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eShop Universal Interface 
 

 

 

 

Základné informácie o univerzálnom rozhraní a ovládači 

pre komunikáciu s internetovým obchodom. 

(určené pre poskytovateľov riešení internetových obchodov 

a pre prevádzkovateľov internetových obchodov) 
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Prečo prepojiť internetový obchod  o    t  o        N ?  
 

Prevádzkujete internetový obchod ? Museli ste ho prácne napĺňať tovarom a ku každému produktu 

vkladať obrázky ? Neustále kontrolujete a upravujete ceny a množstvá tak, aby zodpovedali cenám 

a množstvám v sklade ? Chceli by ste prevádzkovať internetový obchod rýchlejšie a pohodlnejšie ? 

 

 
Obrázok č. 1: Internetový obchod  

 

Do OBERON-u bolo implementované rozhranie (interface) s pevne definovanými pravidlami pre 

pripojenie internetových obchodov. Rozhranie vie komunikovať s ovládačmi (DLL knižnicami), ktoré spĺňajú 

štruktúru a pravidlá tohto rozhrania. Vzor ovládača (DLL knižnica eShop Universal Driver) s podrobným 

popisom je prístupný všetkým, ktorí by si chceli naprogramovať ovládač k internetovému obchodu. 

Toto rozhranie vie zabezpečiť naplnenie nového internetového obchodu predávaným tovarom 

(popis, obrázky, ceny, množstvá), neustále udržiavať stav internetového obchodu v aktuálnom stave. 

Pomocou naprogramovaného rozhrania si systém OBERON načíta nové objednávky a aktualizuje stavy 

objednávok v internetovom obchode. Automatickú a pravidelnú komunikáciu s internetovým obchodom vie 

po nastavení zabezpečiť OBERON Center. 
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Realizácia ovládača spočíva v týchto krokoch 

 

Pred samotnou realizáciou ovládača je potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu systému 

OBERON a funkčný internetový obchod, ktorý chcete so systémom OBERON pomocou ovládača prepojiť. 

Vytvorenie ovládača zahŕňa tieto kroky :   

- inštalácia a konfigurácia vývojového prostredia, 

- otvorenie vzorového príkladu vo vývojovom prostredí, 

- programovanie jednotlivých metód ovládača, 

- kompilácia, testovanie funkcií ovládača a uvedenie internetového obchodu do prevádzky. 

 

 

Naša podpora pri Vašo  riešení 
 

Už samotný začiatok programovania ovládača je značne zjednodušený tým, že programátor má 

k dispozícii pripravenú a odladenú akúsi šablónu celého ovládača a nie je potrebné vynakladať obrovské 

úsilie na štúdium rozhrania medzi OBERON-om a ovládačom.  

Vzor je napísaný v programovacom jazyku Basic v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 

2010. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru, ktorý obsahuje 

definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí. 

 

 
Obrázok č. 2: Časť rozhrania pre internetový obchod 

 

Zápis samotného programového kódu do jednotlivých funkcií ovládača pre internetový obchod nie 

je pre správcu internetového obchodu, ktorý vie programovať, nič náročné, nakoľko komunikačný protokol, 

príkazy, funkcie  a správanie svojho internetového obchodu pozná podrobne. 

Radi Vám s realizáciou pripojenia pomôžeme, poskytneme už zrealizované príklady a dostupné 

návody. V prípade potreby vykonania zmien v ovládači si môžete pružne sami ovládač aktualizovať 

a aktualizovanú verziu ovládača ihneď nasadiť. 
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Nechajte syst        N nech Vá  spravuje internetový obchod ... 

 

 Po vytvorení Vášho ovládača k Vášmu internetovému obchodu už nie je nič jednoduchšie ako 

pripojiť tento internetový obchod k systému OBERON. Pridaním cez tlačidlo Pridať s funkciou On-Line 

eShop s priamym prístupom je internetový obchod pripojený a pripravený komunikovať so systémom 

OBERON. V nastaveniach zariadenia ho môžete otestovať a nechať si vypísať informácie načítané 

o internetovom obchode.  

 

 
Obrázok č. 3: Nastavenie a overenie komunikácie s internetovým obchodom 

 

 Nasledujúce obrázky znázorňujú možnosti nastavenia internetového obchodu. Pri exporte 

skladových kariet je možné pružne nastaviť spôsob a čas exportu a tým zabezpečiť vždy aktuálne informácie 

v internetovom obchode. Dôležité je aj nastavenie zodpovedajúcich si stavov objednávok, prechodov medzi 

jednotlivými stavmi a času aktualizácie stavov v systéme OBERON ako aj v internetovom obchode. 

 

 Pripojenie internetového obchodu prostredníctvom ovládača cez rozhranie ponúka veľa možností, 

tým sa stane prevádzkovanie internetového obchodu pohodlné a príjemné. 
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