. řetězce: 

$Rozdeleni$ - název vybraného rozdělení 

$Kategorie$ - název vybrané kategorie 

$Skupina$ - název vybrané skupiny 

$Vyrobce$ - název vybraného výrobce 

$Zbozi_Nazev$ - název vybraného zboží 

$Zbozi_Doplnek$ - doplněk vybraného zboží 

LocalPageTitle je též možné naplnit pomocí 

<#VARIABLE-VALUE=LocalPageTitle#>. 

<#Description=xxx#> Tímto tagem lze nastavit description stránky. Pro 

vložení některých hodnot lze zadat spec. řetězce jako 

u <#LocalPageTitle=xxx#>. 

LocalPageTitle je též možné naplnit pomocí 

<#VARIABLE-VALUE=Description#>. 

<#Description#> Vrací zadané description stránky. 

<#KeyWords=xxx#> Tímto tagem lze nastavit keywords stránky. Pro 

vložení některých hodnot lze zadat spec. řetězce jako 

u <#LocalPageTitle=xxx#>. 

LocalPageTitle je též možné naplnit pomocí 

<#VARIABLE-VALUE=KeyWords#>. 

<#KeyWords#> Vrací zadané keywords stránky. 

<#IdSession#> Identifikátor klienta – je potřeba ho předávat při každé 

změně stránky! 

<#MsgText#> Slouží pro zobrazení nějakého hlášení – chyba, 

varování, oznámení atp. V šabloně Hlava.htm nebo 

Pata.htm by mělo být zařízeno zobrazení. 

<#Login#> V závislosti na tom, zda je zákazník přihlášen, zobrazí 

buď šablonu Login.htm nebo Logout.htm. 

<#Kategorie#> V závislosti na tom, zda je vybrána nějaká kategorie, 

zobrazí buď šablonu KategorieS.htm nebo 

SkupinaS.htm. 
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<#Prihlasen#> Je-li zákazník přihlášen, vrací 1, jinak 0 

<#Zakaznik#> Celé jméno přihlášeného zákazníka 

<#IdRozdeleni#> Identifikátor vybraného rozdělení. Request. 

<#IdKategorie#> Identifikátor vybrané kategorie. Request. 

<#IdSkupina#> Identifikátor vybrané skupiny. Request. 

<#NazevRozdeleni#> Název vybraného rozdělení. 

<#DPopisRozdeleni#> Dlouhý popis vybraného rozdělení. 

<#NazevKategorie#> Název vybrané kategorie. 

<#DPopisKategorie#> Dlouhý popis vybrané kategorie. 

<#NazevSkupina#> Název vybrané skupiny. 

<#DPopisSkupina#> Dlouhý popis vybrané skupiny. 

<#IdVyrobce#> Identifikátor vybraného výrobce. Request. 

<#Vyrobce#> Název výrobce. 

<#VyrobceKZ#> Kód země (státu) výrobce. 

<#IdSkupinaZb#> Identifikátor vazební tabulky skupiny a zboží. 

Request. 

<#IdPageZboziS#> Číslo stránky pro recordset ZboziS. Request. 

<#IdPageZboziKatS#> Číslo stránky pro recordset ZboziKatS. Request. 

<#IdPageZboziVyrS#> Číslo stránky pro recordset ZboziVyrS. Request. 

<#IdPageHledZboziS#> Číslo stránky pro recordset HledZboziS. Request. 

<#IdPageObjednavkaS#> Číslo stránky pro recordset ObjednavkaS Request. 

<#IdPageNovinka#> Číslo stránky pro recordset Novinka. Request. 

<#IdPageTipProdejce#> Číslo stránky pro recordset TipProdejce. Request. 

<#IdPageAkce#> Číslo stránky pro recordset Akce. Request. 

<#IdPageDoprodej#> Číslo stránky pro recordset Doprodej. Request. 

<#HledNazevH#> Hledaný název nebo doplněk, který byl zadán při 

vyhledávání zboží (hledání zboží přes pole 

NAZEV_H). Request. 

<#HledNazev#> Hledaný název, který byl zadán při vyhledávání zboží. 

Request. 

<#HledDoplnek#> Hledaný doplněk, který byl zadán při vyhledávání 

zboží. Request. 

<#HledPDK#> Hledaný kód PDK, který byl zadán při vyhledávání 

zboží. Request. 

<#HledPopis#> Hledaný popis, který byl zadán při vyhledávání zboží. 

Request. 

<#HledQS#> Hledaný řetězec pro QuickSearch, který byl zadán při 

vyhledávání zboží. Request. 

<#IdObjednavkaH#> Identifikátor objednávky. Request. 

<#Odkud#> Používá se k rozlišení navigace v případech, kdy je 

možné se na danou stránku dostat z více míst. 

Request. 

(např. ZboziD.htm – [SkupinaD, KategorieD, 

HledZboziS, ObjednavkaD, Kosik, Uvodni, 

UvodniLogin, VyrobceD] – je potřeba, pokud se 

použije navigace zpět na seznam zboží, košík, 

objednávku nebo úvodní stránku) 

<#Kam#> Používá se k rozlišení navigace v případech, kdy je 

možné se z danné stránky dostat na více míst. 

Request. Hodnotu lze též přednastavit pomocí 

<#VARIABLE-VALUE=Kam#>. 

<#Aktualni_Stranka#> Číslo aktuální stránky (možno použít až po tagu FOR-

EACH, ke kterému se vztahuje). 

<#Pocet_Stranek#> Celkový počet stránek (možno použít až po tagu 

PAGE-NAVIGATION, ke kterému se vztahuje) 

<#Pocet_Zaznamu#> Celkový počet záznamů (možno použít až po tagu 

FOR-EACH, ke kterému se vztahuje). 

<#CisloRadku#> Pořadové číslo řádku záznamu pro aktuálně otevřený 

dotaz. 



 

© FaRMIS s.r.o. 
Internetová lékárna i-FaRMIS – průvodce programátora a designera 
Revize 1.5.x 

Stránka 18 

<#Combo_Dodani#> Vrací seznam <option> typů dodání pro naplnění 

výběru <select> 

<#Combo_Platba#> Vrací seznam <option> typů plateb pro naplnění 

výběru <select> 

<#Combo_Stredisko#> Vrací seznam <option> středisek pro naplnění výběru 

<select> 

<#Combo_DodaniPlatba#> Vrací seznam <option> příznaků plateb pro typy 

dodání pro naplnění výběru <select> 

<#Combo_DodaniStredisko#> Vrací seznam <option> příznaků středisek pro typy 

dodání pro naplnění výběru <select> 

<#Combo_DodaniPoplatek#> Vrací seznam <option> poplatků pro typy dodání pro 

naplnění výběru <select> 

<#Combo_DodaniLimit#> Vrací seznam <option> limitů pro typy dodání pro 

naplnění výběru <select> 

<#Combo_DodaniOmezeni#> Vrací seznam <option> omezení pro typy dodání pro 

naplnění výběru <select> 

<#Combo_PlatbaPoplatek#> Vrací seznam <option> poplatků pro typy plateb pro 

naplnění výběru <select> 

<#Combo_PlatbaLimit#> Vrací seznam <option> limitů pro typy plateb pro 

naplnění výběru <select> 

<#Combo_PlatbaRozhrani#> Vrací seznam <option> rozhraní pro typy plateb pro 

naplnění výběru <select> 

<#Obj_Kompletne#> Je-li požadována objednávka kompletně, vrací  

“checked” jinak vrací “”. Request Kompletne. 

<#Obj_Poznamka#> Poznámka k objednávce. Request Poznamka. 

<#Obj_Cena_Celkem#> Celková cena budoucí (zatím neexistující) objednávky 

– suma košíku + poplatky za dodání, balné, platbu 

(závisí  na request parametrech IdDodani, IdPlatba). 

<#ErrCode#> Některé akce vrací číslo chyby (chybový kód). Toho 

lze využít k předefinování chybových hlášení atp. 

Seznam chybových  kódů je uveden u jednotlivých 

akcí. Def. je 0 – bez chyby. 

<#LJmeno#> Přihlašovací jméno zákazníka 

<#Jmeno#> Křestní jméno zákazníka 

<#Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#TitulPred#> Titul před jménem zákazníka 

<#TitulZa#> Titul za jménem zákazníka 

<#VerKarta#> Číslo věrnostní karty zákazníka 

<#Konto#> Hodnota konta zákazníka 

<#Typ_Konta#> Typ konta – [B]ody nebo [K]oruny 

<#Typ_Konta_Text#> Typ konta textem – „bodů“ nebo „Korun“ 

<#Email#> E-mail zákazníka 

<#Telefon#> Telefon zákazníka 

<#Fax#> Fax zákazníka 

<#Firma#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka 

<#ICO#> IČO firmy zákazníka 

<#DIC#> DIČ firmy zákazníka 

<#JmenoPrijmeni#> Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a příjmení 

<#Ulice#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

<#Obec#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

<#PSC#> Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

<#KodStatu#> Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

<#F_Firma#> Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka 

<#F_JmenoPrijmeni#> Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení 

<#F_Ulice#> Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

<#F_Obec#> Fakturační adresa zákazníka – Obec 

<#F_PSC#> Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

<#F_KodStatu#> Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

<#Pohlavi#> Pohlaví zákazníka: 
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M - muž 

Z - žena 

N - neuvedeno 

<#Vek#> Věk zákazníka 

<#EmailObjednavka#> Je-li volba zákazníka „odesílat info o objednávkách na 

email”, vrací „checked”, jinak “” 

<#SMSObjednavka#> Je-li volba zákazníka „odesílat info o objednávkáchna 

mobil”, vrací „checked”, jinak “” 

<#EmailObchod#> Je-li volba zákazníka „odesílat info o obchodě na 

email”, vrací „checked”, jinak “” 

<#EmailReklama#> Je-li volba zákazníka „odesílat reklamní materiály na 

email”, vrací „checked”, jinak “” 

<#FetchPharmData#> Pokud je zadáno ID pro přístup k serveru PharmData 

(stahování informaci o připravku), vrací 1, jinak vrací 

0. 

<#PharmData:T#> Pokud má vybrané zboží informační text na serveru 

PharmData, vrací 1, jinak vrací 0  Je vyžadován 

vstupní parametr IdZbozi nebo  IdSkupinaZb (musí být 

vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit tuto 

informaci). 

<#PharmData:O#> Pokud má vybrané zboží obrázek na serveru 

PharmData, vrací 1, jinak vrací 0  Je vyžadován 

vstupní parametr IdZbozi nebo  IdSkupinaZb (musí být 

vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit tuto 

informaci). 

<#PharmData:S#> Pokud má vybrané zboží text SPC na serveru 

PharmData, vrací 1, jinak vrací 0  Je vyžadován 

vstupní parametr IdZbozi nebo  IdSkupinaZb (musí být 

vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit tuto 

informaci). 

<#Kosik_Suma_C_PCena_SD#> Celková prodejní cena s DPH všech položek košíku 

<#Kosik_Suma_C_PCena_BD#> Celková prodejní cena bez DPH všech položek košíku 

<#Kosik_Suma_C_DPH#> Celková částka DPH všech položek košíku 

<#ZboziKosik#> Vrací počet položek v nákupním košíku – slouží např. 

k rozpoznání, zda je košík prázdný nebo ne. 

<#LoginEmail#> Email pro odeslání zapomenutých přihlašovacích 

údajů. Request LoginEmail. 

<#Obj_Rozhrani#> Typ rozhrani právě uložené objednávky (má smysl pro 

šablonu ObjednavkaR.htm) 

<#eBanka_Redir#> Kompletní URL na platební portál eBanky pro 

konkrétní objednávku (vyžaduje parametr 

IdObjednavkaH) 

<#eBanka_URL#> Základní část URL na platební portál eBanky 

<#eBanka_NazevObchodu#> Název obchodu pro identifikaci prodejce v eBance 

<#eBanka_CisloUctu#> Číslo účtu pro identifikaci prodejce v eBance 

<#eBanka_KodBanky#> Kód banky pro identifikaci prodejce v eBance 

<#A_Admin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor souborů nebo 

statistik, jinak vrací “0“. 

<#A_StatAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor statistik, jinak 

vrací “0“. 

<#A_FileAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor souborů, jinak 

vrací “0“. 

<#A_ForumAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor fóra, jinak vrací 

“0“. 

<#A_ObjAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor objednávek, 

jinak vrací “0“. 

<#F_Tema#> Téma nebo příspěvek (A/N). Request A_Tema 

<#F_Predmet#> Předmět příspěvku fóra. Request A_Predmet 

<#F_Poznamka#> Poznámka (text) příspěvku fóra. Request A_Poznamka 

<#F_Anonymne#> Je-li anonymní záznam, vrací  “checked” jinak vrací 
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“”. . Request A_Anonymne 

<#Puv_Predmet#> Předmět nadřazeného příspěvku fóra (vyžadován 

parametr IdForum nebo IdPuvForum) 

<#Puv_Poznamka#> Poznámka (text) nadřazeného příspěvku fóra 

(vyžadován parametr IdForum nebo IdPuvForum) 

<#Puv_IdForum#> Identifikátor nadřazeného příspěvku fóra (vyžadován 

parametr IdForum nebo IdPuvForum) 

<#K_Puv_Predmet#> Předmět nadřazeného komentáře zboží (vyžadován 

parametr IdKomentar nebo IdPuvKomentar) 

<#K_Puv_Poznamka#> Poznámka (text) nadřazeného komentáře zboží 

(vyžadován parametr IdKomentar nebo 

IdPuvKomentar) 

<#K_Puv_IdKomentar#> Identifikátor nadřazeného komentáře zboží 

(vyžadován parametr IdKomentar nebo 

IdPuvKomentar) 

<#IdForum#> Identifikátor příspěvku fóra. Request IdForum 

<#IdPuvForum#> Identifikátor nadřazeného příspěvku fóra. Request 

IdPuvForum 

<#IdZobrazForum#> Identifikátor příspěvku fóra, který má být zobrazen. 

Request IdZobrazForum 

<#IdTemaForum#> Identifikátor téma fóra, který má být zobrazen. 

Request IdTemaForum 

<#Zobraz_Predmet#> Předmět zobrazovného příspěvku fóra (vyžadován 

parametr IdZobrazForum) 

<#Zobraz_Poznamka#> Poznámka (text) zobrazovného příspěvku fóra 

(vyžadován parametr IdZobrazForum) 

<#Tema_Predmet#> Předmět tématu fóra (vyžadován parametr 

IdTemaForum) 

<#Tema_Poznamka#> Poznámka (text) tématu fóra (vyžadován parametr 

IdTemaForum) 

<#RQS_xxx#> Jakýkoliv tag jehož název začíná ”RQS_” se pokusí 

vrátit Request (parametry GET, POST a RewriteURL) 

s názvem ”xxx”. Pokud Request neexistuje, vrací 

prázdný řetězec. 

Napč. při odeslání 

“Obchod.dll/Uvodni?Pozdrav=Ahoj“ se po zavolání 

tagu <#RQS_Pozdrav#> v šabloně Uvodni.htm 

zobrazí “Ahoj”. 

<#RQST_xxx#> Jakýkoliv tag jehož název začíná ”RQS_” se pokusí 

vrátit Request (pouze parametry GET a POST, 

narozdíl od <#RQS_xxx#> neakceptuje parametry 

RewriteURL!!!) s názvem ”xxx”. Pokud Request 

neexistuje, vrací prázdný řetězec. 

<#P_xxx#> Výpis parametru (proměnné) stránky. Hodnotu 

proměnné lze přiřadit pomocí tagů 

<#VARIABLE_VALUE=P_xxx#> a 

<#/VARIABLE_VALUE#>. Platnost proměnné je 

omezená pouze na jednu stránku (ISAPI akci). 

Nahrazuje vybrane HTMLznaky jejich ekvivalenty! 

<#P_HTML_xxx#> Výpis parametru (proměnné) stránky. Hodnotu 

proměnné lze přiřadit pomocí tagů 

<#VARIABLE_VALUE=P_HTML_xxx#> a 

<#/VARIABLE_VALUE#>. Platnost proměnné je 

omezená pouze na jednu stránku (ISAPI akci). 

Nenahrazuje vybrane HTMLznaky jejich ekvivalenty! 

<#AdminAkce#> Jestliže se jedná o admin. akci (prefix názvu šablony 

„A_”), vrací 1, jinak vrací 0. 

<#AktZbozi#> Datum poslední aktualizace sortimentu (Nastavení – 

AKT_ZBOZI). 

<#MinHodnotaObj#> Vrací min. hodnotu objednávky (Nastavení – 
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MIN_HODNOTA_OBJ). 

<#JeMinHodnotaObj#> Vrací 1, pokud je naplněna min. hodnota objednávky 

(Nastavení – MIN_HODNOTA_OBJ), jinak vrací 0. 

<#RedirectURL#> Vrací URL pro přesměrování (RedirectURL). To lze 

naplnit voláním <#VARIABLE-VALUE=RedirectURL 

#>. 

<#MetaRedirectURL:xxx#> Vrací celý řetězec pro META tag Refresh s URL pro 

přesměrování (RedirectURL) a dobou zadanou jako 

xxx. Pokud je URL pro přesměrování (RedirectURL) 

prázdné, tak vrací prázdný řetězec. 

<#Redirect#> Vyvolá přesměrování (SendRedirect, 301) na straně 

serveru na URL pro přesměrování (RedirectURL). 

POZOR!!! Při vyvolání přesměrování se nebude 

provádět zápis do logovacích tabulek a neprovede se 

zápis cookie!!! 

<#Order#> Vrací request parametr Order. Hodnotu lze též 

přednastavit pomocí <#VARIABLE-

VALUE=Order#>. 

<#GA_Nazev_Obchodu#> Google analytics – název obchodu (Nastavení 

GA_NAZEV_OBCHODU) 

<#Kosik_VPLP#> Vrací počet volně prodejných léčivých přípravků 

v košíku (Zbozi.Kod_ZP > 0 a Zbozi.Ciselnik  “1”, “2” 

nebo “*”). Využití např. pro omezení způsobu dodání 

„L“. 

<#IdZbozi#> Identifikátor zboží. Request IdZbozi 

<#CisloUctuLekarna#> Číslo účtu lékárny (pro platbu převodem z účtu na 

účet). 

<#PaySec_URL#> URL platební brány Parsec (nastavení) 

<#PaySec_CisloUctu#> Číslo Konta internetového obchodu (nastavení) 

<#PaySec_BackURL#> Přednastavené URL pro návrat z platebního rozhraní 

PaySec 

<#PaySec_Msg_Prijemce#> Zpráva pro příjemce platby (nastavení) 

<#ErrText#> Text chybové hlášky. 

<#ErrNum#> Číslo chyby. 

-1 – chyba nespecifikovaná číslem 

404 – šablona nenalezena 

<#TC_ErrText#> Text chybových hlášek překladače šablon 

(nashromážděný při překladu šablony). 

<#TC_LastErrText#> Text poslední chybové hlášky překladače šablon. 

<#Err_TC#> Název šablony, u níž došlo k chybě. 

<#Z_Jmeno#> Jméno autora zprávy 

<#Z_Telefon#> Telefon autora zprávy 

<#Z_EmailOd#> E-mail autora zprávy 

<#Z_Poznamka#> Poznámka - text zprávy 

<#StatusCode:xxx#> Tag umožňující nastavit status-kód stránky. Parametr 

xxx je číslo stavu (např. 404 – Not Found atp.). 

<#Kosik_Hmotnost#> Celková hmotnost zboží v kosíku v gramech 

<#Kosik_Hmotnost_Kg#> Celková hmotnost zboží v kosíku v kilogramech 

<#IdRozdeleni:xxx#> Nastavuje parametr IdRozdeleni (podobně jako RQS 

parametr nebo RewriteURL parametr). POZOR!!! 

Používat s rozmyslem (pokud není IdRozdělení 

definováno jiným parametrem v hierarchii atp. – 

IdKategorie, IdSkupina, IdSkupinaZb) 

<#Rozpracovane_Objednavky#> Vrací počet rozpracovaných objednávek přihlášeného 

zákazníka 

<#StatusCode#> Vrací status kód stránky 

<#C_xxx#> Výpis parametru (proměnné) stránky, která se ukládá 

do cookie. Hodnotu proměnné lze přiřadit pomocí 

tagů <#VARIABLE_VALUE=C_xxx#> a 

<#/VARIABLE_VALUE#>. 
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<#OverenoZakaniky:xxx#> Tag pro službu Heureka – Ověřeno zákazníky. 

Parametr xxx je unikátní klíč o délce 32 znaků sloužící k 

identifikaci obchodu.Volá URL služby a vrací “ok” 

nebo text chyby. 

<#GenCaptchaHash#> Vygeneruje nový hash pro použití CAPTCHA kódu. 

Nic nevrací. 

<#CaptchaHash#> Vrací vygenerovaný hash pro použití CAPTCHA 

kódu. 

 

 

 

Společné parametry 

 

Parametry společné pro všechny šablony. 

 

PageCharSet Nastavuje výstupní kódování (CharSet) stránky. 

Hodnoty: 

- utf-8 

- ostatní windows-1250 

 

 

 

Společné dotazy 

 

Tagy pro dotazy společné pro všechny šablony. 

 

Novinka 

Sseznam novinek. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, 

IdVyrobce), třídění se nastvavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce. 

 

<#Novinka.Id_Novinka#> Identifikátor novinky 

<#Novinka.Popis#> Popis novinky 

<#Novinka.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#Novinka.Nazev#> Název zboží 

<#Novinka.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#Novinka.PDK#> PDK kód zboží 

<#Novinka.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#Novinka.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#Novinka.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#Novinka.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#Novinka.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#Novinka.EAN#> EAN 

<#Novinka.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#Novinka.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#Novinka.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#Novinka.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#Novinka.Datum#> Datum novinky 

<#Novinka.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#Novinka.Poradi#> Pořadí zobrazení novinky (pro třídění) 

<#Novinka.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#Novinka.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#Novinka.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#Novinka.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#Novinka.ZParametry#> Parametry zboží 

<#Novinka.Skupina_Order#> Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0 

<#Novinka.Kategorie_Order#> Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0 

<#Novinka.Rozdeleni_Order#> Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0 
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<#Novinka.Vyrobce_Order#> Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0 

<#Novinka.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=Novinka#> Seznam novinek 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Datum#> Nastavuje třídění podle data novinky pro recordset 

Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle data novinky sestupně pro 

recordset Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset Novinka. 

<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí novinky pro 

recordset Novinka. 

<#Novinka_Pocet#> Vrací celkový počet novinek 

 

 

TipProdejce 

Seznam tipů prodejce. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, 

IdVyrobce), třídění se nastvavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce. 

 

<#TipProdejce.Id_Novinka#> Identifikátor tipu 

<#TipProdejce.Popis#> Popis tipu 

<#TipProdejce.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#TipProdejce.Nazev#> Název zboží 

<#TipProdejce.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#TipProdejce.PDK#> PDK kód zboží 

<#TipProdejce.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#TipProdejce.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#TipProdejce.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#TipProdejce.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#TipProdejce.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#TipProdejce.EAN#> EAN 

<#TipProdejce.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#TipProdejce.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#TipProdejce.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#TipProdejce.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#TipProdejce.Datum#> Datum novinky 

<#TipProdejce.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#TipProdejce.Poradi#> Pořadí zobrazení tipu (pro třídění) 

<#TipProdejce.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#TipProdejce.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#TipProdejce.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#TipProdejce.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#TipProdejce.ZParametry#> Parametry zboží 

<#TipProdejce.Skupina_Order#> Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0 

<#TipProdejce.Kategorie_Order#> Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0 

<#TipProdejce.Rozdeleni_Order#> Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0 

<#TipProdejce.Vyrobce_Order#> Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0 

<#TipProdejce.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=TipProdejce#> Seznam tipů prodejce 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Datum#> Nastavuje třídění podle data tipu pro recordset 
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TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle data tipu sestupně pro 

recordset TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset TipProdejce. 

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí tipu pro recordset 

TipProdejce. 

<#TipProdejce_Pocet#> Vrací celkový počet tipů prodejce 

 

 

Akce 

Seznam akčního zboží. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, 

IdVyrobce), třídění se nastvavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce. 

 

<#Akce.Id_Novinka#> Identifikátor akce 

<#Akce.Popis#> Popis akce 

<#Akce.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#Akce.Nazev#> Název zboží 

<#Akce.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#Akce.PDK#> PDK kód zboží 

<#Akce.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#Akce.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#Akce.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#Akce.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#Akce.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#Akce.EAN#> EAN 

<#Akce.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#Akce.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#Akce.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#Akce.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#Akce.Datum#> Datum akce 

<#Akce.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#Akce.Poradi#> Pořadí zobrazení akce (pro třídění) 

<#Akce.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#Akce.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#Akce.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#Akce.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#Akce.ZParametry#> Parametry zboží 

<#Akce.Skupina_Order#> Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0 

<#Akce.Kategorie_Order#> Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0 

<#Akce.Rozdeleni_Order#> Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0 

<#Akce.Vyrobce_Order#> Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0 

<#Akce.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=Akce#> Seznam akcí 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Datum#> Nastavuje třídění podle data akce pro recordset 

Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle data akce sestupně pro 

recordset Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 
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recordset Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset Akce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí akce pro recordset 

Akce. 

<#Akce_Pocet#> Vrací celkový počet zboží v akci 

<#TypAkce:x#> Nastavuje typ akce: 

C – časová akce 

S – speciální akce 

V ostatních případech (nebo neuvede-li se 

TypAkce) bude typ akce A – běžná akce. 

 

 

Doprodej 

Seznam zboží v doprodeji. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, 

IdVyrobce), třídění se nastvavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce. 

 

<#Doprodej.Id_Novinka#> Identifikátor doprodeje 

<#Doprodej.Popis#> Popis doprodeje 

<#Doprodej.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#Doprodej.Nazev#> Název zboží 

<#Doprodej.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#Doprodej.PDK#> PDK kód zboží 

<#Doprodej.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#Doprodej.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#Doprodej.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#Doprodej.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#Doprodej.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#Doprodej.EAN#> EAN 

<#Doprodej.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#Doprodej.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#Doprodej.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#Doprodej.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#Doprodej.Datum#> Datum akce 

<#Doprodej.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#Doprodej.Poradi#> Pořadí zobrazení doprodeje (pro třídění) 

<#Doprodej.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#Doprodej.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#Doprodej.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#Doprodej.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#Doprodej.ZParametry#> Parametry zboží 

<#Doprodej.Skupina_Order#> Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0 

<#Doprodej.Kategorie_Order#> Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0 

<#Doprodej.Rozdeleni_Order#> Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0 

<#Doprodej.Vyrobce_Order#> Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0 

<#Doprodej.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=Doprodej#> Seznam zboží v doprodeji 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Datum#> Nastavuje třídění podle data doprodeje pro 

recordset Doprodej. 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle data doprodeje sestupně 

pro recordset Doprodej. 
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<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset Doprodej. 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset Doprodej. 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset Doprodej. 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset Doprodej. 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset Doprodej. 

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí doprodeje pro 

recordset Doprodej. 

<#Doprodej_Pocet#> Vrací celkový počet zboží v doprodeji 

 

 

Kosik 

Seznam zboží v kožíku. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 

 

<#Kosik.Id_Kosik#> Identifikátor řádku (položky) košíku 

<#Kosik.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#Kosik.Nazev#> Název zboží 

<#Kosik.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#Kosik.PDK#> PDK kód zboží 

<#Kosik.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#Kosik.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#Kosik.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#Kosik.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#Kosik.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#Kosik.EAN#> EAN 

<#Kosik.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#Kosik.PCena_BD#> Prodejní cena bez DPH zboží 

<#Kosik.Mnozstvi#> Objednané množství zboží 

<#Kosik.C_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH celého množství zboží 

<#Kosik.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#Kosik.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#Kosik.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#Kosik.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#Kosik.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#Kosik.Seznam_Atr#> Seznam atributů zboží a jejich hodnot 

<#Kosik.Zb_Mnozstvi#> Množství skladem 

<#Kosik.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#Kosik.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#Kosik.ZParametry#> Parametry zboží 

<#Kosik.MJ#> Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané 

množství zboží 

<#Kosik.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=Kosik#> Seznam položek v košíku 

<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset Kosik. 

<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset Kosik. 

<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset Kosik. 

<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset Kosik. 

<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset Kosik. 
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KosikD 

Detail položky košíku. Vyžadován je vstupní parametr IdKosik. 

 

<#KosikD.Id_Kosik#> Identifikátor položky košíku 

<#KosikD.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#KosikD.Nazev#> Název zboží 

<#KosikD.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#KosikD.PDK#> PDK kód zboží 

<#KosikD.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#KosikD.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#KosikD.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#KosikD.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#KosikD.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#KosikD.EAN#> EAN 

<#KosikD.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#KosikD.PCena_BD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#KosikD.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku, který se vztahuje 

ke zboží 

<#KosikD.Kod_ZP#> Kód ZP zboží 

<#KosikD.Ciselnik#> Číselník zboží 

<#KosikD.HEM#> HEM zboží 

<#KosikD.ATC#> ATC skupina zboží 

<#KosikD.ATC_Nazev#> Textový popis k ATC skupině 

<#KosikD.MJ#> Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané 

množství zboží 

<#KosikD.Delka_Exp#> Délka expirace zboží 

<#KosikD.Id_Vyrobce#> Kód výrobce zboží 

<#KosikD.Vyrobce#> Název výrobce zboží 

<#KosikD.Kod_Zeme#> Kód země (státu) výrobce zboží 

<#KosikD.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#KosikD.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#KosikD.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#KosikD.Mnozstvi#> Množství zboží v košíku 

<#KosikD.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#KosikD.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#KosikD.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#KosikD.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#KosikD.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#KosikD.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#KosikD.Stav#> Stav zboží 

<#KosikD.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#KosikD.Seznam_Atr#> Seznam atributů zboží a jejich hodnot 

<#KosikD.Zb_Mnozstvi#> Množství skladem 

<#KosikD.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#KosikD.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#KosikD.ZParametry#> Parametry zboží 

<#KosikD.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=KosikD#> Detail vybrané položky košíku 

 

 

Rozdeleni 

Seznam rozdělení. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 
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<#Rozdeleni.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#Rozdeleni.Nazev#> Název rozdělení 

<#Rozdeleni.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis rozdělení 

<#Rozdeleni.DP_HTML#> Dlouhý popis v HTML 

<#Rozdeleni.Poradi#> Pořadí rozdělení (pro třídění) 

<#Rozdeleni.Zvyraznit#> Zvýraznění rozdělení 

<#Rozdeleni.Pocet_Skupin#> Počet kategorií v rozdělení 

<#FOR-EACH=Rozdeleni#> Seznam rozdělení 

<#FOR-EACH-ORDER=Rozdeleni.Id_Rozdeleni#> Nastavuje třídění podle čísla kategorie pro 

recordset Rozdeleni. 

<#FOR-EACH-ORDER=Rozdeleni.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu kategorie pro 

recordset Rozdeleni. 

<#FOR-EACH-ORDER=Rozdeleni.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí kategorie pro 

recordset Rozdeleni. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraná a nevybrané kategorie pro <#FOR-

EACH=Rozdeleni#>. 

 

 

RozdeleniKatSkup 

Seznam rozdělení, kategorií a skupin (pro případ, že se použije rozdělení pro 3-úrovňovou strukturu menu). Není 

vyžadován žádný vstupní parametr.  

 

<#RozdeleniKatSkup Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#RozdeleniKatSkup Skupina#> Název skupiny 

<#RozdeleniKatSkup Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#RozdeleniKatSkup Kategorie#> Název kategorie 

<#RozdeleniKatSkup.Poradi_Kategorie#> Pořadí kategorie (pro třídění) 

<#RozdeleniKatSkup.Poradi_Skupina#> Pořadí skupiny (pro třídění) 

<#RozdeleniKatSkup.Zvyraznit_Kategorie#> Zvýraznění kategorie 

<#RozdeleniKatSkup.Zvyraznit_Skupina#> Zvýraznění skupiny 

<#RozdeleniKatSkup.Pocet_Skupin_Kategorie#> Počet skupin v kategorii 

<#RozdeleniKatSkup.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#RozdeleniKatSkup.Rozdeleni#> Název rozdělení 

<#RozdeleniKatSkup.Poradi_Rozdeleni#> Pořadí rozdělení 

<#RozdeleniKatSkup.Zvyraznit_Rozdeleni#> Zvýraznění rozdělení 

<#RozdeleniKatSkup.Pocet_Kategorii_Rozdeleni#> Počet kategorií v rozdělení 

<#RozdeleniKatSkup.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis rozdělení 

<#RozdeleniKatSkup.DP_HTML #> Dlouhý popis rozdělení v HTML 

<#FOR-EACH=RozdeleniKatSkup#> Seznam rozdělení, kategorií a skupin 

<#FOR-EACH-

GROUP=RozdeleniKatSkup.Id_Kategorie#> 

Groupování rozdělení, kategorií a skupin 

<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup. 

Rozdeleni_Kategorie_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle názvu rozdělení, kategorie 

a skupiny pro recordset RozdeleniKatSkup. 

<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup. 

Id_Rozdeleni_Id_Kategorie_Id_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle čísla rozdělení, kategorie a 

skupiny pro recordset RozdeleniKatSkup. 

<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup. 

Id_Rozdeleni_Kategorie_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle čísla rozdělení a názvu 

kategorie  a skupiny pro recordset 

RozdeleniKatSkup. 

<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení a skupiny 

pro recordset RozdeleniKatSkup. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraná a nevybrané skupiny pro <#FOR-EACH= 

RozdeleniKatSkup #>. 

 

 

Kategorie 

Seznam kategorií. Není vyžadován žádný vstupní parametr. Je-li nastaven nezáporný filtr KatIdRozdeleni (tagem 

<#KatIdRozdeleni:…#> nebo request parametrem KatIdRozdeleni) nebo request parametrem IdRozdeleni, tak se 

budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií. 

 

<#Kategorie.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 
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<#Kategorie.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Kategorie.Nazev#> Název kategorie 

<#Kategorie.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis kategorie 

<#Kategorie.DP_HTML#> Dlouhý popis v HTML 

<#Kategorie.Poradi#> Pořadí kategorie (pro třídění) 

<#Kategorie.Zvyraznit#> Zvýraznění kategorie 

<#Kategorie.Pocet_Skupin#> Počet skupin v kategorii 

<#FOR-EACH=Kategorie#> Seznam kategorií  

<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Id_Kategorie#> Nastavuje třídění podle čísla kategorie pro 

recordset Kategorie. 

<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu kategorie pro 

recordset Kategorie. 

<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí kategorie pro 

recordset Kategorie. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraná a nevybrané kategorie pro <#FOR-

EACH=Kategorie#>. 

<#KatIdRozdeleni:…#> Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií 

(IdRozdeleni). Lze nastavit i jako request  parametr 

KatIdRozdeleni. 

 

 

KategorieSkupina 

Seznam kategorií a skupin. Není vyžadován žádný vstupní parametr. Je-li nastaven nezáporný filtr 

KatIdRozdeleni (tagem <#KatIdRozdeleni:…#> nebo request parametrem KatIdRozdeleni), tak se budou 

zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií. 

 

<#KategorieSkupina Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#KategorieSkupina Skupina#> Název skupiny 

<#KategorieSkupina.DP_Skupina#> Dlouhý popis skupiny 

<#KategorieSkupina.DP_HTML_Skupina#> Dlouhý popis skupiny v HTML 

<#KategorieSkupina Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#KategorieSkupina Kategorie#> Název kategorie 

<#KategorieSkupina.DP_Kategorie#> Dlouhý popis kategorie 

<#KategorieSkupina.DP_HTML_Kategorie#> Dlouhý popis kategorie v HTML 

<#KategorieSkupina.Poradi_Kategorie#> Pořadí kategorie (pro třídění) 

<#KategorieSkupina.Poradi_Skupina#> Pořadí skupiny (pro třídění) 

<#KategorieSkupina.Zvyraznit_Kategorie#> Zvýraznění kategorie 

<#KategorieSkupina.Zvyraznit_Skupina#> Zvýraznění skupiny 

<#KategorieSkupina.Pocet_Skupin_Kategorie#> Počet skupin v kategorii 

<#KategorieSkupina.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#FOR-EACH=KategorieSkupina#> Seznam kategorií a skupin 

<#FOR-EACH-GROUP= KategorieSkupina 

Id_Kategorie#> 

Groupování kategorií a skupin 

<#FOR-EACH-

ORDER=KategorieSkupina.Kategorie_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle názvu kategorie a skupiny 

pro recordset KategorieSkupina. 

<#FOR-EACH-

ORDER=KategorieSkupina.Id_Kategorie_Id_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle čísla kategorie a skupiny 

pro recordset KategorieSkupina. 

<#FOR-EACH-ORDER=KategorieSkupina.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí kategorie a skupiny 

pro recordset KategorieSkupina. 

<#FOR-EACH-ORDER=KategorieSkupina.Skupina#> Nastavuje třídění podle názvu skupiny pro 

recordset KategorieSkupina. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraná a nevybrané skupiny pro <#FOR-

EACH=KategorieSkupina#>. 

<#KatIdRozdeleni:…#> Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií 

(IdRozdeleni). Lze nastavit i jako request  parametr 

KatIdRozdeleni. 

 

 

Skupina 
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Seznam skupin v kategorii. Vyžadován je vstupní parametr IdKategorie (musí být vybrána kategorie, ke které je 

potřeba zobrazit skupiny). 

 

<#Skupina.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#Skupina.Nazev#> Název skupiny 

<#Skupina.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis skupiny 

<#Skupina.DP_HTML#> Dlouhý popis v HTML 

<#Skupina.Poradi#> Pořadí skupiny (pro třídění) 

<#Skupina.Zvyraznit#> Zvýraznění skupiny 

<#FOR-EACH=Skupina#> Seznam skupin ve vybrané kategorii 

<#FOR-EACH-ORDER=Skupina.Id_Skupina#> Nastavuje třídění podle čísla skupiny pro recordset 

Skupina. 

<#FOR-EACH-ORDER=Skupina.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu skupiny pro 

recordset Skupina. 

<#FOR-EACH-ORDER=Skupina.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí skupiny pro 

recordset Skupina. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraná a nevybrané skupiny pro <#FOR-

EACH=Skupina#>. 

  

 

 

SkupKatRozZbozi 

Seznam rozdělení, kategorií a skupin, do kterých patří vybrané zboží. Je vyžadován vstupní parametr IdZbozi 

(musí být vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit skupiny, kategorie, rozdělění).  

 

<#SkupKatRozZbozi.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#SkupKatRozZbozi Skupina#> Název skupiny 

<#SkupKatRozZbozi Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#SkupKatRozZbozi Kategorie#> Název kategorie 

<#SkupKatRozZbozi.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#SkupKatRozZbozi.Rozdeleni#> Název rozdělení 

<#SkupKatRozZbozi.Poradi_Skupina#> Pořadí skupiny (pro třídění) 

<#SkupKatRozZbozi.Poradi_Kategorie#> Pořadí kategorie (pro třídění) 

<#SkupKatRozZbozi.Poradi_Rozdeleni#> Pořadí rozdělení 

<#FOR-EACH=SkupKatRozZbozi#> Seznam rozdělení, kategorií a skupin 

<#FOR-EACH-ORDER=SkupKatRozZbozi. 

Rozdeleni_Kategorie_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle názvu rozdělení a skupiny 

pro recordset SkupKatRozZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=SkupKatRozZbozi. 

Id_Rozdeleni_Id_Kategorie_Id_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle čísla rozdělení a skupiny 

pro recordset SkupKatRozZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=SkupKatRozZbozi.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení a skupiny 

pro recordset SkupKatRozZbozi. 

 

 

Vyrobce 

Seznam výrobců. Není vyžadován žádný vstupní parametr. 

 

<#Vyrobce.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce (kód výrobce) 

<#Vyrobce.Nazev#> Název výrobce 

<#Vyrobce.Kod_Zeme#> Kód země (státu) výrobce 

<#FOR-EACH=Vyrobce#> Seznam výrobců 

<#FOR-EACH-ORDER=Vyrobce.Id_Vyrobce#> Nastavuje třídění podle pro recordset Vyrobce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Vyrobce.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu výrobce pro 

recordset Vyrobce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Vyrobce.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu výrobce sestupně 

pro recordset Vyrobce. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraní a nevybraní výrobci pro <#FOR-EACH= 

Vyrobce #>. 

 

 

VyrobceZbozi 
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Seznam výrobců vybraného zboží. Reaguje na vstupní parametry IdRozdeleni, IdKategorie, IdSkupina, 

HledNazevH, HledNazev, HledDoplnek, HledPDK, HledPopis, HledQS. 

 

<#VyrobceZbozi.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce (kód výrobce) 

<#VyrobceZbozi.Nazev#> Název výrobce 

<#VyrobceZbozi.Kod_Zeme#> Kód země (státu) výrobce 

<#FOR-EACH=VyrobceZbozi#> Seznam výrobců vybraného zboží 

<#FOR-EACH-ORDER=VyrobceZbozi.Id_Vyrobce#> Nastavuje třídění podle pro recordset 

VyrobceZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=VyrobceZbozi.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu výrobce pro 

recordset VyrobceZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=VyrobceZbozi.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu výrobce sestupně 

pro recordset VyrobceZbozi. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybraný a nevybraní výrobci pro <#FOR-EACH= 

VyrobceZbozi#>. 

 

 

ZboziS 

Seznam zboží ze skupiny zboží. Vyžadován je vstupní parametr IdSkupina (musí být vybrána skupina, ke které 

je potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziS. Pokud je vybrán výrobce (parametr 

IdVyrobce), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference 

a priority tipů. 

 

<#ZboziS.Id_SkupinaZb#> Identifikátor vazební tabulky skupiny a zboží 

<#ZboziS.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziS.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziS.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziS.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziS.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziS.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziS.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziS.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziS.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziS.EAN#> EAN 

<#ZboziS.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziS.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziS.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziS.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#ZboziS.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#ZboziS.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#ZboziS.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#ZboziS.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#ZboziS.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#ZboziS.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziS.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziS.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ZboziS.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziS.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziS.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziS.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziS.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ZboziS#> Seznam zboží vybrané skupiny 

<#PAGE-NAVIGATION=ZboziS#> Stránkování pro seznam zboží vybrané skupiny 
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<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset ZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ZboziS. 

 

 

ZboziRozS 

Seznam zboží z rozdělení. Vyžadován je vstupní parametr IdRozdeleni (musí být vybráno rozdělení, ke kterému 

je potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziRozS. Pokud je vybrán výrobce 

(parametr IdVyrobce), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení 

preference a priority tipů. 

 

<#ZboziRozS.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziRozS.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziRozS.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziRozS.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziRozS.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziRozS.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziRozS.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziRozS.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziRozS.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziRozS.EAN#> EAN 

<#ZboziRozS.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziRozS.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziRozS.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziRozS.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#ZboziRozS.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#ZboziRozS.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#ZboziRozS.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#ZboziRozS.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#ZboziRozS.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#ZboziRozS.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziRozS.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziRozS.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ZboziRozS.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziRozS.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziRozS.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziRozS.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziRozS.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ZboziRozS#> Seznam zboží vybraného rozdělení 

<#PAGE-NAVIGATION=ZboziRozS#> Stránkování pro seznam zboží vybraného 

rozdělení 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ZboziRozS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset ZboziRozS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ZboziRozS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 
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recordset ZboziRozS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ZboziRozS. 

 

 

ZboziKatS 

Seznam zboží z kategorie. Vyžadován je vstupní parametr IdKategorie (musí být vybrána kategorie, ke které je 

potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziKatS. Pokud je vybrán výrobce 

(parametr IdVyrobce), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení 

preference a priority tipů. 

 

<#ZboziKatS.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziKatS.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziKatS.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziKatS.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziKatS.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziKatS.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziKatS.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziKatS.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziKatS.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziKatS.EAN#> EAN 

<#ZboziKatS.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziKatS.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziKatS.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziKatS.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#ZboziKatS.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#ZboziKatS.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#ZboziKatS.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#ZboziKatS.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#ZboziKatS.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#ZboziKatS.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziKatS.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziKatS.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ZboziKatS.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziKatS.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziKatS.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziKatS.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziKatS.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ZboziKatS#> Seznam zboží vybrané kategorie 

<#PAGE-NAVIGATION=ZboziKatS#> Stránkování pro seznam zboží vybrané kategorie 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ZboziKatS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

sestupně recordset ZboziKatS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ZboziKatS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset ZboziKatS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ZboziKatS. 

 

 

ZboziVyrS 
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Seznam zboží výrobce. Vyžadován je vstupní parametr IdVyrobce (musí být vybrán výrobce, ke kterému je 

potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziVyrS. Do třídění seznamu zboží může 

zasahovat nastavení preference a priority tipů. 

 

<#ZboziVyrS.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziVyrS.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziVyrS.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziVyrS.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziVyrS.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziVyrS.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziVyrS.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziVyrS.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziVyrS.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziVyrS.EAN#> EAN 

<#ZboziVyrS.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziVyrS.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziVyrS.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziVyrS.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#ZboziVyrS.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#ZboziVyrS.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#ZboziVyrS.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#ZboziVyrS.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#ZboziVyrS.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#ZboziVyrS.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziVyrS.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziVyrS.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ZboziVyrS.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziVyrS.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziVyrS.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziVyrS.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziVyrS.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ZboziVyrS#> Seznam zboží vybraného výrobce 

<#PAGE-NAVIGATION=ZboziVyrS#> Stránkování pro seznam zboží vybraného výrobce 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ZboziVyrS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset ZboziVyrS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ZboziVyrS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset ZboziVyrS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ZboziVyrS. 

 

 

ZboziD 

Detail zboží. Vyžadován je vstupní parametr IdZbozi nebo IdSkupinaZb (musí být vybráno zboží, které je 

potřeba zobrazit). 

 

<#ZboziD.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziD.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziD.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziD.PDK#> PDK kód zboží 
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<#ZboziD.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziD.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziD.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziD.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#ZboziD.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziD.EAN#> EAN 

<#ZboziD.CategoryText#> CategoryText pro porovnavače cen 

<#ZboziD.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziD.PCena_BD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziD.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku, který se vztahuje 

ke zboží 

<#ZboziD.Kod_ZP#> Kód ZP zboží 

<#ZboziD.Ciselnik#> Číselník zboží 

<#ZboziD.HEM#> HEM zboží 

<#ZboziD.ATC#> ATC skupina zboží 

<#ZboziD.ATC_Nazev#> Textový popis k ATC skupině 

<#ZboziD.MJ#> Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané 

množství zboží 

<#ZboziD.Delka_Exp#> Délka expirace zboží 

<#ZboziD.Id_Vyrobce#> Kód výrobce zboží 

<#ZboziD.Vyrobce#> Název výrobce zboží 

<#ZboziD.Kod_Zeme#> Kód země (státu) výrobce zboží 

<#ZboziD.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#ZboziD.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziD.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#JeVKosiku#> Vrací počet položek daného zboží uloženého 

v košíku – slouží např. k rozlišení, zda je již dané 

zboží v košíku. 

<#ZboziD.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#ZboziD.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#ZboziD.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#ZboziD.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#ZboziD.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#ZboziD.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziD.Stav#> Stav zboží 

<#ZboziD.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ZboziD.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziD.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziD.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziD.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziD.Hodnoceni#> Průměrné hodnocení zboží 

<#ZboziD.Hodnoceni_Pocet#> Celkový počet hodnocení zboží 

<#ZboziD.Komentar_Pocet#> Celkový počet komentářů zboží 

<#ZboziD.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ZboziD#> Detail vybraného zboží 

 

 

HledZboziS 

Seznam vyhledaného zboží. Podporován je některý ze vstupních parametrů: 

 HledNazevH – hledaný název nebo doplněk zboží (hledá se v poli NAZEV_H) 

 HledNazev – hledaný název zboží 

 HledDoplnek – hledaný doplněk zboží 

 (lze použít buď HledNazevH nebo HledNazev a HledDoplnek – výpočet váhy záznamu) 

 HledPDK – hledaný kód PDK zboží 
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 HledPopis – hledaný Krátký nebo dlouhý popis 

 HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) 

 (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání zboží, které je potřeba najít a zobrazit). 

Pro stránkování lze zadat parametr IdPageHledZboziS. Pokud je vybrán výrobce (parametr IdVyrobce), zobrazí 

zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference a priority tipů. 

 

<#HledZboziS.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#HledZboziS.Nazev#> Název zboží 

<#HledZboziS.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#HledZboziS.PDK#> PDK kód zboží 

<#HledZboziS.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#HledZboziS.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#HledZboziS.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#HledZboziS.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#HledZboziS.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#HledZboziS.EAN#> EAN 

<#HledZboziS.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#HledZboziS.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#HledZboziS.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#HledZboziS.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#HledZboziS.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#HledZboziS.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 

<#HledZboziS.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#HledZboziS.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#HledZboziS.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#HledZboziS.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#HledZboziS.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#HledZboziS.Vaha#> Váha záznamu při hledání (viz. Nastavení) 

<#HledZboziS.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#HledZboziS.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#HledZboziS.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#HledZboziS.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#HledZboziS.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziHledS.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=HledZboziS#> Seznam nalezeného zboží 

<#PAGE-NAVIGATION=HledZboziS#> Stránkování pro seznam nalezeného zboží 

<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset Zbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Nazev Desc#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně 

pro recordset Zbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset HledZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset HledZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset HledZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Vaha#> Nastavuje třídění podle váhy záznamu pro 

recordset HledZboziS. 

 

 

HledRozdeleniS 

Seznam vyhledaných rozdělení. Podporován je některý ze vstupních parametrů: 

 HledNazev – hledaný název zboží 
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 HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) 

 (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání kategorií, které je potřeba najít a zobrazit). 

 

<#HledRozdeleniS.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#HledRozdeleniS.Nazev#> Název rozdělení 

<#HledRozdeleniS.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis rozdělení 

<#HledRozdeleniS.DP_HTML#> Dlouhý popis v HTML 

<#HledRozdeleniS.Poradi#> Pořadí rozdělení (pro třídění) 

<#HledRozdeleniS.Zvyraznit#> Zvýraznění rozdělení 

<#HledRozdeleniS.Pocet_Skupin#> Počet kategorií v rozdělení 

<#FOR-EACH=HledRozdeleniS#> Seznam rozdělení 

<#FOR-EACH-ORDER=HledRozdeleniS.Id_Kategorie#> Nastavuje třídění podle čísla rozdělení pro 

recordset HledRozdeleniS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledRozdeleniS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu rozdělení pro 

recordset HledRozdeleniS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledRozdeleniS.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení pro 

recordset HledRozdeleniS. 

 

 

HledKategorieS 

Seznam vyhledaných kategorií. Podporován je některý ze vstupních parametrů: 

 HledNazev – hledaný název zboží 

 HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) 

 (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání kategorií, které je potřeba najít a zobrazit). 

Je-li nastaven nezáporný filtr KatIdRozdeleni (tagem <#KatIdRozdeleni:…#> nebo request parametrem 

KatIdRozdeleni), tak se budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií. 

 

<#HledKategorieS.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#HledKategorieS.Nazev#> Název kategorie 

<#HledKategorieS.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis kategorie 

<#HledKategorieS.DP_HTML#> Dlouhý popis v HTML 

<#HledKategorieS.Poradi#> Pořadí kategorie (pro třídění) 

<#HledKategorieS.Zvyraznit#> Zvýraznění kategorie 

<#HledKategorieS.Pocet_Skupin#> Počet skupin v kategorii 

<#HledKategorieS.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#HledKategorieS.Rozdeleni#> Název rozdělení 

<#HledKategorieS.Poradi_Rozdeleni#> Pořadí rozdělení (pro třídění) 

<#HledKategorieS.Zvyraznit_Rozdeleni#> Zvýraznění rozdělení 

<#HledKategorieS.Pocet_Kategorii#> Počet kategorií v rozdělení 

<#FOR-EACH=HledKategorieS#> Seznam kategorií  

<#FOR-EACH-ORDER= HledKategorieS.Id_Kategorie#> Nastavuje třídění podle čísla kategorie pro 

recordset HledKategorieS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu kategorie pro 

recordset HledKategorieS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí kategorie pro 

recordset HledKategorieS. 

<#FOR-EACH-ORDER= HledKategorieS. 

Id_Rozdeleni_Id_Kategorie#> 

Nastavuje třídění podle čísla rozdělení a kategorie 

pro recordset HledKategorieS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS. 

Rozdeleni_Kategorie#> 

Nastavuje třídění podle názvu rozdělení a 

kategorie pro recordset HledKategorieS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS. 

R_Poradi_K_Poradi#> 

Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení a 

kategorie pro recordset HledKategorieS. 

<#KatIdRozdeleni:…#> Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií 

(IdRozdeleni). Lze nastavit i jako request  parametr 

KatIdRozdeleni. 

 

 

 

HledSkupinaS 

Seznam vyhledaných skupin. Podporován je některý ze vstupních parametrů: 
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 HledNazev – hledaný název zboží 

 HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) 

 (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání skupin, které je potřeba najít a zobrazit). 

Je-li nastaven nezáporný filtr KatIdRozdeleni (tagem <#KatIdRozdeleni:…#> nebo request parametrem 

KatIdRozdeleni), tak se budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií. 

 

<#HledSkupinaS.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#HledSkupinaS Skupina#> Název skupiny 

<#HledSkupinaS.DP_Skupina#> Dlouhý popis skupiny 

<#HledSkupinaS.DP_HTML_Skupina#> Dlouhý popis skupiny v HTML 

<#HledSkupinaS Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#HledSkupinaS Kategorie#> Název kategorie 

<#HledSkupinaS.DP_Kategorie#> Dlouhý popis kategorie 

<#HledSkupinaS.DP_HTML_Kategorie#> Dlouhý popis kategorie v HTML 

<#HledSkupinaS.Poradi_Kategorie#> Pořadí kategorie (pro třídění) 

<#HledSkupinaS.Poradi_Skupina#> Pořadí skupiny (pro třídění) 

<#HledSkupinaS.Zvyraznit_Kategorie#> Zvýraznění kategorie 

<#HledSkupinaS.Zvyraznit_Skupina#> Zvýraznění skupiny 

<#HledSkupinaS.Pocet_Skupin_Kategorie#> Počet skupin v kategorii 

<#HledSkupinaS.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#HledSkupinaS.Rozdeleni#> Název rozdělení 

<#HledSkupinaS.Poradi_Rozdeleni#> Pořadí rozdělení (pro třídění) 

<#HledSkupinaS.Zvyraznit_Rozdeleni#> Zvýraznění rozdělení 

<#HledSkupinaS.Pocet_Kategorii#> Počet kategorií v rozdělení 

<#FOR-EACH=HledSkupinaS#> Seznam kategorií a skupin 

<#FOR-EACH-

ORDER=HledSkupinaS.Kategorie_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle názvu kategorie a skupiny 

pro recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-

ORDER=HledSkupinaS.Id_Kategorie_Id_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle čísla kategorie a skupiny 

pro recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-

ORDER=HledSkupinaS.K_Poradi_S_Poradi#> 

Nastavuje třídění podle pořadí kategorie a skupiny 

pro recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS.Skupina#> Nastavuje třídění podle názvu skupiny pro 

recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS.Id_Skupina#> Nastavuje třídění podle čísla skupiny pro recordset 

HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS.S_Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí skupiny pro 

recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS. 

Rozdeleni_Kategorie_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle názvu rozdělení , kategorie 

a skupiny pro recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS. 

Id_Rozdeleni_Id_Kategorie_Id_Skupina#> 

Nastavuje třídění podle čísla rozdělení , kategorie 

a skupiny pro recordset HledSkupinaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS. 

R_Poradi_K_Poradi_S_Poradi#> 

Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení , 

kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS. 

<#KatIdRozdeleni:…#> Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií 

(IdRozdeleni). Lze nastavit i jako request  parametr 

KatIdRozdeleni. 

 

 

HledVyrobceS 

Seznam vyhledaných výrobců. Podporován je některý ze vstupních parametrů: 

 HledNazev – hledaný název zboží 

 HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) 

 (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání výrobců, které je potřeba najít a zobrazit). 

 

<#HledVyrobceS.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce (kód výrobce) 

<#HledVyrobceS.Nazev#> Název výrobce 

<#HledVyrobceS.Kod_Zeme#> Kód země (státu) výrobce 

<#FOR-EACH=HledVyrobceS#> Seznam výrobců 

<#FOR-EACH-ORDER=HledVyrobceS.Id_Vyrobce#> Nastavuje třídění podle pro recordset 

HledVyrobceS. 
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<#FOR-EACH-ORDER=HledVyrobceS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu výrobce pro 

recordset HledVyrobceS. 

 

 

ObjednavkaS 

Seznam objednávek přihlášeného uživatele. Není vyžadován žádný vstupní parametr. Pro stránkování lze zadat 

parametr IdPageObjednavkaS. 

 

<#ObjednavkaS.Id_ObjednavkaH#> Identifikátor objednávky 

<#ObjednavkaS.Datum#> Datum objednávky 

<#ObjednavkaS.Dodani#> Typ dodání objednávky 

<#ObjednavkaS.Stredisko#> Středisko objednávky 

<#ObjednavkaS.Platba#> Způsob platby (je-li více zp. platby - 

kombinovaná) 

<#ObjednavkaS.Cena_Zbozi#> Celková cena zboží v objednávce (bez poplatků) 

<#ObjednavkaS.Poplatek_D#> Poplatek za dodání 

<#ObjednavkaS.Id_SazbaDPH_D#> Sazba DPH poplatku za dodání 

<#ObjednavkaS.Poplatek_P#> Poplatek za platbu 

<#ObjednavkaS.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH poplatku za platbu 

<#ObjednavkaS.Poplatek_B#> Poplatek za balné 

<#ObjednavkaS.Id_SazbaDPH_B#> Sazba DPH poplatku za balné 

<#ObjednavkaS.Poplatek_D_C#> Celkový poplatek za dodání (poplatek + balné) 

<#ObjednavkaS.Castka#> Částka za objednávku (zboží + poplatky) 

<#ObjednavkaS.Stav#> Stav objednávky 

<#ObjednavkaS.KodStav#> Kód stavu objednávky 

<#ObjednavkaS.Titul_Pred#> Titul před jménem zákazníka 

<#ObjednavkaS.Jmeno#> Křestní jméno zákazníka 

<#ObjednavkaS.Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#ObjednavkaS.Titul_Za#> Titul za jménem zákazníka 

<#ObjednavkaS.Ver_Karta#> Číslo věrnostní karty zákazníka 

<#ObjednavkaS.Email#> E-mail zákazníka 

<#ObjednavkaS.Telefon#> Telefon zákazníka 

<#ObjednavkaS.Fax#> Fax zákazníka 

<#ObjednavkaS.JmenoPrijmeni#> Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a 

příjmení 

<#ObjednavkaS.Firma#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma 

zákazníka 

<#ObjednavkaS.Ulice#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

<#ObjednavkaS.Obec#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

<#ObjednavkaS.PSC#> Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

<#ObjednavkaS.KodStatu#> Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

<#ObjednavkaS.F_Firma#> Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka 

<#ObjednavkaS.F_JmenoPrijmeni#> Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení 

<#ObjednavkaS.F_Ulice#> Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

<#ObjednavkaS.F_Obec#> Fakturační adresa zákazníka – Obec 

<#ObjednavkaS.F_PSC#> Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

<#ObjednavkaS.F_KodStatu#> Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

<#ObjednavkaS.ICO#> IČO firmy zákazníka 

<#ObjednavkaS.DIC#> DIČ firmy zákazníka 

<#FOR-EACH=ObjednavkaS#> Seznam objednávek 

<#PAGE-NAVIGATION=ObjednavkaS#> Stránkování pro seznam objednávek 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Datum#> Nastavuje třídění podle data objednávky pro 

recordset ObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Datum Desc#> Nastavuje třídění sestupně podle data objednávky 

pro recordset ObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Dodani_Datum#> Nastavuje třídění podle typu dodání a data 

objednávky pro recordset ObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Dodani_Datum 

Desc#> 

Nastavuje třídění podle typu dodání vzespupně a 

data objednávky sestupně pro recordset 

ObjednavkaS. 
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<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Platba_Datum#> Nastavuje třídění podle typu platby a data 

objednávky pro recordset ObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Platba_Datum 

Desc#> 

Nastavuje třídění podle typu platby vzespupně a 

data objednávky sestupně pro recordset 

ObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-

ORDER=ObjednavkaS.Stredisko_Datum#> 

Nastavuje třídění podle střediska a data 

objednávky pro recordset ObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Stredisko_Datum 

Desc#> 

Nastavuje třídění podle střediska vzespupně a data 

objednávky sestupně pro recordset ObjednavkaS. 

 

 

ObjednavkaD 

Detail objednávky. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH. 

 

<#ObjednavkaD.Dodani#> Způsob dodání 

<#ObjednavkaD.Platba#> Způsob platby (je-li více zp. platby - 

kombinovaná) 

<#ObjednavkaD.Stredisko#> Středisko - název 

<#ObjednavkaD.Kompletne#> Je-li požadována objednávka kompletně, vrací 

Ano/Ne 

<#ObjednavkaD.Poplatek_D#> Poplatek za dodání 

<#ObjednavkaD.Id_SazbaDPH_D#> Sazba DPH poplatku za dodání 

<#ObjednavkaD.Poplatek_P#> Poplatek za platbu (je-li více zp. platby, tak 

součet) 

<#ObjednavkaD.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH poplatku za platbu (je-li více zp. 

platby, tak sazbu prvního zp.) 

<#ObjednavkaD.Poplatek_B#> Poplatek za balné 

<#ObjednavkaD.Id_SazbaDPH_B#> Sazba DPH poplatku za balné 

<#ObjednavkaD.Poplatek_D_C#> Celkový poplatek za dodání (poplatek + balné) 

<#ObjednavkaD.Id_Dodani#> ID zp. dodání 

<#ObjednavkaD.Id_Stredisko#> ID střediska 

<#ObjednavkaD.KodKompletne#> Je-li požadována objednávka kompletně, vrací 

A/N 

<#ObjednavkaD.Poznamka#> Poznámka k objednávce 

<#ObjednavkaD.Placeno#> Placeno (je-li více zp. platby, vrací příznak 

prvního zp.) – A/N. 

<#ObjednavkaD.Platba_Rozhrani#> Typ rozhraní platby (je-li více zp. platby, vrací 

rozhraní prvního zp.): 

E – eBanka 

S – PaySec  

P – převod z účtu 

B – Benefity 

O – ostatní typy 

<#ObjednavkaD.KodStav#> Kód stavu objednávky 

<#ObjednavkaD.Stav#> Stav objednávky (popis) 

<#ObjednavkaD.Titul_Pred#> Titul před jménem zákazníka 

<#ObjednavkaD.Jmeno#> Křestní jméno zákazníka 

<#ObjednavkaD.Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#ObjednavkaD.Titul_Za#> Titul za jménem zákazníka 

<#ObjednavkaD.Ver_Karta#> Číslo věrnostní karty zákazníka 

<#ObjednavkaD.Email#> E-mail zákazníka 

<#ObjednavkaD.Telefon#> Telefon zákazníka 

<#ObjednavkaD.Fax#> Fax zákazníka 

<#ObjednavkaD.JmenoPrijmeni#> Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a 

příjmení 

<#ObjednavkaD.Firma#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma 

zákazníka 

<#ObjednavkaD.Ulice#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

<#ObjednavkaD.Obec#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

<#ObjednavkaD.PSC#> Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 
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<#ObjednavkaD.KodStatu#> Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

<#ObjednavkaD.Stat#> Adresa zákazníka (pro doručení) – stát 

<#ObjednavkaD.F_Firma#> Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka 

<#ObjednavkaD.F_JmenoPrijmeni#> Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení 

<#ObjednavkaD.F_Ulice#> Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

<#ObjednavkaD.F_Obec#> Fakturační adresa zákazníka – Obec 

<#ObjednavkaD.F_PSC#> Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

<#ObjednavkaD.F_KodStatu#> Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

<#ObjednavkaD.F_Stat#> Fakturační adresa zákazníka – stát 

<#ObjednavkaD.ICO#> IČO firmy zákazníka 

<#ObjednavkaD.DIC#> DIČ firmy zákazníka 

<#ObjednavkaD.Pocet_Baliku#> Počet balíků 

<#ObjednavkaD.Baliku_Baz_Popl#> Balíků bez poplatku 

<#ObjednavkaD.Stredisko_Ulice#> Středisko - ulice 

<#ObjednavkaD.Stredisko_Obec#> Středisko – obec 

<#ObjednavkaD.Stredisko_PSC#> Středisko – PSČ 

<#ObjednavkaD_Suma_C_PCena_SD#> Celková prodejní cena s DPH všech položek 

objednávky (bez poplatků). 

<#ObjednavkaD_Suma_C_PCena_BD#> Celková prodejní cena bez DPH všech položek 

objednávky (bez poplatků). 

<#ObjednavkaD_Suma_C_DPH#> Celková hodnota DPH všech položek objednávky 

(bez poplatků). 

<#ObjednavkaD_Platba_Celkem#> Platba celkem (položky + poplatky) 

<#ObjednavkaD_Pocet_Polozek#> Počet položek objednávky 

<#ObjednavkaD_Suma_C_PCena_SD_GAD#> Celková prodejní cena s DPH všech položek 

objednávky (bez poplatků) přepočtená pro Google 

analytics kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Suma_C_Pcena_BD_GAD#> Celková prodejní cena bez DPH všech položek 

objednávky (bez poplatků) přepočtená pro Google 

analytics kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Suma_C_DPH_GAD#> Celková hodnota DPH všech položek objednávky 

(bez poplatků) přepočtená pro Google analytics 

kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Platba_Celkem_GAD#> Platba celkem (položky + poplatky) přepočtená 

pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Poplatek_D#> Poplatek za dodání objednávky 

<#ObjednavkaD_Poplatek_P#> Poplatek za platbu objednávky 

<#ObjednavkaD_Poplatek_B#> Poplatek za balné objednávky 

<#ObjednavkaD_Poplatek_C#> Celkový poplatek (za dodání a platbu objednávky) 

<#ObjednavkaD_Poplatek_D_GAD#> Poplatek za dodání objednávky přepočtený pro 

Google analytics kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Poplatek_P_GAD#> Poplatek za platbu objednávky přepočtený pro 

Google analytics kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Poplatek_B_GAD#> Poplatek za balné objednávky přepočtený pro 

Google analytics kurzem dolaru (Nastavení 

GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Poplatek_C_GAD#> Celkový poplatek (za dodání a platbu objednávky) 

přepočtený pro Google analytics kurzem dolaru 

(Nastavení GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaD_Storno#> Je-li možné stornovat objednávku, vrací 1, jinak 

vrací 0. 

<#ObjednavkaD_ZaplatitE#> Je-li možné zaplatit objednávku přes e-Banku, 

vrací 1, jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrornované, 

neexpedované objednávky s rozhraním E). 
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<#ObjednavkaD_ZaplatitP#> Je-li možné zaplatit objednávku převodem, vrací 1, 

jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrornované, 

neexpedované objednávky s rozhraním P). 

<#ObjednavkaD_ZaplatitS#> Je-li možné zaplatit objednávku přes PaySec, vrací 

1, jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrornované, 

neexpedované objednávky s rozhraním S). 

<#ObjednavkaD_ZaplatitB#> Je-li možné zaplatit objednávku přes Benefity, 

vrací 1, jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrornované, 

neexpedované objednávky s rozhraním B). 

<#ObjednavkaD_Castka_OK#> Je-li součet částek plateb menší než celková cena 

objednávky, vrací 0 (jinak vrací 1). 

<#ObjednavkaD_Platba#> Je-li vyžadována platba a je možné nějakou vybrat, 

vrací A, jinak N. 

<#ObjednavkaD_Stredisko#> Je-li vyžadováno středisko a je možné nějaké 

vybrat, vrací A, jinak N. 

<#FOR-EACH=ObjednavkaD#> Detail objednávky 

 

 

ObjednavkaHist 

Seznam historie stavů objednávky. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH. 

 

<#ObjednavkaHist.Datum#> Datum změny stavu 

<#ObjednavkaHist.Stav#> Stav objednávky 

<#FOR-EACH=ObjednavkaHist#> Seznam historie stavů objednávky 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaHist.Datum#> Nastavuje třídění podle data historie objednávky 

pro recordset ObjednavkaHist. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaHist.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle data historie objednávky 

sestupně pro recordset ObjednavkaHist. 

 

 

ObjednavkaDZboziS 

Seznam zboží v objednávce. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH. 

 

<#ObjednavkaDZboziS.Id_ObjednavkaL#> Identifikátor položky objednávky 

<#ObjednavkaDZboziS.Nazev#> Název zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží (položky objednávky) 

<#ObjednavkaDZboziS.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ObjednavkaDZboziS.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží (položky 

objednávky) 

<#ObjednavkaDZboziS.PDK#> Kód PDK zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Mnozstvi#> Objednané množství zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ObjednavkaDZboziS.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ObjednavkaDZboziS.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.EAN#> EAN 

<#ObjednavkaDZboziS.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ObjednavkaDZboziS.C_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH celého množství zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Stav#> Stav položky objednávky 

<#ObjednavkaDZboziS.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.PCena_SD_GAD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

přepočtená pro Google analytics kurzem dolaru 

(Nastavení GA_KURZ_DOLARU). 

<#ObjednavkaDZboziS.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Seznam_Atr#> Seznam atributů zboží a jejich hodnot 

<#ObjednavkaDZboziS.Zb_Mnozstvi#> Množství skladem 
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<#ObjednavkaDZboziS.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ObjednavkaDZboziS.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ObjednavkaDZboziS.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Vymazat#> Pokud je možné položku objednávky vymazat 

(není vybrán zp. dodáni a položka je ve stavu 

rozpracováno), vrací A, jinak N. 

<#ObjednavkaDZboziS.MJ#> Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané 

množství zboží 

<#ObjednavkaDZboziS.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ObjednavkaDZboziS#> Seznam položek objednávky 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ObjednavkaDZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ObjednavkaDZboziS. 

<#FOR-EACH-

ORDER=ObjednavkaDZboziS.PCena_SD#> 

Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset ObjednavkaDZboziS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.PCena_SD 

Desc#> 

Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ObjednavkaDZboziS. 

 

 

ObjednavkaLD 

Detail položky objednávky. Vyžadován je vstupní parametr IdObjednavkaL. 

 

<#ObjednavkaLD.Id_ObjednavkaL#> Identifikátor položky objednávky 

<#ObjednavkaLD.Id_ObjednavkaH#> Identifikátor objednávky 

<#ObjednavkaLD.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ObjednavkaLD.Nazev#> Název zboží 

<#ObjednavkaLD.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ObjednavkaLD.PDK#> PDK kód zboží 

<#ObjednavkaLD.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ObjednavkaLD.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ObjednavkaLD.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ObjednavkaLD.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží 

<#ObjednavkaLD.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ObjednavkaLD.EAN#> EAN 

<#ObjednavkaLD.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ObjednavkaLD.PCena_BD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ObjednavkaLD.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku, který se vztahuje 

ke zboží 

<#ObjednavkaLD.Kod_ZP#> Kód ZP zboží 

<#ObjednavkaLD.Ciselnik#> Číselník zboží 

<#ObjednavkaLD.HEM#> HEM zboží 

<#ObjednavkaLD.ATC#> ATC skupina zboží 

<#ObjednavkaLD.ATC_Nazev#> Textový popis k ATC skupině 

<#ObjednavkaLD.MJ#> Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané 

množství zboží 

<#ObjednavkaLD.Delka_Exp#> Délka expirace zboží 

<#ObjednavkaLD.Id_Vyrobce#> Kód výrobce zboží 

<#ObjednavkaLD.Vyrobce#> Název výrobce zboží 

<#ObjednavkaLD.Kod_Zeme#> Kód země (státu) výrobce zboží 

<#ObjednavkaLD.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#ObjednavkaLD.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ObjednavkaLD.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ObjednavkaLD.Mnozstvi#> Objednané množství zboží 

<#ObjednavkaLD.TipProdejce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce 

(slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce) 

<#ObjednavkaLD.Novinka#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách 

(slouží k rozlišení, zda jde o novinku) 
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<#ObjednavkaLD.Kosik#> Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku 

<#ObjednavkaLD.Akce#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží 

k rozlišení, zda jde o akci) 

<#ObjednavkaLD.Doprodej#> Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích 

(slouží k rozlišení, zda jde o doprodej) 

<#ObjednavkaLD.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ObjednavkaLD.Stav#> Stav položky objednávky 

<#ObjednavkaLD.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#ObjednavkaLD.Seznam_Atr#> Seznam atributů zboží a jejich hodnot 

<#ObjednavkaLD.Zb_Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ObjednavkaLD.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ObjednavkaLD.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ObjednavkaLD.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ObjednavkaLD.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=ObjednavkaLD#> Detail vybrané položky objednávky 

 

 

NejZbozi 

Seznam nejprodávanějšího zboží. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. Výchozí nastavení je 

nejprodávanějších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek. 

 

<#NejZbozi.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#NejZbozi.Nazev#> Název zboží 

<#NejZbozi.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#NejZbozi.PDK#> PDK kód zboží 

<#NejZbozi.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#NejZbozi.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#NejZbozi.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#NejZbozi.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#NejZbozi.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#NejZbozi.EAN#> EAN 

<#NejZbozi.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#NejZbozi.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#NejZbozi.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#NejZbozi.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#NejZbozi.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#NejZbozi.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#NejZbozi.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#NejZbozi.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#NejZbozi.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#NejZbozi.ZParametry#> Parametry zboží 

<#NejZbozi.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=NejZbozi#> Seznam nejprodávanějšího zboží 

<#NejZboziPocet:xxx#> Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze 

nastavit i jako request  parametr NejZboziPocet. 

<#NejZboziStari:yyy#> Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziStari. 

<#NejZboziOrder:zzz#> Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: 

OBJ – dle počtu objednávek. 

KS – dle počtu objednaných kusů. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziOrder. 

 

 

NejZboziF 
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Seznam nejprodávanějšího zboží filtrovaný pro vybranou skupinu, kategorii a výrobce. Volitelné parametry pro 

filtrování jsou IdRozdeleni, IdKategorie, IdSkupina a IdVyrobce. Výchozí nastavení je nejprodávanějších 5 

druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek. 

 

<#NejZboziF.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#NejZboziF.Nazev#> Název zboží 

<#NejZboziF.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#NejZboziF.PDK#> PDK kód zboží 

<#NejZboziF.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#NejZboziF.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#NejZboziF.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#NejZboziF.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#NejZboziF.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#NejZboziF.EAN#> EAN 

<#NejZboziF.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#NejZboziF.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#NejZboziF.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#NejZboziF.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#NejZboziF.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#NejZboziF.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#NejZboziF.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#NejZboziF.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#NejZboziF.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#NejZboziF.ZParametry#> Parametry zboží 

<#NejZboziF.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=NejZboziF#> Seznam filtrovaného nejprodávanějšího zboží 

<#NejZboziPocet:xxx#> Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze 

nastavit i jako request  parametr NejZboziPocet. 

<#NejZboziStari:yyy#> Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziStari. 

<#NejZboziOrder:zzz#> Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: 

OBJ – dle počtu objednávek. 

KS – dle počtu objednaných kusů. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziOrder. 

 

 

NejZboziKat 

Seznam nejprodávanějšího zboží filtrovaný pro vybranou kategorii. Volitelný parametr pro filtrování je 

IdKategorie. Výchozí nastavení je nejprodávanějších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek. 

 

<#NejZboziKat.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#NejZboziKat.Nazev#> Název zboží 

<#NejZboziKat.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#NejZboziKat.PDK#> PDK kód zboží 

<#NejZboziKat.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#NejZboziKat.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#NejZboziKat.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#NejZboziKat.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#NejZboziKat.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#NejZboziKat.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#NejZboziKat.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#NejZboziKat.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#NejZboziKat.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#NejZboziKat.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 
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<#NejZboziKat.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#NejZboziKat.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#NejZboziKat.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#NejZboziKat.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#NejZboziKat.ZParametry#> Parametry zboží 

<#NejZboziKat.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH=NejZboziKat#> Seznam nejprodávanějšího zboží v kategorii 

<#NejZboziPocet:xxx#> Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze 

nastavit i jako request  parametr NejZboziPocet. 

<#NejZboziStari:yyy#> Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziStari. 

<#NejZboziOrder:zzz#> Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: 

OBJ – dle počtu objednávek. 

KS – dle počtu objednaných kusů. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziOrder. 

 

 

NejZboziRoz 

Seznam nejprodávanějšího zboží filtrovaný pro vybrané rozdělení. Volitelný parametr pro filtrování je 

IdRozdeleni. Výchozí nastavení je nejprodávanějších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek. 

 

<#NejZboziRoz.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#NejZboziRoz.Nazev#> Název zboží 

<#NejZboziRoz.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#NejZboziRoz.PDK#> PDK kód zboží 

<#NejZboziRoz.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#NejZboziRoz.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#NejZboziRoz.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#NejZboziRoz.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#NejZboziRoz.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#NejZboziRoz.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#NejZboziRoz.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#NejZboziRoz.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#NejZboziRoz.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#NejZboziRoz.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#NejZboziRoz.Pocet_Atr#> Počet atributů zboží 

<#NejZboziRoz.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#NejZboziRoz.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#NejZboziRoz.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#NejZboziRoz.ZParametry#> Parametry zboží 

<#NejZboziRoz.Kategorie1#> První kategorie, do které je zboží zařazeno 

<#FOR-EACH= NejZboziRoz #> Seznam nejprodávanějšího zboží v kategorii 

<#NejZboziPocet:xxx#> Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze 

nastavit i jako request  parametr NejZboziPocet. 

<#NejZboziStari:yyy#> Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziStari. 

<#NejZboziOrder:zzz#> Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: 

OBJ – dle počtu objednávek. 

KS – dle počtu objednaných kusů. 

Lze nastavit i jako request  parametr 

NejZboziOrder. 

 

 

Balik 

Seznam balíků objednávky. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH. 
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<#Balik.Id_Balik#> Identifikátor balíku 

<#Balik.Cislo_Baliku#> Číslo balíku přidělené spediční firmou 

<#Balik.Datum#> Datum odeslání balíku 

<#FOR-EACH=Balik#> Seznam balíků objednávky 

<#FOR-EACH-ORDER=Balik.Cislo_Baliku#> Nastavuje třídění podle čísla balíku pro recordset 

Balik. 

<#FOR-EACH-ORDER=Balik.Datum#> Nastavuje třídění podle data odeslání balíku pro 

recordset Balik. 

<#FOR-EACH-ORDER=Balik.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle data odeslání balíku 

sestupně pro recordset Balik. 

 

 

Info 

Seznam informací s aktuální platností. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. Volitelné parametry pro 

filtrování jsou IdRozdeleni, IdKategorie, IdSkupina, IdZbozi a IdVyrobce. Dále lze filtrovat dle umístění – tag 

<#InfoUmisteni:x#>. 

 

<#Info.Id_Info#> Identifikátor informace 

<#Info.Platnost_Od#> Platnost informace od 

<#Info.Platnost_Do#> Platnost informace do 

<#Info.URL#> URL informace (možnost připojení odkazu do 

textu nebo k obrázku) 

<#Info.Popis#> Popis informace 

<#Info.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku informace 

<#Info.Poradi#> Pořadí informace pro třídění 

<#Info.Id_InfoPozice#> Identifikátor infopozice 

<#Info.Ident_Info#> Šifrovaný identifikátor informace 

<#FOR-EACH=Info#> Seznam aktuálních informací 

<#FOR-EACH=ORDER=Info.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí informace pro 

recordset Info 

<#FOR-EACH=ORDER=Info.Platnost_Od#> Nastavuje třídění podle platnosti informace pro 

recordset Info 

<#InfoUmisteni:x#> Nastavuje filtr dle umístění informace: 

1 – nahoře vlevo 

2 – nahoře uprostřed 

3 – nahoře vpravo 

4 – dole vlevo 

5 – dole uprostřed 

6 – dole vpravo 

Lze nastavit i jako request  parametr InfoUmisteni. 

 

 

ForumD 

Detail záznamu fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam fóra, který je potřeba 

zobrazit). Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou hodnotě ’A’, tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, 

Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!). 

 

<#ForumD.Tema#> Je záznam téma nebo příspěvek 

<#ForumD.Predmet#> Předmět, název 

<#ForumD.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#ForumD.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#ForumD.Datum#> Datum vložení 

<#ForumD.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#ForumD.Id_PuvForum#> Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

<#ForumD.Pocet#> Počet podřízených záznamů (reakcí) 

<#ForumD.Max_Datum#> Datum vložení posledního podřízeného záznamu 

<#ForumD.LJmeno#> Přihlašovací jméno zázazníka 

<#ForumD.Titul_Pred#> Titul před jménem zázazníka 

<#ForumD.Jmeno#> Jméno zázazníka 
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<#ForumD.Prijmeni#> Příjmení zázazníka 

<#ForumD.Titul_Za#> Titul za jménem zázazníka 

<#ForumD.Email#> E-mail zázazníka 

<#FOR-EACH=ForumD#> Detail vybraného záznamu 

 

 

ForumS 

Seznam přímých podřízených záznamů fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam 

fóra, u kterého je potřeba zobrazit podřízené záznamy). Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou 

hodnotě ’A’, tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude 

identifikátor zákazníka ukazovat!). 

 

<#ForumS.Id_Forum#> Identifikátor záznamu fóra 

<#ForumS.Tema#> Je záznam téma nebo příspěvek 

<#ForumS.Predmet#> Předmět, název 

<#ForumS.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#ForumS.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#ForumS.Datum#> Datum vložení 

<#ForumS.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#ForumS.Id_PuvForum#> Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

<#ForumS.Pocet#> Počet podřízených záznamů (reakcí) 

<#ForumS.Max_Datum#> Datum vložení posledního podřízeného záznamu 

<#ForumS.LJmeno#> Přihlašovací jméno zázazníka 

<#ForumS.Titul_Pred#> Titul před jménem zázazníka 

<#ForumS.Jmeno#> Jméno zázazníka 

<#ForumS.Prijmeni#> Příjmení zázazníka 

<#ForumS.Titul_Za#> Titul za jménem zázazníka 

<#ForumS.Email#> E-mail zázazníka 

<#FOR-EACH=ForumS#> Detail vybraného záznamu 

<#PAGE-NAVIGATION=ForumS#> Stránkování pro recordset ForumS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ForumS.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle vložení sestupně pro 

recordset ForumS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ForumS.Datum#> Nastavuje třídění podle data vložení pro recordset 

ForumS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ForumS.Predmet#> Nastavuje třídění podle předmětu pro recordset 

ForumS. 

 

 

ForumStrom 

Seznam všech podřízených záznamů fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam 

fóra, u kterého je potřeba zobrazit podřízené záznamy). Slouží k zobrazení stromu všech podřízených záznamů 

fóra. Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou hodnotě ’A’, tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, 

Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!). 

 

<#ForumStrom.Uroven#> Úroveň vnoření podřízeného záznamu 

<#ForumStrom.Id_Forum#> Identifikátor záznamu fóra 

<#ForumStrom.Tema#> Je záznam téma nebo příspěvek 

<#ForumStrom.Predmet#> Předmět, název 

<#ForumStrom.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#ForumStrom.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#ForumStrom.Datum#> Datum vložení 

<#ForumStrom.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#ForumStrom.Id_PuvForum#> Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

<#ForumStrom.Pocet#> Počet podřízených záznamů (reakcí) 

<#ForumStrom.Max_Datum#> Datum vložení posledního podřízeného záznamu 

<#ForumStrom.LJmeno#> Přihlašovací jméno zázazníka 

<#ForumStrom.Titul_Pred#> Titul před jménem zázazníka 

<#ForumStrom.Jmeno#> Jméno zázazníka 

<#ForumStrom.Prijmeni#> Příjmení zázazníka 

<#ForumStrom.Titul_Za#> Titul za jménem zázazníka 
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<#ForumStrom.Email#> E-mail zázazníka 

<#FOR-EACH=ForumStrom#> Detail vybraného záznamu 

 

 

ForumStrom2 

Seznam všech podřízených záznamů fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam 

fóra, u kterého je potřeba zobrazit podřízené záznamy). Slouží k zobrazení stromu všech podřízených záznamů 

fóra. Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou hodnotě ’A’, tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, 

Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!). Oproti dotazu 

ForumStrom vrací vždy dvojici záznamů (záznam + ukončení záznamu – prázdný záznam, vyplněna je pouze 

úroveň), která sleduje hierarchii záznamů – ukončovací záznam následuje až po všech podřízených záznamech. 

 

<#ForumStrom2.Uroven#> Úroveň vnoření podřízeného záznamu 

<#ForumStrom2.Id_Forum#> Identifikátor záznamu fóra 

<#ForumStrom2.Tema#> Je záznam téma nebo příspěvek 

<#ForumStrom2.Predmet#> Předmět, název 

<#ForumStrom2.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#ForumStrom2.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#ForumStrom2.Datum#> Datum vložení 

<#ForumStrom2.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#ForumStrom2.Id_PuvForum#> Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

<#ForumStrom2.Pocet#> Počet podřízených záznamů (reakcí) 

<#ForumStrom2.Max_Datum#> Datum vložení posledního podřízeného záznamu 

<#ForumStrom2.LJmeno#> Přihlašovací jméno zázazníka 

<#ForumStrom2.Titul_Pred#> Titul před jménem zázazníka 

<#ForumStrom2.Jmeno#> Jméno zázazníka 

<#ForumStrom2.Prijmeni#> Příjmení zázazníka 

<#ForumStrom2.Titul_Za#> Titul za jménem zázazníka 

<#ForumStrom2.Email#> E-mail zázazníka 

<#FOR-EACH=ForumStrom2#> Detail vybraného záznamu 

 

 

TemaS 

Seznam přímých podřízených témat fóra. Vstupní parametr IdForum je volitelný – pokud není, zobrazí témata na 

nejvyšší úrovni. Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou hodnotě ’A’, tak se nebudou plnit pole 

Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!). 

 

<#TemaS.Id_Forum#> Identifikátor záznamu fóra 

<#TemaS.Tema#> Je záznam téma nebo příspěvek 

<#TemaS.Predmet#> Předmět, název 

<#TemaS.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#TemaS.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#TemaS.Datum#> Datum vložení 

<#TemaS.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#TemaS.Id_PuvForum#> Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

<#TemaS.Pocet#> Počet podřízených záznamů (reakcí) 

<#TemaS.Max_Datum#> Datum vložení posledního podřízeného záznamu 

<#TemaS.LJmeno#> Přihlašovací jméno zázazníka 

<#TemaS.Titul_Pred#> Titul před jménem zázazníka 

<#TemaS.Jmeno#> Jméno zázazníka 

<#TemaS.Prijmeni#> Příjmení zázazníka 

<#TemaS.Titul_Za#> Titul za jménem zázazníka 

<#TemaS.Email#> E-mail zázazníka 

<#FOR-EACH=TemaS#> Detail vybraného záznamu 

<#PAGE-NAVIGATION=TemaS#> Stránkování pro recordset TemaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=TemaS.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle vložení sestupně pro 

recordset TemaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=TemaS.Datum#> Nastavuje třídění podle data vložení pro recordset 

TemaS. 

<#FOR-EACH-ORDER=TemaS.Predmet#> Nastavuje třídění podle předmětu pro recordset 
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TemaS. 

 

 

PrispevekS 

Seznam přímých podřízených příspěvků fóra. Vstupní parametr IdForum je volitelný – pokud není, zobrazí 

příspěvky na nejvyšší úrovni. Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou hodnotě ’A’, tak se nebudou 

plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka 

ukazovat!). 

 

<#PrispevekS.Id_Forum#> Identifikátor záznamu fóra 

<#PrispevekS.Tema#> Je záznam téma nebo příspěvek 

<#PrispevekS.Predmet#> Předmět, název 

<#PrispevekS.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#PrispevekS.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#PrispevekS.Datum#> Datum vložení 

<#PrispevekS.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#PrispevekS.Id_PuvForum#> Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

<#PrispevekS.Pocet#> Počet podřízených záznamů (reakcí) 

<#PrispevekS.Max_Datum#> Datum vložení posledního podřízeného záznamu 

<#PrispevekS.LJmeno#> Přihlašovací jméno zázazníka 

<#PrispevekS.Titul_Pred#> Titul před jménem zázazníka 

<#PrispevekS.Jmeno#> Jméno zázazníka 

<#PrispevekS.Prijmeni#> Příjmení zázazníka 

<#PrispevekS.Titul_Za#> Titul za jménem zázazníka 

<#PrispevekS.Email#> E-mail zázazníka 

<#FOR-EACH=PrispevekS#> Detail vybraného záznamu 

<#PAGE-NAVIGATION=PrispevekS#> Stránkování pro recordset PrispevekS. 

<#FOR-EACH-ORDER=PrispevekS.Datum Desc#> Nastavuje třídění podle vložení sestupně pro 

recordset PrispevekS. 

<#FOR-EACH-ORDER=PrispevekS.Datum#> Nastavuje třídění podle data vložení pro recordset 

PrispevekS. 

<#FOR-EACH-ORDER=PrispevekS.Predmet#> Nastavuje třídění podle předmětu pro recordset 

PrispevekS. 

 

 

KomentarStrom2 

Seznam všech podřízených záznamů komentáře zboží. Vyžadován je vstupní parametr IdZbozi (nebo lze místo 

IdZbozi předat IdKosikD či IdObjednavkaL, ze kterých lze IdZbozi zjistit). Volitelný parametr je IdKomentar – 

zobrazí se pouze odpovídající větev. Pokud má záznam hodnotu pole Anonymne rovnou hodnotě ’A’, tak se 

nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor 

zákazníka ukazovat!). Vrací vždy dvojici záznamů (záznam + ukončení záznamu – prázdný záznam, vyplněna je 

pouze úroveň), která sleduje hierarchii záznamů – ukončovací záznam následuje až po všech podřízených 

záznamech. 

 

<#KomentarStrom2.Uroven#> Úroveň vnoření podřízeného záznamu 

<#KomentarStrom2.Id_Komentar#> Identifikátor komentáře 

<#KomentarStrom2.Predmet#> Předmět, název 

<#KomentarStrom2.Poznamka#> Poznámka, vlastní text 

<#KomentarStrom2.IdZakaznik#> Identifikátor zákazníka  

<#KomentarStrom2.Datum#> Datum vložení 

<#KomentarStrom2.Anonymne#> Anonymní záznam (A/N) 

<#KomentarStrom2.Id_Puv Komentar #> Identifikátor nadřazeného komentáře 

<#KomentarStrom2.LJmeno#> Přihlašovací jméno zákazníka 

<#KomentarStrom2.Titul_Pred#> Titul před jménem zákazníka 

<#KomentarStrom2.Jmeno#> Jméno zákazníka 

<#KomentarStrom2.Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#KomentarStrom2.Titul_Za#> Titul za jménem zákazníka 

<#KomentarStrom2.Email#> E-mail zákazníka 

<#FOR-EACH=KomentarStrom2#> Detail vybraného komentáře 
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ZboziSez 

Seznam veškerého aktivního zboží. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. 

 

<#ZboziSez.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziSez.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziSez.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziSez.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziSez.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziSez.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziSez.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziSez.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziSez.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziSez.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziSez.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziSez.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziSez.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#ZboziSez.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziSez.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziSez.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#ZboziSez.Prvni_Skupina#> Název první skupiny, ve které se zboží vyskytuje 

<#ZboziSez.PCena_BD#> Prodejní cena bez DPH 

<#ZboziSez.Vyrobce#> Název výrobce 

<#ZboziSez.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziSez.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziSez.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziSez.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziSez.Stav#> Stav zboží (aktivní, neaktivní) 

<#ZboziSez.EAN#> EAN 

<#ZboziSez.EAN13#> EAN – pokud jde numerický kód o max. délce 13 

znaků, vrací EAN doplněný na 13 znaků nulama 

zleva, jinak nic. 

<#ZboziSez.CategoryText#> CategoryText pro porovnavače cen 

<#FOR-EACH=ZboziSez #> Seznam zboží vybrané skupiny 

<#PAGE-NAVIGATION=ZboziSez #> Stránkování pro seznam zboží vybrané skupiny 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ZboziSez. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ZboziSez. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset ZboziSez. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ZboziSez. 

 

 

ZboziExport 

Seznam veškerého zboží, které nebylo exportováno. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. 

 

<#ZboziExport.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziExport.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziExport.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziExport.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziExport.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziExport.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziExport.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziExport.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 
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<#ZboziExport.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziExport.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziExport.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziExport.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziExport.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#ZboziExport.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziExport.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziExport.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#ZboziExport.Prvni_Skupina#> Název první skupiny, ve které se zboží vyskytuje 

<#ZboziExport.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziExport.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziExport.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziExport.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziExport.Stav#> Stav zboží (aktivní, neaktivní) 

<#ZboziExport.EAN#> EAN 

<#ZboziExport.EAN13#> EAN – pokud jde numerický kód o max. délce 13 

znaků, vrací EAN doplněný na 13 znaků nulama 

zleva, jinak nic. 

<#ZboziExport.CategoryText#> CategoryText pro porovnavače cen 

<#FOR-EACH=ZboziExport #> Seznam zboží vybrané skupiny 

<#PAGE-NAVIGATION=ZboziExport #> Stránkování pro seznam zboží vybrané skupiny 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro 

recordset ZboziExport. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.PDK#> Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro 

recordset ZboziExport. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.PCena_SD#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro 

recordset ZboziExport. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.PCena_SD Desc#> Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně 

pro recordset ZboziExport. 

<#ZboziExport.Set_Export#> Nastaví příznak exportováno. 

 

 

ZboziKomplet 

Seznam veškerého zboží včetně rozdělení, kategorií, skupin, informací o exportu. Nevyžaduje žádný další 

povinný parametr. 

 

<#ZboziKomplet.Id_Rozdeleni#> Identifikátor rozdělení 

<#ZboziKomplet.Rozdeleni_Nazev#> Název rozdělení 

<#ZboziKomplet.Rozdeleni_Stav#> Stav rozdělení (A/N) 

<#ZboziKomplet.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#ZboziKomplet.Kategorie_Nazev#> Název kategorie 

<#ZboziKomplet.Kategorie_Stav#> Stav kategorie (A/N) 

<#ZboziKomplet.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#ZboziKomplet.Skupina_Nazev#> Název skupiny 

<#ZboziKomplet.Skupina_Stav#> Stav skupiny (A/N) 

<#ZboziKomplet.Id_SkupinaZb#> Identifikátor vazby zboží a skupiny 

<#ZboziKomplet.SkupinaZb_Stav#> Stav vazby zboží a skupiny 

<#ZboziKomplet.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#ZboziKomplet.Nazev#> Název zboží 

<#ZboziKomplet.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#ZboziKomplet.PDK#> PDK kód zboží 

<#ZboziKomplet.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#ZboziKomplet.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#ZboziKomplet.PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně 

<#ZboziKomplet.Hmotnost#> Hmotnost zboží 

<#ZboziKomplet.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#ZboziKomplet.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#ZboziKomplet.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 
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<#ZboziKomplet.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#ZboziKomplet.L_PCena_SD#> Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní 

cena) 

<#ZboziKomplet.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#ZboziKomplet.DP_HTML#> Dlouhý popis v HTML 

<#ZboziKomplet.Sleva#> Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a 

PCena_SD) 

<#ZboziKomplet.Tajny_Tip#> Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno 

v seznamu na začátku) 

<#ZboziKomplet.Stav#> Stav zboží (aktivní, neaktivní) 

<#ZboziKomplet.Zbozi_Stav#> Stav zboží (aktivní, neaktivní) 

<#ZboziKomplet.Mnozstvi#> Množství skladem 

<#ZboziKomplet.Limit_Ks#> Max. objednatelné množství 

<#ZboziKomplet.Umisteni#> Umístění v lékárně 

<#ZboziKomplet.ZParametry#> Parametry zboží 

<#ZboziKomplet.PCena_BD#> Prodejní cena bez DPH 

<#ZboziKomplet.Vyrobce#> Název výrobce 

<#ZboziKomplet.Exportovano#> Zboží bylo exportováno (A/N) 

<#ZboziKomplet.TipProdejce#> Počet záznamů zboží v tipech prodejce 

<#ZboziKomplet.Novinka#> Počet záznamů zboží v novinkách 

<#ZboziKomplet.Akce#> Počet záznamů zboží v akci 

<#ZboziKomplet.Doprodej#> Počet záznamů zboží v doprodeji 

<#ZboziKomplet.EAN#> EAN 

<#ZboziKomplet.EAN13#> EAN – pokud jde numerický kód o max. délce 13 

znaků, vrací EAN doplněný na 13 znaků nulama 

zleva, jinak nic. 

<#ZboziKomplet.CategoryText#> CategoryText pro porovnavače cen 

<#FOR-EACH=ZboziKomplet#> Seznam zboží 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKomplet.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu přípravku, doplňku, 

ID zboží a pořadí dle rozdělení, kategorií a skupin 

pro recordset ZboziKomplet (pro groupovani po 

zboží). 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKomplet.Skupiny#> Nastavuje třídění dle rozdělení, kategorií, skupin a 

zboží pro recordset ZboziKomplet (hierarchicky 

dle menu). 

<#FOR-EACH-GROUP= ZboziKomplet Id_Zbozi#> Groupování po zboží 

<#ZboziExport.Set_Export#> Nastaví příznak exportováno. 

 

 

Kalendar 

Seznam dnů pro kalendář na měsíc. Pro určení měsíce a roku je možno zadat parametry K_KalendarDatum, 

K_VyberRok, K_VyberMesic, K_VyberTyden, K_VyberDatum. Pokud nebude ani jeden z těchto parametrů 

zadán, bere se aktuální datum. 

 

<#Kalendar.Datum#> Datum 

<#Kalendar.Den#> Číslo dne v měsíci 

<#Kalendar.Den_Nazev#> Název dne 

<#Kalendar.Mesic#> Číslo měsíce v roce 

<#Kalendar.Mesic_Nazev#> Název měsíce 

<#Kalendar.Rok#> Číslo roku 

<#Kalendar.Den_Tydne#> Číslo dne v týdnu 

<#Kalendar.Tyden_Od#> Datum začátku týdne (pondělí) 

<#Kalendar.Tyden_Do#> Datum konce týdne (neděle) 

<#Kalendar.Akt_Den#> Je-li aktuální den, vrací “ 1“, jinak “0“. 

<#Kalendar.Akt_Mesic#> Je-li aktuální měsíc, vrací “ 1“, jinak “0“. 

<#Kalendar.Vyber_Den#> Je-li vybraný den, vrací “ 1“, jinak “0“. 

<#Kalendar.Vyber_Tyden#> Je-li vybraný týden, vrací “ 1“, jinak “0“. 

<#FOR-EACH=Kalendar#> Seznam dní pro kalendář na měsíc 

  

Další tagy a parametry spojené s kalendářem  
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<#K_KalendarDatum#> Datum, dle kterého se počítá kalendář. Request, 

jinak akt. datum. 

<#K_VyberDatum#> Vybrané datum. Zadané v requestu přepisuje 

K_KalendarDatum. 

<#K_VyberTyden#> Vybraný týden. Zadaný v requestu (nějakým 

datumem v týdnu) přepisuje 

K_KalendarDatum.Request. 

<#K_VyberMesic#> Vybraný měsíc. Zadaný v requestu (číslem 

měsíce) přepisuje měsíc v K_KalendarDatum a 

den na 1. Request. 

<#K_VyberRok#> Vybraný rok. Zadaný v requestu (číslem roku) 

přepisuje rok v  K_KalendarDatum.Request. 

<#K_URL#> Základní URL pro navigaci při výběru v kalendáři. 

<#VARIABLE-VALUE=K_URL#> Zadání základního URL pro navigaci při výběru 

v kalendáři. 

<#K_NyniRok#> Číslo roku (z K_KalendarDatum) 

<#K_MinulyRok#> Číslo minulého roku (od K_KalendarDatum) 

<#K_PristiRok#> Číslo přístího roku (od K_KalendarDatum) 

<#K_NyniMesic#> Číslo měsíce (z K_KalendarDatum) 

<#K_NyniMesicNazev#> Název měsíce (z K_KalendarDatum) 

<#K_MinulyMesic#> Číslo minulého měsíce (od K_KalendarDatum) 

<#K_MinulyMesicNazev#> Název minulého měsíce (od K_KalendarDatum) 

<#K_PristiMesic#> Číslo přístího měsíce (od K_KalendarDatum) 

<#K_PristiMesicNazev#> Název přístího měsíce (od K_KalendarDatum) 

Parametr Stat_DatumKalendar Request. Pokud je “A”, tak se budou počítat 

hodnoty datumů pro statistiky Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo z hodnot zadaných v kalendáři 

(K_KalendarDatum, K_VyberRok, K_VyberMesic, 

K_VyberTyden, K_VyberDatum). 

 

 

Dodani 

Seznam aktivních způsobů dodáni, limitů, zbývajících častek pro limit atd. Nevyžaduje žádný další povinný 

parametr. 

 

<#Dodani.Id_Dodani#> Identifikátor způsobu dodání 

<#Dodani.Popis#> Název (popis) způsobu dodání 

<#Dodani.Poplatek#> Poplatek za dodání 

<#Dodani.SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#Dodani.Balne#> Poplatek za balné 

<#Dodani.SazbaDPH_B#> Sazba DPH za balné 

<#Dodani.Limit#> Limit pro poplatek za dodání 

<#Dodani.Platba#> Je vyžadována platba (A/N) 

<#Dodani.Stredisko#> Je vyžadováno středisko (A/N) 

<#Dodani.Poznamka#> Poznámka 

<#Dodani.Poradi#> Pořadí záznamu (pro třídění) 

<#Dodani.Omezeni#> Omezení 

<#Dodani.Hmotnost_Bal#> Max. hmotnost balíku 

<#Dodani.Apl_Limit_Balne#> Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N) 

<#Dodani.Limit_Balne#> Limit pro balné za dodání 

<#Dodani.Limit_Balik#> Limit na balík (hmotnost balíku) 

1 – pouze na jeden balík 

C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku 

V – pro všechny balíky 

<#Dodani.Stav#> Stav způsobu dodání 

<#Dodani.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#Dodani.Hmotnost_Kosik#> Celková hmotnost zboží v košíku 

<#Dodani.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za dodání (Limit – Suma_Kosik). 

<#Dodani.Skut_Poplatek#> Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na 
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nastavení limitů) 

<#Dodani.Skut_Balne#> Skutečný poplatek za balné (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#Dodani.Pocet_Baliku#> Počet balíků dle nastavení hmotnosti 

<#Dodani.Baliku_Bez_Popl#> Počet balíků bez poplatku (v závislosti na 

nastavení limitu na balík a cen) 

<#Dodani.Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) 

<#Dodani.Skut_Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v 

závislosti na nastavení limitů 

<#Dodani.Rozhrani#> Rozhraní zp. dodání 

<#FOR-EACH=Dodani #> Seznam způsobů dodání 

 

 

NO_Dodani 

Seznam aktivních způsobů dodáni objednávky, limitů, zbývajících častek pro limit atd. Vyžaduje povinný 

parametr IdObjednavkaH. 

 

<#NO_Dodani.Id_Dodani#> Identifikátor způsobu dodání 

<#NO_Dodani.Popis#> Název (popis) způsobu dodání 

<#NO_Dodani.Poplatek#> Poplatek za dodání 

<#NO_Dodani.SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#NO_Dodani.Balne#> Poplatek za balné 

<#NO_Dodani.SazbaDPH_B#> Sazba DPH za balné 

<#NO_Dodani.Limit#> Limit pro poplatek za dodání 

<#NO_Dodani.Platba#> Je vyžadována platba (A/N) 

<#NO_Dodani.Stredisko#> Je vyžadováno středisko (A/N) 

<#NO_Dodani.Poznamka#> Poznámka 

<#NO_Dodani.Poradi#> Pořadí záznamu (pro třídění) 

<#NO_Dodani.Omezeni#> Omezení 

<#NO_Dodani.Hmotnost_Bal#> Max. hmotnost balíku 

<#NO_Dodani.Apl_Limit_Balne#> Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N) 

<#NO_Dodani.Limit_Balne#> Limit pro balné za dodání 

<#NO_Dodani.Limit_Balik#> Limit na balík (hmotnost balíku) 

1 – pouze na jeden balík 

C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku 

V – pro všechny balíky 

<#NO_Dodani.Stav#> Stav způsobu dodání 

<#NO_Dodani.Suma_Obj#> Celková částka zboží v objednávce 

<#NO_Dodani.Hmotnost_Obj#> Celková hmotnost zboží v objednávce 

<#NO_Dodani.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za dodání (Limit – Suma_Kosik). 

<#NO_Dodani.Skut_Poplatek#> Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#NO_Dodani.Skut_Balne#> Skutečný poplatek za balné (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#NO_Dodani.Pocet_Baliku#> Počet balíků dle nastavení hmotnosti 

<#NO_Dodani.Baliku_Bez_Popl#> Počet balíků bez poplatku (v závislosti na 

nastavení limitu na balík a cen) 

<#NO_Dodani.Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) 

<#NO_Dodani.Skut_Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v 

závislosti na nastavení limitů 

<#NO_Dodani.Rozhrani#> Rozhraní zp. dodání 

<#FOR-EACH=NO_Dodani #> Seznam způsobů dodání objednávky 

 

 

DodaniLimit 

Seznam aktivních způsobů dodáni, limitů, zbývajících častek pro limit atd. pro limity větší než 0. Nevyžaduje 

žádný další povinný parametr. 

 

<#DodaniLimit.Id_Dodani#> Identifikátor způsobu dodání 
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<#DodaniLimit.Popis#> Název (popis) způsobu dodání 

<#DodaniLimit.Poplatek#> Poplatek za dodání 

<#DodaniLimit.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#DodaniLimit.Balne#> Poplatek za balné 

<#DodaniLimit.Id_SazbaDPH_B#> Sazba DPH za balné 

<#DodaniLimit.Limit#> Limit pro poplatek za dodání 

<#DodaniLimit.Platba#> Je vyžadována platba (A/N) 

<#DodaniLimit.Stredisko#> Je vyžadováno středisko (A/N) 

<#DodaniLimit.Poznamka#> Poznámka 

<#DodaniLimit.Poradi#> Pořadí záznamu (pro třídění) 

<#DodaniLimit.Omezeni#> Omezení 

<#DodaniLimit.Hmotnost_Bal#> Max. hmotnost balíku 

<#DodaniLimit.Apl_Limit_Balne#> Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N) 

<#DodaniLimit.Limit_Balne#> Limit pro balné za dodání 

<#DodaniLimit.Limit_Balik#> Limit na balík (hmotnost balíku) 

1 – pouze na jeden balík 

C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku 

V – pro všechny balíky 

<#DodaniLimit.Stav#> Stav způsobu dodání 

<#DodaniLimit.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#DodaniLimit.Hmotnost_Kosik#> Celková hmotnost zboží v košíku 

<#DodaniLimit.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za dodání (Limit – Suma_Kosik). 

<#DodaniLimit.Skut_Poplatek#> Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#DodaniLimit.Skut_Balne#> Skutečný poplatek za balné (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#DodaniLimit.Pocet_Baliku#> Počet balíků dle nastavení hmotnosti 

<#DodaniLimit.Baliku_Bez_Popl#> Počet balíků bez poplatku (v závislosti na 

nastavení limitu na balík a cen) 

<#DodaniLimit.Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) 

<#DodaniLimit.Skut_Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v 

závislosti na nastavení limitů 

<#DodaniLimit.Rozhrani#> Rozhraní zp. dodání 

<#FOR-EACH= DodaniLimit #> Seznam způsobů dodáni 

 

 

Platba 

Seznam aktivních způsobů plateb, limitů, zbývajících častek pro limit atd. Nevyžaduje žádný další povinný 

parametr. 

 

<#Platba.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#Platba.Popis#> Název (popis) způsobu platby 

<#Platba.Poplatek#> Poplatek za platbu 

<#Platba.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#Platba.Limit#> Limit pro poplatek za platbu 

<#Platba.Rozhrani#> Rozhraní platby 

<#Platba.Poznamka#> Poznámka 

<#Platba.Stav#> Stav způsobu platby 

<#Platba.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#Platba.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za platbu (Limit – Suma_Kosik). 

<#Platba.Kompletne#> Kompletní platba celé objednávky (A/N) 

<#Platba.Skupina#> Skupina platby: 

V – vše (platba zboží včetně poplatků) 

Z – zboží (platba pouze ceny zboží) 

<#FOR-EACH=Platba#> Seznam způsobů platby 

 

 

PlatbaLimit 
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Seznam aktivních způsobů plateb, limitů, zbývajících častek pro limit atd. pro limity větší než 0. Nevyžaduje 

žádný další povinný parametr. 

 

<#PlatbaLimit.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#PlatbaLimit.Popis#> Název (popis) způsobu platby 

<#PlatbaLimit.Poplatek#> Poplatek za platbu 

<#PlatbaLimit.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#PlatbaLimit.Limit#> Limit pro poplatek za platbu 

<#PlatbaLimit.Rozhrani#> Rozhraní platby 

<#PlatbaLimit.Poznamka#> Poznámka 

<#PlatbaLimit.Stav#> Stav způsobu platby 

<#PlatbaLimit.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#PlatbaLimit.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za platbu (Limit – Suma_Kosik). 

<#PlatbaLimit.Kompletne#> Kompletní platba celé objednávky (A/N) 

<#PlatbaLimit.Skupina#> Skupina platby: 

V – vše (platba zboží včetně poplatků) 

Z – zboží (platba pouze ceny zboží) 

<#FOR-EACH=PlatbaLimit#> Seznam způsobů platby 

  

 

Stredisko 

Seznam aktivních středisek. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. 

 

<#Stredisko.Id_Stredisko#> Identifikátor střediska 

<#Stredisko.Firma#> Název firmy 

<#Stredisko.Ulice#> Ulice 

<#Stredisko.Obec#> Obec 

<#Stredisko.PSC#> PSČ 

<#Stredisko.Telefon#> Telefon 

<#Stredisko.Fax#> Fax 

<#Stredisko.Email#> E-mail 

<#Stredisko.Obj_Email#> E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu) 

<#Stredisko.Poznamka#> Poznámka 

<#Stredisko.Typ#> Typ střediska: 

F – FaRMIS 

Z - Zásilkovna 

<#Stredisko.Stav#> Stav střediska 

<#Stredisko.KodStatu#> Kód státu střediska 

<#FOR-EACH=Stredisko#> Seznam středisek 

<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.Firma#> Nastavuje třídění podle názvu firmy pro recordset 

Stredisko. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.Ulice#> Nastavuje třídění podle názvu ulice pro recordset 

Stredisko. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.Obec#> Nastavuje třídění podle názvu obce pro recordset 

Stredisko. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.KodStatu_Obec#> Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce 

pro recordset Stredisko. 

 

 

DodaniD 

Detail způsob dodáni, limitů, zbývajících častek pro limit atd. Vyžaduje parametr IdDodani. 

 

<#DodaniD.Id_Dodani#> Identifikátor způsobu dodání 

<#DodaniD.Popis#> Název (popis) způsobu dodání 

<#DodaniD.Poplatek#> Poplatek za dodání 

<#DodaniD.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#DodaniD.Balne#> Poplatek za balné 

<#DodaniD.Id_SazbaDPH_B#> Sazba DPH za balné 

<#DodaniD.Limit#> Limit pro poplatek za dodání 
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<#DodaniD.Platba#> Je vyžadována platba (A/N) 

<#DodaniD.Stredisko#> Je vyžadováno středisko (A/N) 

<#DodaniD.Poznamka#> Poznámka 

<#DodaniD.Poradi#> Pořadí záznamu (pro třídění) 

<#DodaniD.Omezeni#> Omezení 

<#DodaniD.Hmotnost_Bal#> Max. hmotnost balíku 

<#DodaniD.Apl_Limit_Balne#> Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N) 

<#DodaniD.Limit_Balne#> Limit pro balné za dodání 

<#DodaniD.Limit_Balik#> Limit na balík (hmotnost balíku) 

1 – pouze na jeden balík 

C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku 

V – pro všechny balíky 

<#DodaniD.Stav#> Stav způsobu dodání 

<#DodaniD.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#DodaniD.Hmotnost_Kosik#> Celková hmotnost zboží v košíku 

<#DodaniD.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za dodání (Limit – Suma_Kosik). 

<#DodaniD.Skut_Poplatek#> Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#DodaniD.Skut_Balne#> Skutečný poplatek za balné (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#DodaniD.Pocet_Baliku#> Počet balíků dle nastavení hmotnosti 

<#DodaniD.Baliku_Bez_Popl#> Počet balíků bez poplatku (v závislosti na 

nastavení limitu na balík a cen) 

<#DodaniD.Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) 

<#DodaniD.Skut_Poplatek_C#> Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v 

závislosti na nastavení limitů 

<#DodaniD.Rozhrani#> Rozhraní zp. dodání 

<#FOR-EACH=DodaniD #> Detail způsobu dodáni 

 

 

PlatbaD 

Detail způsobu platby, limitů, zbývajících častek pro limit atd. Vyžaduje parametr IdPlatba. 

 

<#PlatbaD.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#PlatbaD.Popis#> Název (popis) způsobu platby 

<#PlatbaD.Poplatek#> Poplatek za platbu 

<#PlatbaD.Id_SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#PlatbaD.Limit#> Limit pro poplatek za platbu 

<#PlatbaD.Rozhrani#> Rozhraní platby 

<#PlatbaD.Poznamka#> Poznámka 

<#PlatbaD.Stav#> Stav způsobu platby 

<#PlatbaD.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#PlatbaD.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za platbu (Limit – Suma_Kosik). 

<#PlatbaD.Skut_Poplatek#> Skutečný poplatek (suma košíku > Limit) 

<#PlatbaD.Kompletne#> Kompletní platba celé objednávky (A/N) 

<#PlatbaD.Skupina#> Skupina platby: 

V – vše (platba zboží včetně poplatků) 

Z – zboží (platba pouze ceny zboží) 

<#FOR-EACH=PlatbaD#> Detail způsobu platby 

 

 

StrediskoD 

Detail střediska. Vyžaduje parametr IdStredisko. 

 

<#StrediskoD.Id_Stredisko#> Identifikátor střediska 

<#StrediskoD.Firma#> Název firmy 

<#StrediskoD.Ulice#> Ulice 

<#StrediskoD.Obec#> Obec 
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<#StrediskoD.PSC#> PSČ 

<#StrediskoD.Telefon#> Telefon 

<#StrediskoD.Fax#> Fax 

<#StrediskoD.Email#> E-mail 

<#StrediskoD.Obj_Email#> E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu) 

<#StrediskoD.Poznamka#> Poznámka 

<#StrediskoD.Typ#> Typ střediska: 

F – FaRMIS 

Z - Zásilkovna 

<#StrediskoD.Stav#> Stav střediska 

<#StrediskoD.KodStatu#> Kód státu střediska 

<#FOR-EACH=StrediskoD#> Detail střediska 

 

 

DodaniPl 

Seznam aktivních způsobů plateb, limitů, zbývajících častek pro limit atd. pro konkrétní způsob dodání. 

Nevyžaduje žádný další povinný parametr (pak se zobrazí všechny zp. platby), nepovinný parametr je IdDodani 

(omezuje seznam na konkrétní zp. dodání). 

 

<#DodaniPl.Id_DodaniPl#> Identifikátor vazby dodání - platba 

<#DodaniPl.Id_Dodani#> Identifikátor způsobu dodání 

<#DodaniPl.Poradi#> Pořadí 

<#DodaniPl.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#DodaniPl.Popis#> Název (popis) způsobu platby 

<#DodaniPl.Poplatek#> Poplatek za platbu 

<#DodaniPl.SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#DodaniPl.Limit#> Limit pro poplatek za platbu 

<#DodaniPl.Rozhrani#> Rozhraní platby 

<#DodaniPl.Poznamka#> Poznámka 

<#DodaniPl.Stav#> Stav způsobu platby 

<#DodaniPl.Suma_Kosik#> Celková částka zboží v košíku 

<#DodaniPl.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za platbu (Limit – Suma_Kosik). 

<#DodaniPl.Kompletne#> Kompletní platba celé objednávky (A/N) 

<#DodaniPl.Skupina#> Skupina platby: 

V – vše (platba zboží včetně poplatků) 

Z – zboží (platba pouze ceny zboží) 

<#FOR-EACH=DodaniPl #> Seznam způsobů platby ke zp. Dodání 

 

 

NO_DodaniPl 

Seznam aktivních způsobů plateb objednávky, limitů, zbývajících častek pro limit atd. pro konkrétní způsob 

dodání. Vyžaduje povinný parametr IdObjednavkaH. 

 

<#NO_DodaniPl.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#NO_DodaniPl.Popis#> Název (popis) způsobu platby 

<#NO_DodaniPl.Poplatek#> Poplatek za platbu 

<#NO_DodaniPl.SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#NO_DodaniPl.Limit#> Limit pro poplatek za platbu 

<#NO_DodaniPl.Rozhrani#> Rozhraní platby 

<#NO_DodaniPl.Poznamka#> Poznámka 

<#NO_DodaniPl.Stav#> Stav způsobu platby 

<#NO_DodaniPl.Suma_Obj#> Celková částka zboží v objednávce 

<#NO_DodaniPl.Zbyva#> Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek 

za platbu (Limit – Suma_Kosik). 

<#NO_DodaniPl.Kompletne#> Kompletní platba celé objednávky (A/N) 

<#NO_DodaniPl.Skupina#> Skupina platby: 

V – vše (platba zboží včetně poplatků) 

Z – zboží (platba pouze ceny zboží) 

<#NO_DodaniPl.Max_Castka#> Max. možná čátka platby (v závislosti na ostatních 
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platbách a nastavení příznaku Skupina) 

<#NO_DodaniPl.Skut_Poplatek#> Skutečný poplatek za platbu (v závislosti na 

nastavení limitů) 

<#FOR-EACH=NO_DodaniPl #> Seznam způsobů platby ke zp. dodání objednávky 

 

 

NO_PlatbaObj 

Seznam plateb objednávky. Vyžaduje povinný parametr IdObjednavkaH. 

 

<#NO_PlatbaObj.Id_PlatbaObj#> Identifikátor platby objednávky 

<#NO_PlatbaObj.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#NO_PlatbaObj.Popis#> Název (popis) způsobu platby 

<#NO_PlatbaObj.Poplatek#> Poplatek za platbu 

<#NO_PlatbaObj.SazbaDPH_P#> Sazba DPH za poplatek 

<#NO_PlatbaObj.Castka#> Částka platby 

<#NO_PlatbaObj.Placeno#> Příznak o zaplacení (A/N) 

<#NO_PlatbaObj.Rozhrani#> Rozhaní platby 

<#NO_PlatbaObj.Kompletne#> Kompletní platba celé objednávky (A/N) 

<#NO_PlatbaObj.Skupina#> Skupina platby: 

V – vše (platba zboží včetně poplatků) 

Z – zboží (platba pouze ceny zboží) 

<#NO_PlatbaObj.Zaplatit#> Příznak o možnosti zaplatit (A/N) – závisí na stavu 

objednávky a příznaku Placeno. 

<#FOR-EACH=NO_PlatbaObj #> Seznam plateb objednávky 

 

 

DodaniStr 

Seznam aktivních středisek pro konkrétní způsob dodání. Nevyžaduje žádný další povinný parametr (pak se 

zobrazí všechny střediska), nepovinný parametr je IdDodani (omezuje seznam na konkrétní zp. dodání). 

 

 

<#DodaniStr.Id_DodaniStr#> Identifikátor vazby dodání – středisko 

<#DodaniStr.Id_Stredisko#> Identifikátor zp. dodání 

<#DodaniStr.Poradi#> Pořadí 

<#DodaniStr.Id_Stredisko#> Identifikátor střediska 

<#DodaniStr.Firma#> Název firmy 

<#DodaniStr.Ulice#> Ulice 

<#DodaniStr.Obec#> Obec 

<#DodaniStr.PSC#> PSČ 

<#DodaniStr.Telefon#> Telefon 

<#DodaniStr.Fax#> Fax 

<#DodaniStr.Email#> E-mail 

<#DodaniStr.Obj_Email#> E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu) 

<#DodaniStr.Poznamka#> Poznámka 

<#DodaniStr.Typ#> Typ střediska: 

F – FaRMIS 

Z - Zásilkovna 

<#DodadniStr.KodStatu#> Kód státu střediska 

<#FOR-EACH=DodaniStr #> Seznam středisek ke zp. dodání 

<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset 

DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.Ulice#> Nastavuje třídění podle názvu ulice pro recordset 

DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.Obec#> Nastavuje třídění podle názvu obce pro recordset 

DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.KodStatu_Obec#> Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce 

pro recordset DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.KodStatu_Obec#> Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce 

pro recordset DodadniStr. 
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NO_DodaniStr 

Seznam aktivních středisek objednávky pro konkrétní způsob dodání. Vyžaduje povinný parametr 

IdObjednavkaH. 

 

 

<#NO_DodaniStr.Id_Stredisko#> Identifikátor střediska 

<#NO_DodaniStr.Firma#> Název firmy 

<#NO_DodaniStr.Ulice#> Ulice 

<#NO_DodaniStr.Obec#> Obec 

<#NO_DodaniStr.PSC#> PSČ 

<#NO_DodaniStr.Telefon#> Telefon 

<#NO_DodaniStr.Fax#> Fax 

<#NO_DodaniStr.Email#> E-mail 

<#NO_DodaniStr.Obj_Email#> E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu) 

<#NO_DodaniStr.Poznamka#> Poznámka 

<#NO_DodaniStr.Typ#> Typ střediska: 

F – FaRMIS 

Z - Zásilkovna 

<#NO_DodadniStr.KodStatu#> Kód státu střediska 

<#FOR-EACH=NO_DodaniStr #> Seznam středisek objednávky ke zp. dodání 

<#FOR-EACH-ORDER=NO_DodadniStr.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset 

NO_DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER=NO_DodadniStr.Ulice#> Nastavuje třídění podle názvu ulice pro recordset 

NO_DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER=NO_DodadniStr.Obec#> Nastavuje třídění podle názvu obce pro recordset 

NO_DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER= 

NO_DodadniStr.KodStatu_Obec#> 

Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce 

pro recordset NO_DodadniStr. 

<#FOR-EACH-ORDER= 

NO_DodadniStr.KodStatu_Obec#> 

Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce 

pro recordset NO_DodadniStr. 

 

 

ZboziANT 

Seznam akcí, novinek a tipů prodejce pro konkrétní zboží. Vyžaduje parametr IdZbozi. Pro filtrování lze použít 

tag <#ZboziANT_Typy#>. 

 

<#ZboziANT.Id_Novinka#> Identifikátor akce, novinky, tipu. 

<#ZboziANT.Datum#> Datum 

<#ZboziANT.Popis#> Popis 

<#ZboziANT.Poradi#> Pořadí 

<#ZboziANT.Typ#> Typ: 

A - akce 

N - novinka 

T – tip prodejce 

D - doprodej 

<#FOR-EACH= ZboziANT #> Seznam akcí, novinek a tipů prodejce pro 

konkrétní zboží. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziANT.Datum#> Nastavuje třídění podle data pro recordset 

ZboziANT. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziANT. Datum  DESC#> Nastavuje třídění podle data sestupně pro recordset 

ZboziANT. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziANT.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset 

ZboziANT. 

<#ZboziANT_Typy:xxx#> Nastavuje filtrování dle typu záznamu. Lze uvést 

řetězec složený libovolnou kombinací typů: 

A - akce 

N - novinka 

T – tip prodejce 

D - doprodej 
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Lze nastavit i jako request  parametr 

ZboziANT_Typy. 

 

 

Robot 

Seznam robotů z identifikační tabulky robotů. Je možné použít parametr IdRobot pro vyfiltrování konkrétního 

záznamu (pro detail). 

 

<#Robot.Id_Robot#> Identifikátor robota 

<#Robot.Prohlizec#> Identifikační řetězec prohlížeče 

<#Robot.IP_Adresa#> IP adresa 

<#FOR-EACH=Robot#> Seznam robotů. 

<#FOR-EACH-ORDER=Robot.Id_Robot#> Nastavuje třídění podle ID robota pro recordset 

Robot. 

<#FOR-EACH-ORDER=Robot Prohlizec#> Nastavuje třídění podle prohlížeče pro recordset 

Robot. 

<#FOR-EACH-ORDER=Robot.IP_Adresa#> Nastavuje třídění podle IP adresy pro recordset 

Robot. 

 

 

Atribut 

Seznam atributů zboží pro export. 

 

<#Atribut.Id_Atribut#> Identifikátor atributu 

<#Atribut.Popis#> Popis atributu 

<#Atribut.Poradi#> Pořadí atributu 

<#FOR-EACH=Atribut#> Seznam atributů 

 

 

AtributHodnota 

Seznam hodnot atributů zboží pro export. 

 

<#AtributHodnota.Id_AtrHodnota#> Identifikátor hodnoty atributu 

<#AtributHodnota.Id_Atribut#> Identifikátor atributu 

<#AtributHodnota. Hodnota#> Hodnota atributu 

<#AtributHodnota.Poradi#> Pořadí hodnoty atributu 

<#FOR-EACH=AtributHodnota#> Seznam hodnot atributů 

 

 

AtributZbozi 

Seznam atributů zboží a jejich hodnot. Parametr IdZbozi není povinný (pak se vyexportuje seznam atributů pro 

veškeré zboží). Seznam je setříděn podle pořadí atributů a pořadí hodnot (pro groupování hodnot po atributech). 

 

<#AtributZbozi.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#AtributZbozi.Id_AtrZbozi#> Identifikátor vazby atributu ke zboží 

<#AtributZbozi.Id_AtrHodnota#> Identifikátor hodnoty atributu zboží 

<#AtributZbozi.Id_Atribut#> Identifikátor atributu zboží 

<#AtributZbozi.Popis#> Popis (název) atributu zboží 

<#AtributZbozi.Hodnota#> Hodnota atributu zboží 

<#FOR-EACH=AtributZbozi#> Seznam atributů zboží 

<#FOR-EACH-GROUP=AtributZbozi.Id_Atribut#> Groupování atributů zboží a hodnot 

 

 

AtributZboziKosik 

Seznam atributů zboží a jejich hodnot pro položku košíku. Je vyžadován parametr IdKosik. Seznam je setříděn 

podle pořadí atributů a pořadí hodnot (pro groupování hodnot po atributech). 

 

<#AtributZboziKosik.Id_AtrZbozi#> Identifikátor vazby atributu ke zboží 

<#AtributZboziKosik.Id_AtrHodnota#> Identifikátor hodnoty atributu zboží 

<#AtributZboziKosik.Id_Atribut#> Identifikátor atributu zboží 
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<#AtributZboziKosik.Popis#> Popis (název) atributu zboží 

<#AtributZboziKosik.Hodnota#> Hodnota atributu zboží 

<#AtributZboziKosik.Vybrany#> Hodnota atributu zboží je vybrána (0/1) 

<#FOR-EACH=AtributZboziKosik#> Seznam atributů zboží položky košíku 

<#FOR-EACH-GROUP=AtributZboziKosik.Id_Atribut#> Groupování atributů zboží a hodnot 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybrané a nevybrané hodnoty atributů pro 

<#FOR-EACH=AtributZboziKosik#>. 

 

 

AtributZboziObj 

Seznam atributů zboží a jejich hodnot pro položku objednávky. Je vyžadován parametr IdObjednavkaL. 

 

<#AtributZboziObj.Id_AtrObjedL#> Identifikátor vazby atributu ke zboží 

<#AtributZboziObj.Id_AtrHodnota#> Identifikátor hodnoty atributu zboží 

<#AtributZboziObj.Id_Atribut#> Identifikátor atributu zboží 

<#AtributZboziObj.Popis#> Popis (název) atributu zboží 

<#AtributZboziObj.Hodnota#> Hodnota atributu zboží 

<#FOR-EACH=AtributZboziObj#> Seznam atributů zboží položky objednávky 

<#FOR-EACH-ORDER=AtributZboziObj.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset 

AtributZboziObj. 

<#FOR-EACH-ORDER=AtributZboziObj.Popis#> Nastavuje třídění podle popisu pro recordset 

AtributZboziObj. 

 

 

ZajemZakaznik 

Seznam oblastí zájmů registrovaného zákazníka. 

 

<#ZajemZakaznik.Id_Zajem#> Identifikátor oblasti zájmu 

<#ZajemZakaznik.Nazev#> Název oblasti zájmu 

<#ZajemZakaznik.Popis#> Popis oblasti zájmu 

<#ZajemZakaznik.Stav#> Stav vazby mezi zákazníkem a oblastí zájmu 

(Aktivní, neaktivní, NULL) 

<#ZajemZakaznik.Vybrano#> Indikátor vybrané oblasti zájmu zákazníkem (A/N) 

<#ZajemZakaznik.Poradi#> Pořadí oblasti zájmu 

<#FOR-EACH=ZajemZakaznik#> Seznam oblastí zájmů zákazníka 

<#FOR-EACH-ORDER=ZajemZakaznik.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset 

ZajemZakaznik. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZajemZakaznik.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu pro recordset 

ZajemZakaznik. 

<#SELECTED=…#> 

<#NOT-SELECTED=…#> 

Vybrané a nevybrané oblasti zájmu zákazníkem 

pro <#FOR-EACH=ZajemZakaznik#>. 

 

 

NO_ObjednavkaZakaznik 

Dotaz vrací osobní data z objednávky (pokud objednávka existuje) nebo osobní data přihlášeného zákazníka. 

Nepovinný parametr je IdObjednávkaH – na jeho základě bude vrácen výsledek. 

 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Zdroj#> Zdroj dat: 

O – objednávka 

Z – zákazník 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Titul_Pred#> Titul před jménem 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Jmeno#> Křestní jméno 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Prijmeni#> Příjmení 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Titul_Za#> Titul za jménem 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Telefon#> Telefon 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Fax#> Fax 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Email#> E-mail 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.JmenoPrijmeni#> Adresa (pro doručení) – jméno a příjmení 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Firma#> Adresa (pro doručení) – firma  

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Ulice#> Adresa (pro doručení) – ulice, č.p. 
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<#NO_ObjednavkaZakaznik.Obec#> Adresa (pro doručení) – obec 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.PSC#> Adresa (pro doručení) – PSČ 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.KodStatu#> Adresa (pro doručení) – kód státu 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_Firma#> Fakturační adresa – firma zákazníka 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_JmenoPrijmeni#> Fakturační adresa – jméno a příjmení 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_Ulice#> Fakturační adresa – ulice, č.p. 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_Obec#> Fakturační adresa – obec 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_PSC#> Fakturační adresa – PSČ 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_KodStatu#> Fakturační adresa – kód státu 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.ICO#> IČO firmy 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.DIC#> DIČ firmy 

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Ver_Karta#> Číslo věrnostní karty 

<# FOR-EACH=NO_ObjednavkaZakaznik#> Osobní data z objednávky nebo přihlášeného 

zákazníka. 

 

 

ZajemEmail 

Seznam oblastí zájmů neregistrovaného zákazníka. 

 

<#ZajemEmail.Id_Zajem#> Identifikátor oblasti zájmu 

<#ZajemEmail.Nazev#> Název oblasti zájmu 

<#ZajemEmail.Popis#> Popis oblasti zájmu 

<#ZajemEmail.Poradi#> Pořadí oblasti zájmu 

<#FOR-EACH=ZajemEmail#> Seznam oblastí zájmů zákazníka 

<#FOR-EACH-ORDER=ZajemEmail.Poradi#> Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset 

ZajemEmail. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZajemEmail.Nazev#> Nastavuje třídění podle názvu pro recordset 

ZajemEmail. 

 

 

ZakaznikS 

Seznam registrovaných zákazníků. 

 

<#ZakaznikS.Id_Zakaznik#> ID zákazníka 

<#ZakaznikS.LJmeno#> Přihlašovací jméno zákazníka 

<#ZakaznikS.Prava#> Práva zákazníka 

<#ZakaznikS.Jmeno#> Křestní jméno zákazníka 

<#ZakaznikS.Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#ZakaznikS.TitulPred#> Titul před jménem zákazníka 

<#ZakaznikS.TitulZa#> Titul za jménem zákazníka 

<#ZakaznikS.Ver_Karta#> Číslo věrnostní karty zákazníka 

<#ZakaznikS.Konto#> Hodnota konta zákazníka 

<#ZakaznikS.Email#> E-mail zákazníka 

<#ZakaznikS.Telefon#> Telefon zákazníka 

<#ZakaznikS.Fax#> Fax zákazníka 

<#ZakaznikS.Firma#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma 

zákazníka 

<#ZakaznikS.ICO#> IČO firmy zákazníka 

<#ZakaznikS.DIC#> DIČ firmy zákazníka 

<#ZakaznikS.JmenoPrijmeni#> Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a 

příjmení 

<#ZakaznikS.Ulice#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

<#ZakaznikS.Obec#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

<#ZakaznikS.PSC#> Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

<#ZakaznikS.KodStatu#> Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

<#ZakaznikS.F_Firma#> Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka 

<#ZakaznikS.F_JmenoPrijmeni#> Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení 

<#ZakaznikS.F_Ulice#> Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

<#ZakaznikS.F_Obec#> Fakturační adresa zákazníka – Obec 

<#ZakaznikS.F_PSC#> Fakturační adresa zákazníka – PSČ 
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<#ZakaznikS.F_KodStatu#> Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

<#ZakaznikS.Pohlavi#> Pohlaví zákazníka: 

M - muž 

Z - žena 

N - neuvedeno 

<#ZakaznikS.Vek#> Věk zákazníka 

<#ZakaznikS.Splatnost#> Splatnost 

<#ZakaznikS.Poznamka#> Poznámka 

<#ZakaznikS.Stav#> Stav zákazníka (A/N) 

<#FOR-EACH=ZakaznikS#> Seznam zákazníků. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikS.Id_Zakaznik#> Nastavuje třídění podle ID zákazníka pro recordset 

ZakaznikS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikS.LJmeno#> Nastavuje třídění podle přihlašovacího jména 

zákazníka pro recordset ZakaznikS. 

<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikS.Prijmeni#> Nastavuje třídění podle příjmení zákazníka pro 

recordset ZakaznikS. 

 

 

ZakaznikObjednavkaS 

Seznam registrovaných zákazníků. Nepovinné parametry jsou DatumOd a DatumDo, kterými je možné 

odfiltrovat uživatele za určité období. 

 

<#ZakaznikObjednavkaS.Id_Zakaznik#> ID zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Jmeno#> Křestní jméno zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.TitulPred#> Titul před jménem zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.TitulZa#> Titul za jménem zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Ver_Karta#> Číslo věrnostní karty zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Email#> E-mail zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Telefon#> Telefon zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Fax#> Fax zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Firma#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma 

zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.ICO#> IČO firmy zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.DIC#> DIČ firmy zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.JmenoPrijmeni#> Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a 

příjmení 

<#ZakaznikObjednavkaS.Ulice#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

<#ZakaznikObjednavkaS.Obec#> Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

<#ZakaznikObjednavkaS.PSC#> Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

<#ZakaznikObjednavkaS.KodStatu#> Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

<#ZakaznikObjednavkaS.F_Firma#> Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka 

<#ZakaznikObjednavkaS.F_JmenoPrijmeni#> Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení 

<#ZakaznikObjednavkaS.F_Ulice#> Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

<#ZakaznikObjednavkaS.F_Obec#> Fakturační adresa zákazníka – Obec 

<#ZakaznikObjednavkaS.F_PSC#> Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

<#ZakaznikObjednavkaS.F_KodStatu#> Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

<#ZakaznikObjednavkaS.Poznamka#> Poznámka 

<#ZakaznikObjednavkaS.Stav#> Stav zákazníka (A/N) 

<#ZakaznikObjednavkaS.Prvni_Navsteva#> Datum první návštěvy zákazníka 

<#FOR-EACH= ZakaznikObjednavkaS #> Seznam zákazníků. 

<#FOR-EACH-

ORDER=ZakaznikObjednavkaS.Id_Zakaznik#> 

Nastavuje třídění podle ID zákazníka pro recordset 

ZakaznikObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-

ORDER=ZakaznikObjednavkaS.LJmeno#> 

Nastavuje třídění podle přihlašovacího jména 

zákazníka pro recordset ZakaznikObjednavkaS. 

<#FOR-EACH-

ORDER=ZakaznikObjednavkaS.Prijmeni#> 

Nastavuje třídění podle příjmení zákazníka pro 

recordset ZakaznikObjednavkaS. 
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Seznam dostupných akcí ISAPI knihovny a požadované parametry 

 

Před zpracováním každé akce (mimo R_xxx) probíhá zpracování parametrů 

 

IdSession Identifikátor klienta. Povinný! 

Akce Umožňuje rozvětvit akci ISAPI knihovny na „podakce“. 

IdKategorie Identifikátor vybrané kategorie – podle této hodnoty se řídí zobrazení kategorií a 

skupin. 

IdSkupina Identifikátor vybrané skupiny – podle této hodnoty se řídí zobrazení kategorií a 

skupin. Pokud je uvedena, není potřeba zadávat IdKategorie – dohledá se. 

IdSkupinaZb Identifikátor vazební tabulky skupiny zboží – podle této hodnoty se řídí 

zobrazení kategorií a skupin. Pokud je uvedena, není potřeba zadávat 

IdKategorie, IdSkupina ani IdZbozi – dohledá se. 

IdZbozi Identifikátor zboží. 

IdVyrobce Identifikátor vybraného výrobce. Podle této hodnoty se r¨řídí zobrazení výrobců. 

PageOnly Nastavuje způsob překladu stránky. Pokud je hodnota “A” (lze automaticky 

ziskat použitím <#ISAPI::xxx#>), tak bude šablona přeložena samostatně, tzn. 

Bez hlavičky a patičky. Pokud nebude PageOnly  uvedeno nebo bude různé od 

“A”, tak se stránka překládá standardně s hlavičkou a patičkou (šablony 

Hlava.htm a Pata.htm). 

Robot Některé akce (!!!) – převážně zpracovávající data z formulářů – vyžadují 

parametr Robot s hodnotou “N”, který slouží k potlačení vyvolání akcí např. 

robotem vyhledávače atp. 

 

 

Index 

 

Výchozí stránka. Bez dalších parametrů. Zobrazuje šablonu Index.htm. 

POZOR!!! 

Tato akce je výchozí akcí ISAPI knihovny. Jakákoliv neznámá akce ISAPI knihovny spadá do této akce (Index). 

Pokud se bude nalezena šablona s názvem shodným s názvem neznámé akce, bude šabklona přeložena, jinak 

bude zobrazena chybová stránka. Pokud název neznámé akce nebude obsahovat příponu (ve smyslu přípony 

názvu souboru šablony), bude def. doplněna přípona “.htm”. Tzn., že pokud např. Bude existovat šablona s 

názvem SkupinaD.htm a bude volána akce ISAPI knihovny <#ISAPI:SkupinaD#>, dojde k přeložení šablony 

(včetně hlavičky a patičky). Nebo např. pokud bude existovat šablona s názvem DefStyl.css a bude volána akce 

ISAPI knihovny <#ISAPI::DefStyl.css#>, dojde k přeložení šablony (v tomto případě bez hlavičky a patičky). 

 

 

VerzeISAPI 

 

Vrací přehled o verzi ISAPI, databáze, komunikačního rozhraní, čísle buildu, datumu ISAPI. Bez dalších 

parametrů. 

 

 

LoginR 

 

Přihlášení zákazníka. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

LogJmeno Přihlašovací jméno zákazníka 

LogHeslo Přihlašovací heslo zákazníka 

 

Zobrazuje šablonu LoginR.htm. 

 

ErrCode: 

 

1 Přihlašovací jméno neodpovídají žádnému registrovanému zákazníkovi. 

2 Nesouhlasí přihlašovací heslo zákazníka. 
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LogoutR 

 

Odhlášení zákazníka. Bez dalších parametrů. Zobrazuje šablonu LogoutR.htm. 

 

 

RegistraceR 

 

Registrace (nebo změna osobních údajů zákazníka u přihlášeného zákazníka). Po registraci zákazníka bude 

vytvořen záznam v tabulce ZPRAVA pro zaslání emailu s přihlašovacími údaji zákazníkovi. Pokud jsou 

nadefinovány oblasti zájmů, budou též uloženy. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

LJmeno Přihlašovací jméno zákazníka 

LHeslo Přihlašovací heslo zákazníka 

LHesloS Staré přihlašovací heslo zákazníka 

TitulPred Titul před jménem zákazníka 

Jmeno Křestní jméno zákazníka 

Prijmeni Příjmení zákazníka 

TitulZa Titul za jménem zákazníka 

VerKarta Číslo věrnostní karty zákazníka 

Email E-mail zákazníka 

Telefon Telefon zákazníka 

Fax Fax zákazníka 

JmenoPrijmeni Adresa zákazníka (pro doručení) – Jméno a příjmení 

Firma Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka 

Ulice Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

Obec Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

PSC Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

KodStatu Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

F_JmenoPrijmeni Fakturační adresa zákazníka – Jméno a příjmení 

F_Firma Fakturační adresa zákazníka – Firma zákazníka 

F_Ulice Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

F_Obec Fakturační adresa zákazníka – Obec 

F_PSC Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

F_KodStatu Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

ICO ICO firmy zákazníka 

DIC DIC firmy zákazníka 

Pohlavi Pohlaví zákazníka: 

M - muž 

Z - žena 

N - neuvedeno 

Vek Věk zákazníka 

EmailObjednavka Odesílat info o objednávkách na email 

SMSObjednavka Odesílat info o objednávkách na mobil 

EmailObchod Odesílat info o obchodě na email 

EmailReklama Odesílat reklamní materiály na email 

NoEmailCtrl Hodnota “A” vypíná kontrolu emailu (na jeden email je pak možné registrovat 

více účtů) 

IdZajem_xxx Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru 

má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je 

„1“. 

CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, 

<#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je 

nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

CaptchaCode CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u 

nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

 

Zobrazuje šablonu RegistraceR.htm. 

 

ErrCode: 
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1 Přihlašovací jméno zákazníka je již registrováno 

2 Nesouhlasí staré přihlašovací heslo zákazníka 

3 Na tento e-mail je již registrován jiný účet 

4 Chybně zadaný email! 

5 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu! 

 

 

KosikR 

 

Uložení zboží do košíku, úprava množství zboží v košíku, vymazání zboží z košíku. 

 

IdKosik Identifikátor položky košíku 

IdZbozi Identifikátor objednávaného zboží 

Mnozstvi Množství objednávaného zboží 

Akce Akce prováděná se zbožím a košíkem – viz. další tabulka. 

KosikPrepocet Seznam hodnot pro přepočet košíku ve tvaru: 

IdKosik1=Mnozstvi1|IdKosik2=Mnozstvi2|IdKosik3=Mnozstvi3| … 

MnozstviKosik_xxx Množství zboží v košíku. Hodnota xxx představuje IdKosik. 

 

Akce: 

Pridat Přidat zboží do košíku (param. IdZbozi, Mnozstvi, atributy Atribut_xxx, kde xxx 

je Id_Atribut a hodnota je IdAtrHodnota) 

Opravit Optavit položku košíku (param. IdKosik, Mnozstvi, atributy Atribut_xxx, kde 

xxx je Id_Atribut a hodnota je IdAtrHodnota) 

Mnozstvi Upravit množství zboží v košíku (param. IdKosik, Mnozstvi) 

Vymazat Vymazat zboží z košíku (param. IdKosik) 

Prepocet Dávkový přepočet množství zboží v košíku (param. KosikPrepocet) 

Prepocitat Dávkový přepočet množství zboží v košíku  - varianta 2 

(param.MnozstviKosik_xxx) 

 

Zobrazuje šablonu KosikR.htm. 

 

ErrCode: 

 

1 Některé položky se nepodařilo přepočítat! (akce Prepocitat) 

2 Chybně zadané zboží (parametr IdZbozi nebo IdKosik – akce Pridat) 

3 Chybně zadané množství (parametr Mnozstvi – akce Pridat, Mnozstvi) 

4 Chybně zadaná položka košíku (parametr IdKosik – akce Opravit, Mnozstvi, Vymazat) 

5 Nenalezena hodnota atributu zboží (akce - Pridat) 

6 Překročen limit objednávaného množství zboží (akce – Pridat, Opravit, Mnozstvi) 

 

 

Obrazek 

 

Zobrazuje obrázek (Response.ContentType je 'image/jpeg', 'image/png' nebo 'image/gif'). Pokud nenajde obrázek 

v DB, pokusí se jej získat ze serveru firmy PharmData (pokud je nastaveno ID pro přístup k serveru - viz. 

konfigurace). Podle nastavení vodoznaku (viz. konfigurace) je možné přidat do obrázku vodoznak (pouze pro 

obrázky uložené v tabulce, ne pro obrázky ze serveru PharmData). Pokud se jedná o obrázek GIF, nepoužívá se 

na rozdíl od JPG  při změně velikosti algoritnus s vyhlazováním a nevkládá se do obrázku vodoznak (pro 

zachování původní palety barev)! 

 

IdObrazek Šifrovaný identifikátor obrázku. Pokud bude obrázek identifikován tímto 

parametrem a bude povoleno použití vodoznaku (nastavení 

VODOZNAK_POUZIT) pro typ “O” (obrázek), bude při splnění dalších 

podmínek přidán vodoznak). 

Ident Šifrovaný identifikátor zboží. Pokud bude obrázek identifikován tímto 

parametrem a bude povoleno použití vodoznaku (nastavení 

VODOZNAK_POUZIT) pro typ “Z” (zboží), bude při splnění dalších podmínek 

přidán vodoznak). 
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Ident_Info Šifrovaný identifikátor informace. Pokud bude obrázek identifikován tímto 

parametrem a bude povoleno použití vodoznaku (nastavení 

VODOZNAK_POUZIT) pro typ “I” (info), bude při splnění dalších podmínek 

přidán vodoznak). 

Factor Faktor zmenšení obrázku – celé číslo. 

Width Požadovaná šířka obrázku. Pokud se nezadá zároveň i výška, bude obrázek 

zmenšen proporcionálně. 

Height Požadovaná výška obrázku. Pokud se nezadá zároveň i šířka, bude obrázek 

zmenšen proporcionálně. 

JpegCompress Nastavení JPG komprese obrázku 

MinWidth Minimální šířka obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud 

je menší) 

MaxWidth Maximální šířka obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud 

je větší) 

MinHeight Minimální výška obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, 

pokud je menší) 

MaxHeight Maximální výška obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud 

je větší) 

ProRate Je-li hodnota 1, dodržovat pro max. a min. hodnoty proporce obrázku. 

Pořadí zpracování je MinWidth, MaxWidth, MinHeight, MaxHeight. 

 

 

PharmData 

 

Zobrazuje obrázek (Response.ContentType:='image/jpeg') s informacemi o přípravku ze serveru firmy 

PharmData (pokud je nastaveno ID pro přístup k serveru). Pokud není zadán parametr TypPD, nastavuje def. typ 

“T”. 

 

Ident Šifrovaný identifikátor zboží 

TypPD Typ požadované informace: 

T - krátká textová informace 

O - obrázek 

S - dokument SPC 

N - náhled obrázku 100x100px 

K - krátká textová informace s obrázkem 

Z - SPC o zkráceném rozsahu 

H - dokument HEM 

D - prohlášení o shodě 

B - bezpečnostní list 

C - čestné prohlášení 

Sirka Šířka obrázku předepsaná v URL serveru PharmData (500..1200px). 

Factor Faktor zmenšení obrázku – celé číslo. 

Width Požadovaná šířka obrázku. Pokud se nezadá zároveň i výška, bude obrázek 

zmenšen proporcionálně. 

Height Požadovaná výška obrázku. Pokud se nezadá zároveň i šířka, bude obrázek 

zmenšen proporcionálně. 

JpegCompress Nastavení JPG komprese obrázku 

MinWidth Minimální šířka obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud 

je menší) 

MaxWidth Maximální šířka obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud 

je větší) 

MinHeight Minimální výška obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, 

pokud je menší) 

MaxHeight Maximální výška obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud 

je větší) 

ProRate Je-li hodnota 1, dodržovat pro max. a min. hodnoty proporce obrázku. 

Pořadí zpracování je MinWidth, MaxWidth, MinHeight, MaxHeight. 

 

 

Graf 
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Zobrazuje obrázek (Response.ContentType:='image/jpeg' nebo 'image/gif') grafu. 

 

Akce Typ grafu: 

Kolac – koláčový graf 

ForEachName Název dotazu 

ForEachOrder Tříděni pro dotaz 

FieldX Pole nezávislých hodnot (X) 

FieldY Pole závislých hodnot (Y) 

Title Titulek grafu (def. “Graf“) 

VisibleRows Počet zobrazovaných sloupců (def. 10) 

SlopeAngle Úhel sklopení koláčového grafu (def. 65°) 

ImgWidth Výchozí šířka obrázku grafu (def. 480 pixelů) 

ImgHeight Výchozí výška obrázku grafu (def. 250 pixelů) 

ShowValues Zobrazovat hodnoty v legendě grafu - 0/1 (def. 1) 

ImgFormat Výstupní formát obrázku – GIF/PNG/JPEG (def. GIF) 

Factor Faktor zmenšení obrázku – celé číslo. 

Width Požadovaná šířka obrázku. Pokud se nezadá zároveň i výška, bude obrázek 

zmenšen proporcionálně. 

Height Požadovaná výška obrázku. Pokud se nezadá zároveň i šířka, bude obrázek 

zmenšen proporcionálně. 

JpegCompress Nastavení JPG komprese obrázku 

MinWidth Minimální šířka obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud 

je menší) 

MaxWidth Maximální šířka obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud 

je větší) 

MinHeight Minimální výška obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, 

pokud je menší) 

MaxHeight Maximální výška obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud 

je větší) 

 

 

ObjednavkaR 

 

Uložení hlavičky objednávky + přesunutí položek košíku do položek objednávky (včetně vybraných hodnot 

atributů zboží). 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdDodani Identifikátor typu dodání 

IdStredisko Identifikátor střediska 

IdPlatba Identifikátor typu platby 

Kompletne Vyřídit objednávku kompletně (1/0). 

Poznamka Poznámka k objednávce 

 

Zobrazuje šablonu ObjednavkaR.htm. 

 

V akci ObjednavkaR je možné automatické zaregistrování zákazníka (pokud není přihlášen) – lze využít při 

objednávání “bez přihlášení” (resp. “bez registrace”). Po registraci zákazníka bude vytvořen záznam v tabulce 

ZPRAVA pro zaslání emailu s přihlašovacími údaji zákazníkovi. Pokud jsou nadefinovány oblasti zájmů, budou 

též uloženy. 

K tomu slouží parametr ZalozitZakaznika, který musí mít hodnotu “A” (a zároveň nesmí být zákaznik přihlášen). 

Pak má smysl předat ještě následující parametry pro automatickou registraci. 

 

ZalozitZakaznika Příznak automatického založení zákazníka (v případě, že není zákazník 

přihlášen) – A/N 

TitulPred Titul před jménem zákazníka 

Jmeno Křestní jméno zákazníka 

Prijmeni Příjmení zákazníka 

TitulZa Titul za jménem zákazníka 

VerKarta Číslo věrnostní karty zákazníka 
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Email E-mail zákazníka 

Telefon Telefon zákazníka 

Fax Fax zákazníka 

JmenoPrijmeni Adresa zákazníka (pro doručení) – Jméno a příjmení 

Firma Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka 

Ulice Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

Obec Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

PSC Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

KodStatu Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

F_JmenoPrijmeni Fakturační adresa zákazníka – Jméno a příjmení 

F_Firma Fakturační adresa zákazníka – Firma zákazníka 

F_Ulice Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

F_Obec Fakturační adresa zákazníka – Obec 

F_PSC Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

F_KodStatu Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

ICO ICO firmy zákazníka 

DIC DIC firmy zákazníka 

Pohlavi Pohlaví zákazníka: 

M - muž 

Z - žena 

N - neuvedeno 

Vek Věk zákazníka 

EmailObjednavka Odesílat info o objednávkách na email 

SMSObjednavka Odesílat info o objednávkách na mobil 

EmailObchod Odesílat info o obchodě na email 

EmailReklama Odesílat reklamní materiály na email 

NoEmailCtrl Hodnota “A” vypíná kontrolu emailu (na jeden email je pak možné registrovat 

více účtů) 

IdZajem_xxx Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru 

má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je 

„1“. 

 

Parametr LJMENO (přihlašovací jméno) se sestaví složením parametru PRIJMENI a vygenerovaného 

identifikátoru zákazníka ID_ZAKAZNIK. 

Parametr LHESLO (přihlašovací heslo) se sestaví z prvních osmi znaků parametru JMENO. Pokud parametr 

JMENO není 8 znaků dlouhý, bude LHESLO doplněno znaky “0“ (nula) na délku 8 znaků. 

 

ErrCode: 

 

1 Nelze provést objednávku před přihlášením nebo registrací zákazníka! 

(pokud není zadán parametr ZalozitZakaznika=”A”) 

2 Nelze provést objednávku, v nákupním košíku není žádné zboži! 

3 Na tento e-mail je již registrován jiný účet 

(při automatické registraci zákazníka - pokud je zadán parametr ZalozitZakaznika=”A”) 

4 Chybnì zadaný email! 

5 Nebyla naplněna minimální hodnota obvjednávky. 

6 Objednávka obsahuje volně prodejné léčivé přípravky, nelze použít tento způsob dodání! 

 

 

NO_ObjednavkaR 

 

Akce má několik větví (parametr Akce) sloužících k postupnému uložení objednávky: 

Objednavka Uložení hlavičky (osobních údajů) objednávky ve stavu rozpracováno. Je-li nová 

objednávka, přesune se do ní obsah košíku. Je možné automatické zaregistrování 

zákazníka (parametr ZalozitZakaznika). 

Dodani Uložení vybraného zp. dodání objednávky. 

Platba Uložení vybraného zp. platby objednávky. 

Středisko Uložení vybraného střediska k objednávce. 

Informace Uložení dodatečných informací k objednávce (kompletně, poznámka). 

VymazatPolozku Vymazání položky objednávky (pouze objednávky v rozpracovaném stavu bez 
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vybraného zp. dodání). 

Dokončit Kontrola a dokončení objednávky  

 

Akce Objednavka 

Uložení hlavičky (osobních údajů) objednávky ve stavu rozpracováno. Je-li nová objednávka, přesune se do ní 

obsah košíku. 

V akci je možné automatické zaregistrování zákazníka (pokud není přihlášen) – lze využít při objednávání “bez 

přihlášení” (resp. “bez registrace”). Po registraci zákazníka bude vytvořen záznam v tabulce ZPRAVA pro zaslání 

emailu s přihlašovacími údaji zákazníkovi. Pokud jsou nadefinovány oblasti zájmů, budou též uloženy. 

K tomu slouží parametr ZalozitZakaznika, který musí mít hodnotu “A” (a zároveň nesmí být zákaznik přihlášen). 

Parametr LJMENO (přihlašovací jméno) se sestaví složením parametru PRIJMENI a vygenerovaného 

identifikátoru zákazníka ID_ZAKAZNIK. 

Parametr LHESLO (přihlašovací heslo) se sestaví z prvních osmi znaků parametru JMENO. Pokud parametr 

JMENO není 8 znaků dlouhý, bude LHESLO doplněno znaky “0“ (nula) na délku 8 znaků. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky (není-li, jedná se o novou objednávku) 

TitulPred Titul před jménem zákazníka 

Jmeno Křestní jméno zákazníka 

Prijmeni Příjmení zákazníka 

TitulZa Titul za jménem zákazníka 

Telefon Telefon zákazníka 

Fax Fax zákazníka 

Email E-mail zákazníka 

JmenoPrijmeni Adresa zákazníka (pro doručení) – Jméno a příjmení 

Firma Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka 

Ulice Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p. 

Obec Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec 

PSC Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ 

KodStatu Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu 

F_JmenoPrijmeni Fakturační adresa zákazníka – Jméno a příjmení 

F_Firma Fakturační adresa zákazníka – Firma zákazníka 

F_Ulice Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p. 

F_Obec Fakturační adresa zákazníka – Obec 

F_PSC Fakturační adresa zákazníka – PSČ 

F_KodStatu Fakturační adresa zákazníka – kód státu 

ICO ICO firmy zákazníka 

DIC DIC firmy zákazníka 

VerKarta Číslo věrnostní karty zákazníka 

Kompletne Odeslat objednávku kompletně – je-li 1, tak ano 

Poznamka Poznámka k objednávce 

 

Pro automatické zaregistrování zákazníka lze pak předat ještě následující parametry: 

ZalozitZakaznika Příznak automatického založení zákazníka (v případě, že není zákazník 

přihlášen) – A/N 

Pohlavi Pohlaví zákazníka: 

M - muž 

Z - žena 

N - neuvedeno 

Vek Věk zákazníka 

EmailObjednavka Odesílat info o objednávkách na email 

SMSObjednavka Odesílat info o objednávkách na mobil 

EmailObchod Odesílat info o obchodě na email 

EmailReklama Odesílat reklamní materiály na email 

NoEmailCtrl Hodnota “A” vypíná kontrolu emailu (na jeden email je pak možné registrovat 

více účtů) 

IdZajem_xxx Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru 

má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je 

„1“. 
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Akce Dodani 

Uložení vybraného zp. dodání objednávky, kontroly, stanovení poplatků, počtu balíků atd. 

Po uložení zp. dodání se vymažou případné již existující platby objednávky!!! 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky 

IdDodani Identifikátor zp. dodání 

 

Akce Platba 

Uložení vybraného zp. platby objednávky, kontroly, stanovení poplatků, částky atd. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky 

IdPlatba Identifikátor zp. platby 

 

Akce Stredisko 

Uložení vybraného střediska k objednávce, kontroly atd. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky 

IdStredisko Identifikátor střediska 

 

Akce Informace 

Uložení dodatečných informací k objednávce (kompletně, poznámka). 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky 

Kompletne Odeslat objednávku kompletně – je-li 1, tak ano 

Poznamka Poznámka k objednávce 

 

Akce VymazatPolozku 

Vymazání položky objednávky (pouze objednávky v rozpracovaném stavu bez vybraného zp. dodání). 

Jedná-li se o jedinou položku objednávky, bude vymazána i hlavička. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky 

IdObjednavkaL Identifikátor položky obj. 

 

Akce Dokoncit 

Kontrola a dokončení objednávky. Po dokončení bude objednávka ve stavu „Čeká na zpracování“. 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdObjednavkaH Identifikátor rozpracované objednávky 

 

ErrCode pro všechny akce NO_ObjednavkaR: 

 

1 Nelze provést objednávku před přihlášením nebo registrací zákazníka! 

2 Nelze provést objednávku, v nákupním košíku není žádné zboži! 

3 Na tento e-mail (xxx) je již registrován jiný účet! 

4 Chybně zadaný email! 

5 Minimální hodnota objednávky je xxx Kč! 

6 Objednávka obsahuje volně prodejné léčivé přípravky (xxx), nelze použít tento způsob dodání! 

10 Nepodařilo se identifikovat objednávku! 

11 Nepodařilo se identifikovat způsob dodání! 

12 Nepodařilo se identifikovat způsob platby! 

13 Nepodařilo se identifikovat středisko! 

14 Tuto platbu nelze vybrat pro zvolený způsob dodání! 

15 Toto středisko nelze vybrat pro zvolený způsob dodání! 

16 Nepodařilo se identifikovat položku objednávky! 

17 Položku lze vymazat pouze v rozpracované objednávce před nastavením způsobu dodání! 

18 Nelze přidat další platbu - překročena hrazená částka! 



 

© FaRMIS s.r.o. 
Internetová lékárna i-FaRMIS – průvodce programátora a designera 
Revize 1.5.x 

Stránka 74 

19 Nelze znovu vybrat již použitý způsob platby! 

30 Nelze dokončit objednávku - není žádné zboži! 

31 Nelze dokončit objednávku - nesouhlasí cena objednávky a částka plateb! 

40 Editovat lze pouze rozpracovanou objednávku! 

50 Uživatel není přihlášen! 

 

 

XML_ObjednavkaR 

 

Import objednávky z XML souboru. 

  

Vstupní parametry: 

URL – http://.../xml_objednavkar 

ShopID – ID obchodu, je součástí QueryString (http://.../xml_objednavkar?shopid=...). 

XML – v těle požadavku prostřednictvím HTTP POST. 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 

<Objednavka> 

 <!-- Zakaznik --> 

 <IdZakaznik>...</IdZakaznik> 

 <LJmeno>...</LJmeno> 

 <LHeslo>...</LHeslo> 

 <TitulPred>...</TitulPred> 

 <Jmeno>...</Jmeno> 

 <Prijmeni>...</Prijmeni> 

 <TitulZa>...</TitulZa> 

 <VerKarta>...</VerKarta> 

 <Email>...</Email> 

 <Telefon>...</Telefon> 

 <Fax>...</Fax> 

 <JmenoPrijmeni>...</JmenoPrijmeni> 

 <Firma>...</Firma> 

 <Ulice>...</Ulice> 

 <Obec>...</Obec> 

 <PSC>...</PSC> 

 <KodStatu>...</KodStatu> 

 <F_JmenoPrijmeni>...</F_JmenoPrijmeni> 

 <F_Firma>...</F_Firma> 

 <F_Ulice>...</F_Ulice> 

 <F_Obec>...</F_Obec> 

 <F_PSC>...</F_PSC> 

 <F_KodStatu>...</F_KodStatu> 

 <ICO>...</ICO> 

 <DIC>...</DIC> 

 <!-- Hlavicka objednavky --> 

 <PorCislo>...</PorCislo> 

 <IdObjednavka>...</IdObjednavka> 

 <IdDodani>...</IdDodani> 

 <PoplatekD>...</PoplatekD> 

 <SazbaDPHD>...</SazbaDPHD> 

 <PoplatekB>...</PoplatekB> 

 <SazbaDPHB>...</SazbaDPHB> 

 <IdStredisko>...</IdStredisko> 

 <Kompletne>...</Kompletne> 

 <Poznamka>...</Poznamka> 

 <PocetBaliku>...</PocetBaliku> 

 <BalikuBezPopl>...</BalikuBezPopl> 

 <Stav>...</Stav> 

 <!-- Platby --> 

 <PlatbaObj> 

  <PorCislo>...</PorCislo> 

http://.../xml_objednavkar
http://.../xml_objednavkar?shopid
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  <IdPlatbaObj>...</IdPlatbaObj> 

  <IdPlatba>...</IdPlatba> 

  <PoplatekP>...</PoplatekP> 

  <SazbaDPHP>...</SazbaDPHP> 

  <Castka>...</Castka> 

  <Placeno>...</Placeno> 

 </PlatbaObj> 

 <!-- Polozky objednavky --> 

 <PolozkaObj> 

  <PorCislo>...</PorCislo> 

  <IdPolozkaObj>...</IdPolozkaObj> 

  <IdZbozi>...</IdZbozi> 

  <Mnozstvi>...</Mnozstvi> 

  <SazbaDPH>...</SazbaDPH> 

  <PCenaSD>...</PCenaSD> 

  <!-- Atributy polozky --> 

  <Atribut>...</Atribut> 

  <Atribut>...</Atribut> 

  ... 

 </PolozkaObj> 

</Objednavka> 

 

 

Pole Typ Null Popis  

IDZAKAZNIK INT Ano ID zákazníka 

LJMENO C(25) Ano Přihlašovací jméno 

LHESLO C(60) Ano Přihlašovací heslo 

TITUL_PRED C(25) Ano Titul před jménem 

JMENO C(25) Ne Jméno 

PRIJMENI C(40) Ne Příjmení 

TITUL_ZA C(25) Ano Titul za jménem 

VER_KARTA C(13) Ano Číslo věrnostní karty zákazníka 

EMAIL C(50) Ano E-mail 

TELEFON C(30) Ano Telefon 

FAX C(30) Ano Fax 

JMENOPRIJMENI C(70) Ne Jméno a příjmení (adresa pro doručení) 

FIRMA C(70) Ano Název firmy (adresa pro doručení) 

ULICE C(30) Ne Ulice (adresa pro doručení) 

OBEC C(30) Ne Obec (adresa pro doručení) 

PSC C(5) Ne PSČ (adresa pro doručení) 

KODSTATU C(3) Ne Kód státu (adresa pro doručení) 

F_JMENOPRIJMENI C(70) Ano Jméno a příjmení (adresa pro fakturaci) 

F_FIRMA C(70) Ano Název firmy (adresa pro fakturaci) 

F_ULICE C(30) Ano Ulice (adresa pro fakturaci) 

F_OBEC C(30) Ano Obec (adresa pro fakturaci) 

F_PSC C(5) Ano PSČ (adresa pro fakturaci) 

F_KODSTATU C(3) Ano Kód státu (adresa pro fakturaci) 

ICO C(15) Ano IČO 

DIC C(15) Ano DIČ 

PORCISLO INT Ne Pořadové číslo objednávky (číslo externí 

objednávky) 

IDOBJEDNAVKA INT Ano ID hlavičky objednávky 

IDDODANI INT Ne ID způsobu dodání 

POPLATEKD INT Ano Poplatek za dodání (celé Kč). 

SAZBADPHD N(12, 2) Ano Sazba DPH k poplatku za dodání 
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POPLATEKB INT Ano Poplatek za balné (celé Kč). 

SAZBADPHB N(12, 2) Ano Sazba DPH k poplatku za balné 

IDSTREDISKO INT Ano ID střediska 

KOMPLETNE C(1) Ne Objednávka kompletně (1/0 – Ano/Ne) 

POZNAMKA C(8192) Ano Poznámka 

POCET_BALIKU INT Ne Počet balíků objednávky 

BALIKU_BEZ_POPL INT Ne Počet balíků bez poplatku 

STAV C(1) Ano Pokud bude hodnota „Z“ a zadán parametr 

IdObjednavka, bude objednávka stornována 

(pokud ještě nebyla odeslána ke zpracování na 

lékárnu!) 

PORCISLO INT Ano Pořadové číslo platby/položky obj. (číslo 

externí platby/položky obj.) 

IDPLATBAOBJ INT Ano ID platby objednávky 

IDPLATBA INT Ne ID platby 

POPLATEKP INT Ne Poplatek za platbu 

SAZBADPHP N(12, 2) Ne Sazba DPH k poplatku za platbu 

CASTKA N(12, 2) Ne Částka platby 

PLACENO C(1) Ne Placeno (1/0 – Ano/Ne) 

Pokud bude zadán parametr IdPlatbaObj a 

platba nebude ještě placena, bude provedena 

aktualizace stavu platby. 

PORCISLO INT Ano Pořadové číslo platby/položky obj. 

IDPOLOZKAOBJ INT Ano ID položky objednávky 

IDZBOZI INT Ne Identifikátor zboží 

MNOZSTVI INT Ne Množství 

SAZBADPH N(12, 2) Ne Sazba DPH k ceně za položku 

PCENASD N(12, 2) Ne Prodejní cena s DPH 

ATRIBUT INT Ano ID hodnoty atributu položky (může se 

opakovat s různými hodnotami) 

 

 

Poznámky: 

1) Na vstupu požadavku bude kontrolována IP adresa odesilatele a parametr ShopID. 

2) Pokud nebude zadané ID zákazníka, provede se založení nového zákazníka. 

3) Pokud nebude zadáno přihlašovací jméno a heslo nového zákazníka, bude vygenerováno. 

4) LJMENO musí být unikátní. 

5) Pokud bude ID zákazníka, bude objednávka založena na toto ID zákazníka, ale do objednávky se doplní 

údaje (adresy atp.) z XML. Registrační údaje zákazníka nebudou opraveny. 

6) Pokud bude ID objednávky a ID platby objednávky, bude opraven příznak Placeno u platby 

objednávky. 

 

 

Výstupní parametry: 

Dojde-li k chybě, vrací se stavový kód 500, v opačném případě 200. 

Odpověd obsahuje následující XML (v případě chyby jsou v XML obsaženy pouze tagy CisloChyby, TextChyby 

a PodrobnyTextChyby). 

 
<ObjednavkaR> 

 <CisloChyby>...</CisloChyby> 

 <TextChyby>...</TextChyby> 

 <PodrobnyTextChyby>...</PodrobnyTextChyby> 

 <IdZakaznik>...</IdZakaznik> 

 <LJmeno>...</LJmeno> 

 <LHeslo>...</LHeslo> 

      <PorCislo>...</PorCislo> 

 <IdObjednavka>...</IdObjednavka> 
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 <PlatbaObj> 

  <PorCislo>...</PorCislo> 

  <IdPlatbaObj>...</IdPlatbaObj> 

 </PlatbaObj> 

 <PolozkaObj> 

  <PorCislo>...</PorCislo> 

  <IdPolozkaObj>...<IdPolozkaObj> 

 </PolozkaObj> 

</ObjednavkaR> 

 

 

Číslo chyby Text chyby 

0 Objednávka proběhla v pořádku 

1 Neautorizovaný pokus o uložení objednávky 

10 Nenalezeno ID zákazníka 

11 Přihlašovací jméno zákazníka je již registrováno 

12 Nepodařilo se uložit zákazníka 

20 Nenalezeno ID hlavičky objednávky 

21 Nenalezeno ID zp. dodání 

22 Nenalezeno ID sazby DPH k poplatku za dodání 

23 Nenalezeno ID sazby DPH k poplatku za balné 

24 Nenalezeno ID střediska 

25 Nepodařilo se uložit hlavičku objednávky 

26 Nelze stornovat objednávku 

27 Objednávka se shodným číslem je již v DB uložena! 

30 Nenalezeno ID platby objednávky 

31 Nenalezeno ID zp. platby 

32 Nenalezeno ID sazby DPH k poplatku za platbu 

33 Nepodařilo se uložit platbu objednávky 

40 Nenalezeno ID položky objednávky 

41 Nenalezeno ID sazby DPH k položce objednávky 

42 Nenalezeno ID zboží 

43 Nenalezen atribut zboží 

44 Nepodařilo se uložit položku objednávky 

45 Nepodařilo se uložit atribut zboží 

999 Jiná chyba 

 

 

ObjednavkaStorno 

 

Storno objednávky. Lze stornovat pouze objednávky, které maji všechny položky ve stavu ‘Čeká na zpracování’. 

 

IdObjednavkaH Identifikátor objednávky (hlavičky) 

 

Zobrazuje šablonu ObjednavkaStorno.htm. 

 

ErrCode: 

 

1 Objednávku nelze stornovat. (nejspíš nejsou všechny položky ve stavu ‘Čeká na zpracování’) 

 

 

ZpravaR 

 

Uložení zprávy. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

Z_Jmeno Jméno autora zprávy 

Z_Telefon Telefon autora zprávy 

Z_EmailOd E-mail autora zprávy 

Z_Poznamka Poznámka - text zprávy 

CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, 
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<#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je 

nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

CaptchaCode CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u 

nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

 

Zobrazuje šablonu ZpravaR.htm. 

 

ErrCode: 

 

1 Text zprávy musí být zadán! 

2 Chybně zadaný email! 

3 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu! 

 

 

ForumR 

 

Uložení a vymazání příspěvku do fóra. Pokud má paramert Akce hodnotu Vymazat, tak se provede mazání 

záznamu z fóra (může provádět pouze uživatel s oprávněním ForumAdmin), jinak se provede uložení nového 

záznamu do fóra. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

Akce Pokud je Akce = “Vymazat”, bude se provádět vymazání záznamu, jinak se bude 

provádět uložení nového záznamu. 

F_Tema Téma nebo příspěvek (A/N) 

F_Předmět Předmět příspěvku 

F_Poznamka Poznámka (text) příspěvku 

F_Anonymne Anonymní záznam (A/N) 

IdPuvForum Identifikátor nadřazeného záznamu fóra 

IdZobrazForum Identifikátor záznamu fóra, který má být zobrazen (nepovinné). 

CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, 

<#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je 

nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

CaptchaCode CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u 

nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

 

Zobrazuje šablonu ForumR.htm. Je vhodné předat parametru IdZobrazForum pro navigaci na fórum, které má 

být po uložení zobrazeno. 

 

ErrCode: 

 

1 Zákazník nemá oprávnění k mazání záznamu. 

2 Aplikace vyžaduje zadání předmětu příspěvku. 

3 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu! 

 

 
KomentarR 

 

Uložení a vymazání komentáře ke zboží. Pokud má paramert Akce hodnotu Vymazat, tak se provede mazání 

záznamu (může provádět pouze uživatel s oprávněním ForumAdmin), jinak se provede uložení nového záznamu 

do fóra. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

Akce Pokud je Akce = “Vymazat”, bude se provádět vymazání záznamu, jinak se bude 

provádět uložení nového záznamu. 

IdZbozi Identifikátor zboží 

K_Předmět Předmět příspěvku 

K_Poznamka Poznámka (text) příspěvku 

K_Anonymne Anonymní záznam (A/N) 

IdPuvKomentar Identifikátor nadřazeného záznamu komentáře 

CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, 
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<#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je 

nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

CaptchaCode CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u 

nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

 

Zobrazuje šablonu KomentarR.htm. 

 

ErrCode: 

 

1 Zákazník nemá oprávnění k mazání záznamu. 

2 Aplikace vyžaduje zadání předmětu komentáře. 

3 Aplikace vyžaduje zadání zboží. 

4 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu! 

 

 
LoginEmailR 

 

Odeslání emailu se zapomenutými přihlašovacími údaji. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

LoginEmail Email, na který mají být zaslány zapomenuté přihlašovací údaje (musí se 

shodovat s emailem vyplněným při registraci) 

CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, 

<#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je 

nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

CaptchaCode CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u 

nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A. 

 

Zobrazuje šablonu LoginEmailR.htm.  
 

ErrCode: 

 

1 Aplikace vyžaduje zadání emailu 

2 Email není evidován u žádného zákazníka 

3 Chybnì zadaný email! 

4 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu! 

 

 

 

eBankaR 

 

Přijetí a zobrazení výsledků platby přes platební portál eBanky.  

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

 

Zobrazuje šablonu eBankaR.htm.  
 

ErrCode: 

 

1 Platební příkaz nebyl bankou akceptován! 

 

 

PaySecR 

 

Přijetí a zobrazení výsledků platby přes platební portál PaySec.  

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

 

Zobrazuje šablonu PaySecR.htm.  
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ErrCode: 

 

1 Váš pokyn k zamítnutí platby byl proveden úspěšně. (hodnota z nastavení - PAYSEC_MSG_1) 

 

 

Benefity 

 

Přijetí a zobrazení výsledků platby přes platební bránu Benefity.  

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

Account Číslo karty (účtu) 

Pin Heslo (PIN) 

Order_Number Číslo objednávky 

Amount Částka v Kč. Haléře jsou oddělené desetinou tečkou. 

Benefit_Group Číslo skupiny benefitů 

IdPlatbaObj ID platby objednávky (slouží k identifikaci platby pro nastavení příznaku 

placeno). Pokud není tento parametr odeslán, nastaví se příznak placeno u všech 

plateb objednávky s rozhraním Benefity! 

 

Zobrazuje šablonu PaySecR.htm.  
 

ErrCode: 

 

-1 Nepodařilo se vyhodnotit návratový kód! 

1 Chybné číslo obchodníka. 

2 Objchodník nemůže prodávat tuto skupinu benefitů 

3 Číslo objednavky již bylo použito. 

4 Chybný účet nebo pin. 

5 Obchodník nesmí platit přes platební bránu. 

6 Není vyplněn obchodník. 

7 Není vyplněna skupina benefitu. 

8 Není vyplněno číslo účtu. 

9 Není vyplněn pin. 

10 Není vyplněna cena. 

11 Cena je menší než nula. 

12 Není vyplněno číslo objednávky. 

13 Účet nemůže platit přes platební bránu. 

14 Na účtě není dostatek prostředků. 

 

 

Soubor 

 

Vrací soubor z databáze. 

 

Soubor Cesta k souboru 

 

 

FileMan 

 

Akce ověřuje přihlašovací heslo ke správci souborů (podle parametru nastavení FILEMAN_PWD) a pokud 

vyhovuje, přihlašuje uživatele Administrator a překládá šablonu “FileMan.htm” uloženou na disku ve stejném 

adresáři, jako je sama ISAPI knihovna (nezávisle na nastavení ukládání šablon v DB). Tato akce by měla sloužit 

pouze jako poslední možnost, jak se dostat do souborového systému uloženého v DB, např. pokud jsou omylem 

vymazány některé šablony, nahrána šablona, kterou nelze korektně přeložit atd. 

 

FileManPwd Heslo pro přihlášení ke správci souborů 

 

 

A_RobotR 
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Ukládání, oprava a vymazání robota z identifikační tabulky robotů. 

Akci může provádět pouze správce statistik. 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

IdRobot ID robota 

Akce Pokud je hodnota parametru Vymazat, provede se vymazání záznamu (dle 

parametru IdRobot), jinak se provede uložení záznamu. 

R_Prohlizec Identifikační řetězec prohlížeče 

R_IPAdresa IP adresa 

 

Zobrazuje šablonu A_RobotR.htm. 

 

ErrCode: 

 

1 Nemáte oprávnění spravovat tabulku robotů! 

2 Aplikace vyžaduje zadání identifikačního řetězce prohlížeče nebo IP adresy! 

 

 

EmailR 

 

Uložení nebo vymazání emailu pro zasílání novinek neregistrovaným zákazníkům. Pokud jsou nadefinovány 

oblasti zájmů, budou též uloženy. 

 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

Akce Může být „Pridat“ pro přidání emailu nebo „Vymazat“ pro odebrání emailu z DB 

Email Email, na který mají být novinky zaslány. 

IdZajem_xxx Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru 

má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je 

„1“. 

 

Zobrazuje šablonu EmailR.htm.  
 

ErrCode: 

 

1 Aplikace vyžaduje zadání emailu! 

 

 

CaptchaImg 

 

Zobrazuje obrázek CAPTCHA kódu podle parametru CaptchaHash. 

 

 

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”. 

CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, 

<#CaptchaHash#>). 

 

 

 

Administrativní rozhraní 

Šablony, jejichž název má prefix „A_“, jsou ISAPI knihovnou považovány za šablony pro administrativní 

rozhraní. Před zpracováním těchto šablon (ISAPI akcí) jsou testována oprávnění uživatele pro zobrazení těchto 

stránek – uživatel musí mít oprávnění FileAdmin (správce souborů) nebo StatAdmin (správce statistik). 

 

Seznam speciálních tagů 

 

<#A_Admin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor souborů nebo 

statistik, jinak vrací “0“. 

<#A_StatAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor statistik, jinak 

vrací “0“. 
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<#A_FileAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor souborů, jinak 

vrací “0“. 

<#A_ForumAdmin#> Vrací “1“, je-li uživatel administrátor fóra, jinak vrací 

“0“. 

<#AdminAkce#> Jestliže se jedná o admin. akci (prefix názvu šablony 

„A_”), vrací 1, jinak vrací 0. 

<# Stat_DatumOd#> Počáteční datum pro statistiky 

<#Stat_DatumOd#> Koncové datum pro statistiky 

<#Stat_Uroven#> Úroveň pro statistiky podobného charakteru 

Parametr Stat_DatumKalendar Request. Pokud je “A”, tak se budou počítat hodnoty 

datumů pro statistiky Stat_DatumOd a Stat_DatumDo 

z hodnot zadaných v kalendáři (K_KalendarDatum, 

K_VyberRok, K_VyberMesic, K_VyberTyden, 

K_VyberDatum). 

 

 

Seznam dotazů 

 

Tagy pro dotazy k administrativnímu rozhraní. 

 

Stat_NSKategorie 

Návštěvnost jednotlivých kategorií podle počtu návštěv (dotaz ZboziKatS). Parametry jsou Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NSKategorie.Pocet #> Počet návštěv dané kategorie 

<#Stat_NSKategorie.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Stat_NSKategorie.Nazev#> Název kategorie 

<#Stat_NSKategorie.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis kategorie 

<#Stat_NSKategorie.DP_HTML#> Je dlouhý popis kategorie v HTML (A/N) 

<#Stat_NSKategorie.Procento#> Procento z celkového počtu návštěv 

<#FOR-EACH=Stat_NSKategorie#> Seznam návštěvnosti jednotlivých kategorií podle 

počtu návštěv 

 

 

Stat_NSSkupina 

Návštěvnost jednotlivých skupin podle počtu návštěv (dotaz ZboziS). Parametry jsou Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NSSkupina.Pocet #> Počet návštěv dané skupiny 

<#Stat_NSSkupina.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#Stat_NSSkupina.Skupina_Nazev#> Název skupiny 

<#Stat_NSSkupina.Skupina_DPopis#> Dlouhý popis skupiny 

<#Stat_NSSkupina.Skupina_DP_HTML#> Je dlouhý popis skupiny v HTML (A/N) 

<#Stat_NSSkupina.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Stat_NSSkupina.Kategorie_Nazev#> Název kategorie 

<#Stat_NSSkupina.Procento#> Procento z celkového počtu návštěv 

<#FOR-EACH=Stat_NSSkupina#> Seznam návštěvnosti jednotlivých skupin podle 

počtu návštěv 

 

 

Stat_NSVyrobce 

Návštěvnost jednotlivých výrobců podle počtu návštěv (dotaz ZboziVyrS). Parametry jsou Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NSVyrobce.Pocet #> Počet návštěv daného výrobce 

<#Stat_NSVyrobce.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce 

<#Stat_NSVyrobce.Nazev#> Název výrobce 

<#Stat_NSVyrobce.Kod_Zeme#> Kód země výrobce 

<#Stat_NSVyrobce.Procento#> Procento z celkového počtu návštěv 

<#FOR-EACH=Stat_NSVyrobce#> Seznam návštěvnosti jednotlivých výrobců podle 
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počtu návštěv 

 

 

Stat_NSZbozi 

Návštěvnost jednotlivých druhů zboží podle počtu návštěv (dotaz ZboziD). Parametry jsou Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NSZbozi.Pocet #> Počet návštěv daného druhů zboží 

<#Stat_NSZbozi.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#Stat_NSZbozi.Nazev#> Název zboží 

<#Stat_NSZbozi.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#Stat_NSZbozi.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#Stat_NSZbozi.L_Pcena_SD#> Cena zboží s DPH v lékárně 

<#Stat_NSZbozi.PCena_SD#> Cena zboží s DPH na internetu 

<#Stat_NSZbozi.Id_SazbaDPH#> Identifikátor sazby DPH zboží 

<#Stat_NSZbozi.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#Stat_NSZbozi.Kod_ZP#> Kód ZP zboží 

<#Stat_NSZbozi.Ciselnik#> Číselnik zboží 

<#Stat_NSZbozi.PDK#> Kód PDK zboží 

<#Stat_NSZbozi.HEM#> HEM zboží 

<#Stat_NSZbozi.ATC#> ATC skupina zboží 

<#Stat_NSZbozi.MJ#> Měrná jednotka zboží 

<#Stat_NSZbozi.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce zboží 

<#Stat_NSZbozi.Vyrobce_Nazev#> Název výrobce zboží 

<#Stat_NSZbozi.Vyrobce_Zeme#> Kód země výrobce zboží 

<#Stat_NSZbozi.Delka_Exp#> Délka expirace zboží 

<#Stat_NSZbozi.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#Stat_NSZbozi.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#Stat_NSZbozi.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#Stat_NSZbozi.DP_HTML#> Je dlouhý popis zboží v HTML (A/N) 

<#Stat_NSZbozi.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#Stat_NSZbozi.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#Stat_NSZbozi.Procento#> Procento z celkového počtu návštěv 

<#FOR-EACH=Stat_NSZbozi#> Seznam návštěvnosti jednotlivých druhů zboží 

podle počtu návštěv 

 

 

Stat_Hledani 

Výskyt vyhledávaných výrazů podle počtu vyhledávání (dotaz HledZboziS). Parametry jsou Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_Hledani.Pocet #> Počet hledání daného výrazu 

<#Stat_Hledani.Hodnota #> Hodnota výrazu 

<#Stat_Hledani.Typ#> Typ hledání (Q, N, K, P) 

<#Stat_Hledani.P_Typ#> Popis typu hledání (QuickSearch, Název, PDK, 

Popis) 

<#Stat_Hledani.Procento#> Procento z celkového počtu hledání 

<#FOR-EACH=Stat_Hledani#> Seznam vyhledávaných výrazů podle počtu 

vyhledávání 

 

 

Stat_NZakaznika 

Návštěvnost obchodu jednotlivými zákazníky podle počtu návštěv. Parametry jsou Stat_DatumOd a 

Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NZakaznika.Pocet #> Počet návštěv daného zákazníka 

<#Stat_NZakaznika.Titul_Pred#> Titul před jménem zákazníka 

<#Stat_NZakaznika.Jmeno#> Jméno zákazníka 

<#Stat_NZakaznika.Prijmeni#> Příjmení zákazníka 

<#Stat_NZakaznika.Titul_Za#> Titul za jménem zákazníka 
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<#Stat_NZakaznika.Email#> Email zákazníka 

<#Stat_NZakaznika.Procento#> Procento z celkového počtu návštěv 

<#FOR-EACH=Stat_NZakaznika#> Seznam návštěvnosti obchodu jednotlivými 

zákazníky podle počtu návštěv 

 

 

Stat_Prohlizec 

Zákazníky používané prohlížeče podle počtu návštěv. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_Prohlizec.Pocet #> Počet návštěv daným prohlížečem 

<#Stat_Prohlizec.Prohlizec#> Identifikační řetězec prohlížeče 

<#Stat_Prohlizec.Procento#> Procento z celkového počtu hledání 

<#FOR-EACH=Stat_Prohlizec#> Seznam zákazníky používaných prohlížečů podle 

počtu návštěv 

 

 

Stat_RefURL 

Odkazy z jiných stránek podle počtu návštěv. Parametry jsou Stat_Uroven, Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_RefURL.Pocet #> Počet návštěv z daného odkazu (části odkazu dle 

Stat_Uroven) 

<#Stat_RefURL.RefURL_TLD#> Část URL - TLD – top level domain (v případě 

hodnoty Stat_Uroven rovné TLD) 

<#Stat_RefURL.RefURL_Domena#> Část URL – doména (v případě hodnoty 

Stat_Uroven rovné DOMENA) 

<#Stat_RefURL.RefURL_Server#> Část URL – server (v případě hodnoty 

Stat_Uroven rovné SERVER) 

<#Stat_RefURL.RefURL_Path#> Část URL – cesta k souboru (v případě hodnoty 

Stat_Uroven rovné PATH) 

<#Stat_RefURL.RefURL_URL #> Celé URL včetně parametrů (v případě jiné 

hodnoty Stat_Uroven – např. URL) 

<#Stat_RefURL.Procento#> Procento z celkového počtu hledání 

<#FOR-EACH=Stat_RefURL#> Seznam odkazů z jiných stránek podle počtu 

návštěv 

 

 

Stat_NavstevaDen 

Návštěvnost obchodu po dnech podle počtu návštěv. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NavstevaDen.Pocet #> Počet návštěv daného dne 

<#Stat_NavstevaDen.Datum#> Datum 

<#FOR-EACH=Stat_NavstevaDen#> Seznam návštěvnosti obchodu po dnech podle 

počtu návštěv 

 

 

Stat_OZKategorie 

Objem zboží jednotlivých kategorií podle počtu zboží. Bez parametrů. 

 

<#Stat_OZKategorie.Pocet #> Objem zboží dané kategorie 

<#Stat_OZKategorie.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Stat_OZKategorie.Nazev#> Název kategorie 

<#Stat_OZKategorie.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis kategorie 

<#Stat_OZKategorie.DP_HTML#> Je dlouhý popis kategorie v HTML (A/N) 

<#FOR-EACH=Stat_OZKategorie#> Objemy zboží jednotlivých kategorií podle počtu 

zboží 

 

 

Stat_OZSkupina 

Objem zboží jednotlivých skupin podle počtu zboží. Bez parametrů. 
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<#Stat_OZSkupina.Pocet #> Objem zboží dané skupiny 

<#Stat_OZSkupina.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#Stat_OZSkupina.Skupina_Nazev#> Název skupiny 

<#Stat_OZSkupina.Skupina_DPopis#> Dlouhý popis skupiny 

<#Stat_OZSkupina.Skupina_DP_HTML#> Je dlouhý popis skupiny v HTML (A/N) 

<#Stat_OZSkupina.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Stat_OZSkupina.Kategorie_Nazev#> Název kategorie 

<#FOR-EACH=Stat_OZSkupina#> Objemy zboží jednotlivých skupin podle počtu 

zboží 

 

 

Stat_Prenos 

Objemy a časy přenášených dat jednotlivými akce ISAPI. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_Prenos.Id_IsapiAkce #> Identifikátor akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Kod_Akce#> Kód akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Popis_Akce#> Popis akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Pocet#> Počet volání akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Prc_Pocet#> Procento z celkového počtu volání akcí ISAPI 

<#Stat_Prenos.Sum_Data_In#> Celkové množství vstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Avg_Data_In#> Průměrné množství vstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Min_Data_In#> Minimální množství vstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Max_Data_In#> Maximální množství vstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Prc_Data_In#> Procento z celkového množství vstupních dat akcí 

ISAPI 

<#Stat_Prenos.Sum_Data_Out#> Celkové množství výstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Avg_Data_Out#> Průměrné množství výstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Min_Data_Out#> Minimální množství výstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Max_Data_Out#> Maximální množství výstupních dat akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Prc_Data_Out#> Procento z celkového množství výstupních dat 

akcí ISAPI 

<#Stat_Prenos. Sum_Cas#> Celkové množství času akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Avg_Cas#> Průměrné množství času akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Min_Cas#> Minimální množství času akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Max_Cas#> Maximální množství času akce ISAPI 

<#Stat_Prenos.Prc_Cas#> Procento z celkového množství času akcí ISAPI 

<#FOR-EACH=Stat_Prenos#> Seznam objemů a časů přenášených dat 

jednotlivými akce ISAPI 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Pocet#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu volání 

ISAPI akce pro recordset Stat_Prenos. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Sum_Data_In#> Nastavuje třídění sestupně podle celkového 

množství vstupních dat pro recordset Stat_Prenos. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Avg_Data_In#> Nastavuje třídění sestupně podle průměrného 

množství vstupních dat pro recordset Stat_Prenos. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Sum_Data_Out#> Nastavuje třídění sestupně podle celkového 

množství výstupních dat pro recordset 

Stat_Prenos. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Avg_Data_Out#> Nastavuje třídění sestupně podle průměrného 

množství výstupních dat pro recordset 

Stat_Prenos. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Sum_Cas#> Nastavuje třídění sestupně podle celkového 

množství času pro recordset Stat_Prenos. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Avg_Cas#> Nastavuje třídění sestupně podle průměrného 

množství času pro recordset Stat_Prenos. 

 

 

Stat_NavstevaObjH 

Návštěvnost a objednávky po hodinách. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_NavstevaObjH.Hodina#> Hodina 
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<#Stat_NavstevaObjH.N_Pocet_Den#> Dnešní návštěvnost v danou hodinu 

<#Stat_NavstevaObjH.N_Pocet_Obdobi#> Celková návštěvnost za období v danou hodinu 

<#Stat_NavstevaObjH.N_Pocet_Avg_Obdobi#> Průměrná návštěvnost za období v danou hodinu 

<#Stat_NavstevaObjH.Obj_Pocet_Den#> Dnešní počet objednávek v danou hodinu 

<#Stat_NavstevaObjH.Obj_Počet_Obdobi#> Celkový počet objednávek za období v danou 

hodinu 

<#Stat_NavstevaObjH.Obj_Počet_Avg_Obdobi#> Průměrný počet objednávek za období v danou 

hodinu 

<#FOR-EACH=Stat_NavstevaObjH#> Seznam návštěvnosti a objednávek po hodinách 

 

 

Stat_ObjDodani 

Četnost objednávek dle způsobu dodání. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_ObjDodani.Pocet #> Počet objednávek daného způsobu dodání 

<#Stat_ObjDodani.Id_Dodani#> Identifikátor způsobu dodání 

<#Stat_ObjDodani.Popis#> Popis způsobu dodání 

<#Stat_ObjDodani.Poplatek#> Poplatek za způsob dodání 

<#Stat_ObjDodani.Limit#> Limit pro odpuštění poplatku za způsob dodání 

<#Stat_ObjDodani.Platba#> Je vyžadována platba pro způsob dodání (A/N) 

<#Stat_ObjDodani.Stredisko#> Je vyžadováno středisko pro způsob dodání (A/N) 

<#Stat_ObjDodani.Poznamka#> Poznámka způsobu dodání 

<#Stat_ObjDodani.Stav#> Stav způsobu dodání 

<#Stat_ObjDodani.Procento#> Procento z celkového počtu objednávek 

<#FOR-EACH=Stat_ObjDodani#> Seznam četnosti objednávek dle způsobu dodání 

 

 

Stat_ObjPlatba 

Četnost objednávek dle způsobu platby. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_ObjPlatba.Pocet #> Počet objednávek daného způsobu platby 

<#Stat_ObjPlatba.Id_Platba#> Identifikátor způsobu platby 

<#Stat_ObjPlatba.Popis#> Popis způsobu platby 

<#Stat_ObjPlatba.Poplatek#> Poplatek za způsob platby 

<#Stat_ObjPlatba.Limit#> Limit pro odpuštění poplatku za způsob platby 

<#Stat_ObjPlatba.Rozhrani#> Platebni rozhraní způsobu platby 

<#Stat_ObjPlatba.Poznamka#> Poznámka způsobu platby 

<#Stat_ObjPlatba.Stav#> Stav způsobu platby 

<#Stat_ObjPlatba.Procento#> Procento z celkového počtu objednávek 

<#FOR-EACH=Stat_ObjPlatba#> Seznam četnosti objednávek dle způsobu platby 

 

 

Stat_ObjStredisko 

Četnost objednávek dle zvoleného střediska. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_ObjStredisko.Pocet #> Počet objednávek daného střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Id_Stredisko#> Identifikátor střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Firma#> Název střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Ulice#> Adresa střediska - ulice 

<#Stat_ObjStredisko.Obec#> Adresa střediska – obec 

<#Stat_ObjStredisko.PSC#> Adresa střediska – PSČ 

<#Stat_ObjStredisko.Telefon#> Telefon střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Fax#> Fax střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Email#> Email střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Poznamka#> Poznámka střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Stav#> Stav střediska 

<#Stat_ObjStredisko.Procento#> Procento z celkového počtu objednávek 

<#FOR-EACH=Stat_ObjStredisko#> Seznam četnosti objednávek dle střediska 
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Stat_PZKategorie 

Prodejnost zboží v jednotlivých kategoriích. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_PZKategorie.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Stat_PZKategorie.Nazev#> Název kategorie 

<#Stat_PZKategorie.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis kategorie 

<#Stat_PZKategorie.DP_HTML#> Je dlouhý popis kategorie v HTML (A/N) 

<#Stat_PZKategorie.Pocet_Obj#> Počet vychystaných objednávek 

<#Stat_PZKategorie.Pocet_Zbozi#> Počet prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZKategorie.C_PCena_SD#> Celková prodejní cena s DPH 

<#Stat_PZKategorie.C_PCena_BD#> Celková prodejní cena bez DPH 

<#Stat_PZKategorie.Prc_Pocet_Obj#> Procento z celkového počtu vychystaných 

objednávek 

<#Stat_PZKategorie.Prc_Pocet_Zbozi#> Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZKategorie.Prc_C_PCena_SD#> Procento z celkové prodejní ceny s DPH 

<#Stat_PZKategorie.Prc_C_PCena_BD#> Procento z celkové prodejní ceny bez DPH 

<#FOR-EACH=Stat_PZKategorie#> Seznam prodejnosti zboží v jednotlivých 

kategoriích 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZKategorie.Pocet_Obj#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu 

vychystaných objednávek pro recordset 

Stat_PZKategorie. 

<#FOR-EACH-

ORDER=Stat_PZKategorie.Pocet_Zbozi#> 

Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných 

kusů zboží pro recordset Stat_PZKategorie. 

<#FOR-EACH-

ORDER=Stat_PZKategorie.C_PCena_SD#> 

Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny s DPH pro recordset Stat_PZKategorie. 

<#FOR-EACH-

ORDER=Stat_PZKategorie.C_PCena_BD#> 

Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny bez DPH pro recordset Stat_PZKategorie. 

 

 

Stat_PZSkupina 

Prodejnost zboží v jednotlivých skupinách. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_PZSkupina.Id_Skupina#> Identifikátor skupiny 

<#Stat_PZSkupina.Skupina_Nazev#> Název skupiny 

<#Stat_PZSkupina.Skupina_DPopis#> Dlouhý popis skupiny 

<#Stat_PZSkupina.Skupina_DP_HTML#> Je dlouhý popis skupiny v HTML (A/N) 

<#Stat_PZSkupina.Id_Kategorie#> Identifikátor kategorie 

<#Stat_PZSkupina.Kategorie_Nazev#> Název kategorie 

<#Stat_PZSkupina.Pocet_Obj#> Počet vychystaných objednávek 

<#Stat_PZSkupina.Pocet_Zbozi#> Počet prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZSkupina.C_PCena_SD#> Celková prodejní cena s DPH 

<#Stat_PZSkupina.C_PCena_BD#> Celková prodejní cena bez DPH 

<#Stat_PZSkupina.Prc_Pocet_Obj#> Procento z celkového počtu vychystaných 

objednávek 

<#Stat_PZSkupina.Prc_Pocet_Zbozi#> Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZSkupina.Prc_C_PCena_SD#> Procento z celkové prodejní ceny s DPH 

<#Stat_PZSkupina.Prc_C_PCena_BD#> Procento z celkové prodejní ceny bez DPH 

<#FOR-EACH=Stat_PZSkupina#> Seznam prodejnosti zboží v jednotlivých 

skupinách 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.Pocet_Obj#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu 

vychystaných objednávek pro recordset 

Stat_PZSkupina. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.Pocet_Zbozi#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných 

kusů zboží pro recordset Stat_PZSkupina. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.C_PCena_SD#> Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny s DPH pro recordset Stat_PZSkupina. 

<#FOR-EACH-

ORDER=Stat_PZSkupina.C_PCena_BD#> 

Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny bez DPH pro recordset Stat_PZSkupina. 
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Stat_PZVyrobce 

Prodejnost zboží jednotlivých výrobců. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_PZVyrobce.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce 

<#Stat_PZVyrobce.Nazev#> Název výrobce 

<#Stat_PZVyrobce.Kod_Zeme#> Kód země výrobce 

<#Stat_PZVyrobce.Pocet_Obj#> Počet vychystaných objednávek 

<#Stat_PZVyrobce.Pocet_Zbozi#> Počet prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZVyrobce.C_PCena_SD#> Celková prodejní cena s DPH 

<#Stat_PZVyrobce.C_PCena_BD#> Celková prodejní cena bez DPH 

<#Stat_PZVyrobce.Prc_Pocet_Obj#> Procento z celkového počtu vychystaných 

objednávek 

<#Stat_PZVyrobce.Prc_Pocet_Zbozi#> Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZVyrobce.Prc_C_PCena_SD#> Procento z celkové prodejní ceny s DPH 

<#Stat_PZVyrobce.Prc_C_PCena_BD#> Procento z celkové prodejní ceny bez DPH 

<#FOR-EACH=Stat_PZVyrobce#> Seznam návštěvnosti jednotlivých výrobců podle 

počtu návštěv 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZVyrobce.Pocet_Obj#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu 

vychystaných objednávek pro recordset 

Stat_PZVyrobce. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZVyrobce.Pocet_Zbozi#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných 

kusů zboží pro recordset Stat_PZVyrobce. 

<#FOR-EACH-

ORDER=Stat_PZVyrobce.C_PCena_SD#> 

Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny s DPH pro recordset Stat_PZVyrobce. 

<#FOR-EACH-

ORDER=Stat_PZVyrobce.C_PCena_BD#> 

Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny bez DPH pro recordset Stat_PZVyrobce. 

 

 

Stat_PZZbozi 

Prodejnost jednotlivých druhů zboží. Parametry jsou Stat_DatumOd a Stat_DatumDo. 

 

<#Stat_PZZbozi.Id_Zbozi#> Identifikátor zboží 

<#Stat_PZZbozi.Nazev#> Název zboží 

<#Stat_PZZbozi.Doplnek#> Doplněk zboží 

<#Stat_PZZbozi.DodaciLhuta#> Dodací lhůta zboží 

<#Stat_PZZbozi.L_Pcena_SD#> Cena zboží s DPH v lékárně 

<#Stat_PZZbozi.PCena_SD#> Cena zboží s DPH na internetu 

<#Stat_PZZbozi.Id_SazbaDPH#> Identifikátor sazby DPH zboží 

<#Stat_PZZbozi.Sazba_DPH#> Sazba DPH zboží 

<#Stat_PZZbozi.Kod_ZP#> Kód ZP zboží 

<#Stat_PZZbozi.Ciselnik#> Číselnik zboží 

<#Stat_PZZbozi.PDK#> Kód PDK zboží 

<#Stat_PZZbozi.HEM#> HEM zboží 

<#Stat_PZZbozi.ATC#> ATC skupina zboží 

<#Stat_PZZbozi.MJ#> Měrná jednotka zboží 

<#Stat_PZZbozi.Id_Vyrobce#> Identifikátor výrobce zboží 

<#Stat_PZZbozi.Vyrobce_Nazev#> Název výrobce zboží 

<#Stat_PZZbozi.Vyrobce_Zeme#> Kód země výrobce zboží 

<#Stat_PZZbozi.Delka_Exp#> Délka expirace zboží 

<#Stat_PZZbozi.Kratky_Popis#> Krátký popis zboží 

<#Stat_PZZbozi.Kratky_Popis_DB#> Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat) 

<#Stat_PZZbozi.Dlouhy_Popis#> Dlouhý popis zboží 

<#Stat_PZZbozi.DP_HTML#> Je dlouhý popis zboží v HTML (A/N) 

<#Stat_PZZbozi.Id_Obrazek#> Šifrovaný identifikátor obrázku zboží 

<#Stat_PZZbozi.Ident#> Šifrovaný identifikátor zboží 

<#Stat_PZZbozi.Pocet_Obj#> Počet vychystaných objednávek 

<#Stat_PZZbozi.Pocet_Zbozi#> Počet prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZZbozi.C_PCena_SD#> Celková prodejní cena s DPH 

<#Stat_PZZbozi.C_PCena_BD#> Celková prodejní cena bez DPH 

<#Stat_PZZbozi.Prc_Pocet_Obj#> Procento z celkového počtu vychystaných 
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objednávek 

<#Stat_PZZbozi.Prc_Pocet_Zbozi#> Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží 

<#Stat_PZZbozi.Prc_C_PCena_SD#> Procento z celkové prodejní ceny s DPH 

<#Stat_PZZbozi.Prc_C_PCena_BD#> Procento z celkové prodejní ceny bez DPH 

<#FOR-EACH=Stat_PZZbozi#> Seznam návštěvnosti jednotlivých druhů zboží 

podle počtu návštěv 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.Pocet_Obj#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu 

vychystaných objednávek pro recordset 

Stat_PZZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.Pocet_Zbozi#> Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných 

kusů zboží pro recordset Stat_PZZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.C_PCena_SD#> Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny s DPH pro recordset Stat_PZZbozi. 

<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.C_PCena_BD#> Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní 

ceny bez DPH pro recordset Stat_PZZbozi. 

 

 

 

Souborový manažer 

 

Pro možnost ukládání souborů do databáze (šablony, obrázky atp.) lze využít ActiveX prvek FileMan2.ocx. 

Jako parametry se mu předávaji IdSession a IsapiURL. Využívat jej může pouze uživatel s oprávněním 

FileAdmin. Vložení ActiveX prvku do stránky se provádí následnujícím kódem (např. pro verzi ActiveX prvku 

1,0,16,0): 

 
<div class="center" style="width: 500px: margin: 0 auto;"> 

 <object classid="clsid:A5C47EC1-D771-40F1-B058-888D1DF15D30" 

codebase="<#Virtual_Dir#>/Source/FileMan2.cab#version=1,0,16,0" 

width="900px" height="600px"> 

  <param name="IsapiURL" value="<#ISAPI_URL/L#>" /> 

  <param name="IdSession" value="<#IdSession#>" /> 

 </object> 

</div> 

 

 

 

RewriteURL 

ISAPI knihovna internetové lékárny podporuje konverzi URL – RewriteURL. Toho lze využít k optimalizaci 

URL pro vyhledávače (SEO). Je možné přesměrovat adresu serveru, změnit část cesty, změnit název akce, 

přidávat parametry do cesty URL namísto klasického zápisu za otazník (parametry metody GET). Pravidla pro 

konverzi URL se zapisují do souboru RewriteURL.cfg, který je umístěn v adresáři se šablonama (dle nastaveni 

TemplateRelPath). Struktura souboru je následující: 

 

[Presmerovani] 

PuvodiCastURL1=NovaCastURL1 

PuvodiCastURL2=NovaCastURL2 

PuvodiCastURL3=NovaCastURL3 

… 

 

 [Akce] 

NazevAkce1=NazevSablony1/PovinnyParametr1_1/PovinnyParametr1_2/PovinnyParametr1_3/…  

NazevAkce2=NazevSablony2/PovinnyParametr2_1/PovinnyParametr2_2/PovinnyParametr2_3/…  

NazevAkce3=NazevSablony3/PovinnyParametr3_1/PovinnyParametr3_2/PovinnyParametr3_3/…  

… 

 

Sekce [Presmerovani] 

Sekce slouží k definování konverzních pravidel pro přesměrování URL. Toho lze využít např. k zamezení 

tříštění PageRanku různými názvy serveru (např. www.ifarmis.cz a ifarmis.cz). Např. pokud bude zadáno 

pravidlo pro přesměrování: 

http://www.ifarmis.cz=http://ifarmis.cz 
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bude klient po zadání adresy, jež začíná řetězcem http://www.ifarmis.cz, přesměrován na stejnou adresu, ale 

začínající řetězcem http://ifarmis.cz. 

Dále lze přesměrování využít např. k úpravě URL bez zadáváni cesty k ISAPI knihovně internetové lékárny 

(SEO optimalizace URL atp.) a následné kompatibilitě s původními odkazy. Např. nastavíme na IIS def. 

zpracování pro všechny akce na soubor ISAPI knihovny internetové lékárny,  ale chceme zajistit zpětnou 

kompatibilitu se starými odkazy, pak pravidlo: 

http://ifarmis.cz/obchod/obchod.dll=http://ifarmis.cz 

nahradí začátek adresy URL http://ifarmis.cz/obchod/obchod.dll zkráceným tvarem http://ifarmis.cz. Pak je 

možné zadávat URL v obou tvarech. 

Pozn: 

1. Nastavit mapování apliakcí se zástupnými znaky: 

IIS: Webový server – Vlastnosti – karta Domovský adresář – Konfigurace – Mapování aplikací se 

zástupnými znaky: 

 Přidat Obchod.dll 

 Zrušit zaškrtnutí checkboxu Ověřit existenci souboru 

2. Pokud bude takto nastaveno IIS, bude nejspíš potřeba zřídit virtuální adresář, kde je toto nastavení 

naopak potřeba odebrat (bude standardně zděděno z web. serveru). Ten lze pak využít k uložení stylů 

CSS, skriptů, obrázků atp., jinak by docházelo k překladu těchto souborů nastavenou ISAPI knihovnou. 

 

Sekce [Index] 

Sekce slouží k definování výchozí šablony. Není-li uvedena, bere se jako výchozí šablona index.htm. 

Např.: 

[Index] 

uvodni.htm 

 

Sekce [Akce] 

Sekce slouží k definování konverzních pravidel pro akce. Akci je přiřazena šablona a seznam povinných 

parametrů. Název akce by neměl být delší než 25 znaků (z důvodu zápisu do log. tabulky). Povinné parametry 

v URL můžou obsahovat libovolný doprovodný řetězec, který se nachází před vlastní hodnotou parametru a je 

od ní oddělen znakem – (minus): DoprovodnyText-Hodnota. 

Dále může URL obsahovat nepovinné parametry, které mohou být zapsány dvojím způsobem: 

1) Jako klasické paramtry metody GET:  

URL?Parametr1=Hodnota1&Parametr2=Hodnota2&… 

2) Jako nepovinné parametry pro RewriteURL: 

URL/DoprovodnyText1-Parametr1-Hodnota1/DoprovodnyText2-Parametr2-Hodnota2/… 

Doprovodný text je nepovinný, za ním následuje oddělen znakem minus název parametru a za ním opět 

oddělena znakem minus hodnota parametru. 

Oba způsoby je možné spolu kombinovat, parametry GET se uváději na konci URL. 

 

Např. chceme-li zobrazit šablonu KategorieD.htm s parametrem IdKategorie=1, použijeme klasicky zápis: 

…/Obchod.dll/KategorieD?IdKategorie=1 

Pokud zapíšeme do RewriteURL.cfg tento řádek: 

Kategorie=KategorieD/IdKategorie 

je pak možné zapsat URL tímto způsobem (pro IdKategorie=1 - Kosmetika): 

…/Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1 

(nebo jen …/Obchod.dll/Kategorie/1) 

Pokud budeme chtít přidat např. parametr IdVyrobce, který bude nepovinný, můžeme použít následující URL 

(pro IdVyrobce=BEI -Beiersdorf s.r.o. Praha): 

…/Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1?IdVyrobce=BEI 

nebo 

…/Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1/Beiersdorf-s-r-o-Praha-IdVyrobce-BEI 

(nebo jen …/Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1/IdVyrobce-BEI) 

 

 

 

Revize dokumentu 

 

Revize 1.0 

 

 Šablony  
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 Příklady 

 Seznam dostupných spec. tagů pro jednotlivé šablony 

 Seznam dostupných akcí ISAPI knihovny a požadované parametry 

 

 

Revize 1.1 

 

 Přidáno pořadí do skupiny a kategorie (pro třídění) 

 Přidán společný dotaz NejZboziF (NejZbozi filtrované podle kategorie, skupiny a výrobce) 

 Přidána možnost vložit anonymně záznam do fóra 

 

 

Revize 1.2 

 

 Odstraněna závislost názvů šablon pro INCLUDE-TEMPLATE. 

 Odstraněna závislost  názvů šablon na ISAPI akcích (pár šablon zbývá dodělat – Objednavka, Forum , 

Zprava). 

 Přidán tag <#ISAPI::xxx#> pro samostatný překlad šablony (bez hlavičky a patičky) – parametr 

PageOnly=A. 

 Přidán tag <#ErrCode#> a hodnoty pro některé akce. 

 Údaje o zákazníkovi dostupné ve všech šablonách. 

 Přidáno přihlašovací jméno zázazníka do všech dotazů k fóru. 

 Přidány další atributy zákazníka – kód státu, faktur. adresa, věk, pohlaví. 

 Akce LoginEmailR - odeslání emailu se zapomenutými přihlašovacími údaji. 

 Pro akci PharmData přidán nepovinný parametr TypPD. 

 Akce /ObjednavkaStorno, tag <#ObjednavkaD_Storno#>. 

 Platba přes platební portál eBanky. 

 Přidána možnost nastavit lokální titulek stánky <#LocalPageTitle=xxx#> 

 Přidáno pořadí novinky pro zobrazení 

 Přidán tajný tip prodejce do seznamů zboží 

 

 

Revize 1.3 

 

 Přidán tag <#Akce#>. 

 Přidány tagy pro administrátory <#A_xxxAdmin#>. 

 Přepracování diskuzního fóra – nové tagy, odstranění závislosti na názvech šablon, mazání záznamů pro 

administrátora fóra. 

 Přidán tag <#ISAPI_URL#>. 

 Odebrán tag <#EBANKA_BACKURL#>. 

 Přidán tag <#InfoUmisteni:x#>. 

 Přidán dotaz ZboziSez. 

 Přidány parametry pro obrázky – MinWidth, MaxWidth, MinHeight, MaxHeight. 

 Přidána akce Graf 

 Přidána kontrola proti robotům – request parametr Robot 

 Přidány parametry na formátování dat /U a /L 

 Přidán tag <#VARIABLE-VALUE=xxx#>  

 Přidán tag <#VARIABLE-VALUE=PAGE-NAVIGATION-URL#> 

 Přidán dotaz Kalendar a s ním spojené tagy a parametry 

 Přidány další tagy pro košík – Kosik_Suma_C_Pcena_BD, Kosik_Suma_C_DPH 

 Přidána akce Prepocet pro KosikR 

 Přidána kontrola e-mailu při registraci – duplicita, ErrCode´3 

 

 

Revize 1.10 

 

 Přidány dotazy.Dodani, DodaniLimit, Platba, PlatbaLimit, Stredisko 

 Doplněny další param. Zákazníka – JmenoPrijmeni, F_Firma, F_JmenoPrijmeni 
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 Přidán parametr POZNAMKA pro DODANI a PLATBU 

 Přidány dotazy DODANID, PLATBAD, STREDISKOD 

 Přidány kopie osobních údajů zákazníka do OBJEDNAVKAH – dotazy ObjednavkaS, ObjednavkaD, 

akce ObjednavkaR 

 Přidán tag <#P_xxx#> 

 Přidán parametr NoEmailCtrl pro akce RegistraceR a ObjednavkaR 

 Přidána akce Soubor 

 IdZbozi před zpracováním každé akce 

 Dotaz ZboziANT 

 InfoPozice – filtr na IdZbozi. 

 Přidány tagy <#AdminAkce#>, <#AktZbozi#>, <#ISAPI_RelURL#>, <#P_HTML_xxx#>, 

<#RedirectURL#>, <#MetaRedirectURL:xxx#>, <#Redirect#> 

 Přidány tagy <#FOR-EACH-EMPTY#> a <#/FOR-EACH-EMPTY#>. 

 Přidána možnost podmíněného zpracování – tagy <#IF…#>, <#ELSE=IF#>, <#/IF#>. 

 Přidán styl stránkovací lišty <#Page-Navigation-Style=ANCHORA#>. 

 Přidáno formátování dat /D, /Ax, /Ox. 

 Přidána akce Prepocitat pro KosikR + ErrCode 1 

 Přidán ErrCode 1 pro ZpravaR 

 Přidány kontroly email. adres pro akce ZpravaR (ErrCode 2), RegistraceR (ErrCode 4), ObjednavkaR 

(ErrCode 4), LoginEmailR (ErrCode 3) 

 Přidán dotaz ForumStrom2 

 Přidána celá sekce Administrativní rozhraní 

 Přidána celá sekce RewriteURL 

 Přidány tagy <#Description=xxx#>, <#Description#>, <#KeyWords=xxx#>, <#KeyWords#> 

 Rozšíření RewriteURL – sekce [Presmerovani], [Akce]. 

 Přidán tag <#RQST_xxx#> 

 Přidán typ pomínky <#IF … #> 

 Přidány 4 dotazy pro statistiky prodejnosti zboží 

 Přidány tagy <#Order#> a <#VARIABLE-VALUE=Order#>. 

 Přidány tagy pro agragační funkce k dotazům 

 Přidána akce VerzeISAPI 

 Zrušeno pole dotazu ZboziKatS.Id_SkupinaZb 

 Přidány pole Info.Id_InfoPozice a Info.Ident_Info 

 Přidán parametr IdentInfo pro akci Obrazek 

 Přidány ErrCode pro akci KosikR (kontrola údajů) 

 Přidány pole ObjednavkaD.Stat a ObjednavkaD.F_Stat 

 Podpora GIFu 

 Přidán tag <#INCLUDE-URL=...#> 

 Přidán tag MinHodnotaObj a MinHodnotaObj 

 Přidán ErrCode 5 pro akci ObjednavkaR – min. hodnota objednávky 

 Přidány tagy pro Google analytics 

 

Revize 1.2.x 

 

 Sjednoceno číslování verze dokumentace a obchodu (revize 1.2.x) 

 Přidány počty skupin v kategoriích pro dotazy Kategorie a KategorieSkupina 

 Přidán tag <#KatIdRozdeleni:…#> pro dotazy Kategorie a KategorieSkupina 

 Přidány dotazy HledKategorieS, HledSkupinaS a HledVyrobceS 

 Přidán tagy <#HledZboziS.Vaha#> a <#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Vaha#> 

 Přidána možnost nastavit parametry NejZboziPocet, NejZboziStari, NejZboziOrder, ZboziANT_Typy, 

InfoUmisteni, KatIdRozdeleni jako request parametry. 

 Přidána možnost „vypnout” rozdělení kategorií – záporný parametr KatIdRozdeleni. 

 Přidány další parametry pro hledání – HledNazevH a HledDoplnek. 

 Přidáno pole ZboziD.Stav 

 Přidáno omezení na způsob dodání pro dotazy Dodani, DodaniD, DodaniLimit 

 Přidány tagy <#Kosik_VPLP#>, <#Combo_DodaniOmezeni#> 

 Přidán ErrCode=6 pro akci ObjednavkaR 
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 Přidána možnost zvýraznit kategorii nebo skupinu – pole ZVYRAZNIT 

 Přidáno pole DODANI.BALNE 

 Přidány sazby DPH pro poplatky za platbu, dodání a balné 

 Přidány tagy <#ObjednavkaD_ZaplatitE#> a <#ObjednavkaD_ZaplatitP#> 

 Nastavení IIS pro RewriteURL 

 Formátování dat =S, /T a /H 

 Přidán dotaz ZboziExport 

 Přidán tag Dodani_Limit_Balne 

 Přidáno Limit_Balne pro dotazy Dodani, DodaniLimit a DodaniD 

 Kapitola ContentType 

 Přidán tag <#PAGE-NAVIGATION-TEXT=…#> 

 Tagy <#ELSE#>, <#ELSE-IF#>, <#ELSE-IF…#> 

 Tagy  <#FOR-EACH-MAXROWS=…#>, <#FOR-EACH-MAXROWS#>, <#/FOR-EACH-

MAXROWS#>, <#FOR-EACH-BREAK#> a <#FOR-EACH-ROWNUM#>. 
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 Přidána akce A_RobotR 

 Přidán dotaz Robot 

 Přidány tagy <#DEC=...#>, <#BIN=...#>, <#HEX=...#>, <#REM=...#> 

 Přidán tag <#CRLF#>, <#NO-CRLF#> 

 Přidány doprodeje 
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 Přidáno číslo věrnostní karty k zákazníkovi a objednávce 

 Přidány dotazy pro platby a střediska ke způsobu dodání 

 Přidán tag <#OBJ_CENA_CELKEM#> 

 Přidány tagy <#PLUS=xxx,yyy#>, <#MINUS=xxx,yyy#> 

 Přidáno pořadí ke způsobu dodání 

 Přidány skutečné poplatky (dle naplnění košíku) ke způsobu dodání a platby 

 Přidány atributy zboží (dotazy, akce, tagy …) 

 Přidán parametr SIRKA pro obrázek ze serveru PharmData 

 Přidáno možství skladem ke zboží 

 Přidán limit objednávaného množství zboží 

 Přidána akce EmailR 

 Přidány pole zboží UMISTENI a ZPARAMETRY 

 Přidán dotaz ZboziKomplet 

 Přidány tagy pro forum – IdTemaForum, Zobraz_Predmet, Zobraz_Poznamka, Tema_Predmet, 

Tema_Poznamka 

 Přidány komentáře ke zboží – dotaz KomentarStrom2, tagy K_Puv_Predmet, K_Puv_Poznamka a 

K_Puv_IdKomentar, akce KomentarR. 

 Přidán tag <#IdZbozi#>. 

 Přidány oblasti zájmů zákazníka 

 Formátování dat (/M) 

 Možnost 3-úrovňové struktury menu pomocí tab. Rozdělení 

 Přidán parametr ProRate pro změnu velikosti obrázků 

 Přidán dotaz AtributZboziObj 

 Přidány tagy <#SMSObjednavka#> a <#CisloUctuLekarna#> 

 Přidány tagy spojené s platebním systémem PaySec 

 Přidán tag <#ErrNum#> pro ErrPage.htm 

 Přidán dotaz NEJZBOZIROZ 

 Přidány parametry k novinkám, akcím, tipům prodejce a doprodejům – Skupina_Order, 

Kategorie_Order, Rozdeleni_Order, Vyrobce_Order 

 Přidán dotaz  SkupKatRozZbozi 

 Tagy pro šablony ErrPage a Zprava přesunuty do společné obsluhy 

 Přidány oblasti zájmů pro neregistrované zákazníky – akce EmailR, dotaz ZajemEmail 
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 Přidán tag <#StatusCode:xxx#> 

 Přidány tagy <#Kosik_Hmotnost#>a <#Kosik_Hmotnost_Kg#> 

 Zrušen tag <#DODANI_LIMIT_BALNE#> (přesunuto do číselníku zp. dodání) 

 Přidán tag <#IdRozdeleni:xxx#> 

 Přidána nová pole pro dotazy Dodani, DodaniLimit, DodaniD (hmotnosti, limity atp.) 

 Doplněna sekce [Index] do RewriteURL.cfg 

 Doplněn přepínač /I pro formátování dat. 

 Přidán textový popis k ATC skupině ATC_Nazev pro dotazy ZboziD, KosikD a ObjednavkaLD. 

 Přidány tagy spojené s platebním systémem Benefity 
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 Přidány tagy  <#ObjednavkaD_Pocet_Polozek#>, <#ObjednavkaD_Castka_OK#>, 

<#ObjednavkaD.Id_Dodani#>, <#ObjednavkaD.Id_Strediskoi#>, <#ObjednavkaD.KodKompletne#>, 

<#ObjednavkaD.Pocet_Baliku#>, <#ObjednavkaD.Baliku_Baz_Popl#>, 

<#ObjednavkaD.Stredisko_Ulice#>, <#ObjednavkaD.Stredisko_Obec#>, 

<#ObjednavkaD.Stredisko_PSC#>, <#ObjednavkaD_Platba#>, <#ObjednavkaD_Stredisko#>, 

<#ObjednavkaS.KodStav#>,<#Kam#> , <#VARIABLE-VALUE=Kam#>, <#ISAPI:$Kam$#>, 

<#ISAPI::$Kam$#>, <#Rozpracovane_Objednavky#>, <#ObjednavkaDZboziS.Vymazat#>, , , , , , ,  

 K dotazům o platbách přidány pole Kompletne a Skupina. 

 Přidány dotazy NO_Dodani, NO_DodaniPl, NO_PlatbaObj, NO_DodaniStr, NO_ObjednavkaZakaznik. 

 Přidána akce NO_ObjednavkaR. 

 Přidán parametr IdPlatbaObj pro akci BenefityR. 

 Přidány parametry Kompletne a Poznamka pro akci Objednavka do ISAPI akce NO_Objednavka. 

 Přidán tag  <#StatusCode#> 

 Přidány tagy <#Akce_Pocet#>, <#Novinka_Pocet#>, <#TipProdejce_Pocet#>, <#Doprodej_Pocet#> 

 Přidány tagy  <#ZboziD.Hodnoceni#>, <#ZboziD.Hodnoceni_Pocet#>, <#ZboziD.Komentar_Pocet#> 

 Přidán tag pro cookie proměnné <#C_xxx#> 

 Přidáno třídění dle názvu sestupně pro seznamy zboží. 

 Přidáno třídění dle názvu skupiny pro dotaz KategorieSkupina. 

 Přidáno třídění dle názvu výrobce pro dotaz Vyrobce a VyrobceZbozi. 

 Přidán styl <#PAGE-NAVIGATION-STYLE=ANCHORA2#> 

 Přidán tag <#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup. Id_Rozdeleni_Kategorie_Skupina#> 

 Přidán tag <#OverenoZakaniky:xxx#> 

 Přidány tagy <#xxx.Kratky_Popis_DB#> pro seznamy zbozi 

 Hodnotu PAGE-SIZE lze načíst též pomocí tagu <#VARIABLE-VALUE=PAGE-SIZE#>. 

 Přidána měrná jednotka MJ pro dotazy Kosik a ObjednavkaDZboziS. 

 Přidány tagy Id_Rozdeleni pro dotazy Kategorie a KategorieSkupina. 

 Přidán dotaz Rozdeleni. 

 Přidán EAN kód ke zboží 

 Přidán dotaz ZakaznikS 

 Přidán OBJ_EMAIL ke středisku 

 Přidán tag A_ObjAdmin 

 Přidáno konto zákazníka 

 Přidán CAPTCHA kód 

 Přidán dotaz ZakaznikObjednavkaS 

 Přidána podpora PNG obrázků 

 Přidány dotazy Atribut a AtributHodnota a upraven dotaz AtributZbozi 

 Přidána ISAPI akce XML_ObjednavkaR 

 Doplněny tagy pro export do dotazů DodaniPL, DodaniStr, DodaniLimit, Dodani, NO%Dodani, 

DodaniD, AtributHodnota 

 Doplněny sloupce dotazu RozdeleniKatSkup 

 XML_ObjednavkaR  - chyba 28 „Objednávka se shodným číslem je již v DB uložena!“ 

 Doplněn typ střediska 

 Doplněny tagy Kategorie1 pro seznamy zboží 

 Doplněny tagy CategoryText  pro dotazy ZBoziD, ZboziSez, ZboziExport, ZboziKomplet 

 Doplněn tag KodStatu pro dotazy Stredisko, StrediskoD, DodaniStr, NO_DodaniStr 
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 Doplněno třídění pro dotazy Stredisko, DodaniStr, NO_DodaniStr 

 Doplněny spol. parametry – PageCharSet 

 Doplněn parametr TypAkce 

 Doplněny tagy EAN13 pro 3 dotazy pro porovnavače 

 


