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Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na vývoj informačného systému určeného pre správu 

vnútropodnikových procesov spoločnosti IJM Group, s.r.o. Zobrazuje teoretické 

východiská, na ktoré nadväzuje ťažisková časť diplomovej práce rozoberajúca návrh, 

vývoj a implementáciu samotného systému. 

 

Kľúčové slová 
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Abstract 

Master’s thesis is focusing on the development of informatic system designed for the 

intra-enterprise processes of IJM Group s. r. o. company. The main part of the thesis 

dealing with the development and implementation of the system  is linked to theoretical 

options. 
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Úvod 

V súčasnej dobe je takmer nemysliteľné, aby spoločnosť spoľahlivo a stabilne 

fungovala bez kvalitného informačného systému. Prostredníctvom diplomovej práce sa 

zameriam na stanovenie potrieb spoločnosti IJM Group, s.r.o. Na ich základe navrhujem 

podporu podnikových procesov vo forme informačného systému, ktorý je následne 

vytvorený a implementovaný do firemného prostredia. 

 

Po zavedení a úspešnom odladení informačného systému spoločnosť plánuje vstúpiť na 

zahraničný trh. Daný fakt vyžaduje stabilný informačný systém, ktorý výrazne 

automatizuje procesy spoločnosti a umožňuje daný rozvoj. 
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1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

Cieľom práce je návrh a vytvorenie informačného systému spĺňajúceho požiadavky 

spoločnosti IJM Group, s.r.o. Návrh a celková tvorba informačného systému je značne 

zameraná na modulárnosť, ktorá zaručí možnosť budúceho rozšírenia, bez ktorého sa 

rastúca spoločnosť v súčasnosti nezaobíde. 

 

Pre dosiahnutie čo možno najväčšej zhody informačného systému so stanovenými 

požiadavkami je nutné dôsledné preskúmanie potrieb spoločnosti. Danou problematikou 

sa zaoberá analytická časť diplomovej práce prostredníctvom SWOT analýzy spojenou 

s metódou pozorovania. 

 

Pre značnú rozsiahlosť vytváraného informačného systému sa v diplomovej práci 

zameriam na opis hlavnej funkcionality systému a následne podrobne rozoberiem 

samostatný proces správy zľavových portálov spojený s vykonaním zľavovej 

objednávky. Pri návrhu daného procesu použijem data flow diagram (DFD), entitno-

relačný diagram, vývojový diagram a stavový diagram. Následne budem interpretovať 

proces pomocou ukážok zdrojového kódu. 
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2 Teoretické východiská práce 

V nasledujúcej kapitole sa zameriam na priblíženie technológií, pomocou ktorých sú 

vytvárané dnešné webové aplikácie. Vzhľadom na to, že informačný systém spoločnosti 

IJM Group, s.r.o. bude vytvorený prostredníctvom webovej aplikácie, sú dané 

technológie pre tvorbu podstatné. Pre urýchlenie tvorby informačného systému je 

použitý Nette famework, ktorý v danej časti priblížim. Súčasťou informačného systému 

je prezentačné rozhranie pre verejnosť. Cieľom spoločnosti je prostredníctvom daného 

rozhrania získať nových zákazníkov. Medzi najlepší zdroj získania zákazníkov patrí 

SEO optimalizácia, ktorú nižšie priblížim. 

 

2.1 Technológie tvorby webových aplikácií 

V nasledujúcej časti opíšem technológie, ktoré sú potrebné pre vznik webových 

aplikácií. Postupne postavím aplikáciu cez použitie HTML, CSS, PHP, JavaScriptu a 

AJAXu, ktorý sa v súčasnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou webov. 

 

2.1.1 HTTP a HTML 

HTTP je protokol, ktorý je podporovaný všetkými internetovými prehliadačmi. Zastáva 

úlohu, pre ktorú bol vytvorený, a to sprístupňovanie obsahu internetových stránok. Vo 

väčšine prípadov prostredníctvom prehliadača užívatelia zobrazujú klasické internetové 

stránky (nejedná sa o chránený https protokol, prípadne iné použitie). Na základe 

daného faktu prehliadače automaticky dopĺňajú pred zadávanú adresu „http://“, a teda 

nie je vyžadované od užívateľa. [2] 

 

Štandardným dokumentom webu je HyperText Markup Language (HTML). Tento 

dokument je zložený zo štandardných značiek, ktoré  internetový prehliadač rozparsuje 

a následne zobrazí v podobe webovej stránky, na ktorú je dnešný užívateľ zvyknutý. [2] 

 

HTML jazyk popisuje: [2] 

• formátovanie dokumentu, 
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• obsah (zložený z obrázkov a textov). 

 

HTML nebolo navrhnuté na tvorbu zložitých webových stránok a aplikácií 

s interaktívnym obsahom či užívateľsky prívetivým prostredím. Postup získavania 

HTML stránok prostredníctvom protokolu HTTP je nasledovný: HTML stránku 

musíme iniciovať, pričom daná stránka musí byť vopred uložená na dotazovanom 

mieste ako statický dokument. Aj napriek daným obmedzeniam protokol HTTP 

a HTML dokumenty tvoria základ internetu a používame ich dodnes. [2] 

 

Kvôli vyššie spomínanému obmedzeniu vznikli rôzne technológie, ktoré na prenos dát 

používajú protokol HTTP, ale obsah nemusí byť uložený v statickom dokumente 

a môže byť načítaný dynamicky. Dané technológie priblížim v ďalších častiach tejto 

kapitoly. S ich pomocou sa internetové stránky menia zo statických na dynamické 

a umožňujú ďalšiu funkcionalitu. [2] 

 

2.1.2 XHTML 

XHTML je taktiež značkovací jazyk, ale má prísnejšiu syntax ako HTML. Je 

rozšíriteľný o vlastné značky. Vychádza z jazyka XML. Pri vytváraní dokumentu 

XHTML je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá: [4] 

• je potrebné špecifikovať DOCTYPE, 

• všetky značky musia byť napísané podľa pravidiel XML, 

• všetky značky musia byť uzatvorené, 

• značky musia byť napísané malými písmenami, 

• hodnoty parametrov musia byť v úvodzovkách, 

• všetky parametre musia mať nejakú hodnotu. 

 

2.1.3 Cascading Style Sheets 

Cascading Style Sheets (skrátene CSS) je určený hlavne na oddelenie obsahu HTML 

dokumentu od samotnej webovej prezentácie. Dané oddelenie má za výsledok: [1] 

• zlepšenie prístupnosti obsahu, 

• poskytuje pomerne veľkú flexibilitu, 
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• umožňuje zdieľanie formátovania pre viaceré stránky, 

• znižuje zložitosť a opakovanie v rámci obsahu dokumentu. 

 

Pomocou CSS môžeme webovú stránku prispôsobovať ľubovoľne podľa zariadenia, 

z ktorého užívateľ na stránku pristupuje. V dnešnej dobe je využívaná zmena vzhľadu 

pre mobilné zariadenia, zostavy pre tlačiarne a podobne. S pomocou CSS meníme 

vzhľad celej stránky podľa potreby (rozloženie, farba, veľkosť textov a podobne). 

Cascading Style Sheets patria k štandardu, ktorý dnes nájdeme takmer na každej 

stránke. [1] 

 

2.1.4 MySQL 

Je výkonná relačná databáza typu DBMS a vychádza z deklaratívneho programovacieho 

jazyka SQL. Architektúra databázy MySQL je odlišná od iných databáz. Je vhodná pre 

riešenia rôznych projektov typu klient/server. Je flexibilná a vhodná aj pre veľké 

náročné projekty. MySQL je možné používať pomocou voľne šíriteľnej GPL licencie 

alebo pomocou komerčnej Enterprise edície. Jazyk je nezávislý na platforme a OS. Má 

pomerne jednoduchú inštaláciu. Na spravovanie MySQL databázy sa používa program 

phpMyAdmin. Slúži na vytváranie, upravovanie a mazanie databáz. Taktiež je možné 

robiť export a import databáz, spravovanie užívateľov a podobne. Funkčnosť programu 

často zabezpečuje server Apache s podporou PHP. [6] 

 

2.1.5 PHP 

Technológie na strane servera umožňujú širokú funkcionalitu a nielen klasické 

odosielanie požadovaných HTML súborov klientovi. Umožňujú: [3] 

• zložité kalkulácie, 

• objektovo orientované programovanie, 

• prácu s databázami, 

• a mnoho ďalšieho.  

 



19 

 

Spracovanie na strane servera spôsobilo revolúciu na internete, vďaka ktorej je dodnes 

užitočný. Dôležité je však to, že odpoveď klientovi musí byť zostavená v jazyku, 

ktorému rozumie, a teda ide o jazyk HTML. [3] 

 

Postup zobrazenia stránky pomocou PHP je nasledovný: klient zadá serveru požiadavku 

na PHP stránku, server obdrží požiadavku a na základe funkcionality PHP vybuduje 

HTML odpoveď. Táto HTML odpoveď je poslaná späť klientovi a následne sa zobrazí 

užívateľovi. [3] 

 

PHP je jednou z technológií používaných na strane servera. Okrem PHP môžeme nájsť: 

[3] 

• ASP.NET,  

• Java Server Pages (JSP), 

• Perl,  

• Coldfusion,  

• Ruby and Rails,  

• a iné.  

 

Každý z nich umožňuje vytvorenie funkcionality na strane serveru. Základy jazyka PHP 

sa datujú od roku 1995. V krátkej dobe sa stal najpoužívanejším programovacím 

nástrojom na internete. Schopnosti pôvodne skriptovacieho jazyka doviedol tím 

vývojárov postupom verzií v silný, objektovo orientovaný jazyk, ktorý môžeme 

porovnávať s Javou alebo platformou  NET aj pri tvorbe aplikácií vo firemných sférach. 

[3] 

 

2.1.6 JavaScript 

Technológie na strane klienta sa líšia v mnohých smeroch.  Predovšetkým ide o spôsob, 

akým sú nahrávané do webového klienta a následne v ňom prevádzkované. JavaScript 

je skriptovací jazyk, ktorého kód je zapísaný ako jednoduchý text a vložený do stránky 

HTML z cieľom dosiahnutia rozšírenej funkcionality. V momente, keď si klient vyžiada 

HTML stránku, je možné, že táto stránka bude obsahovať JavaScript. JavaScript je 

podporovaný všetkými modernými internetovými prehliadačmi. Do systému nie je 
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nutné pridávať nové komponenty. JavaScript je samostatný jazyk, ktorý sa teoreticky 

neviaže k vývoju internetu. Tento jazyk je podporovaný väčšinou internetových 

klientov na mnohých platformách a má schopnosti objektovej orientácie. Nejedná sa o 

kompilovaný jazyk, čiže nie je vhodný  pre náročné výpočty. Aby mohol byť v 

klientskom prehliadači interpretovaný, musí byť dodaný v jednom celku, z čoho 

vyplýva, že nie je veľmi bezpečný. [2] 

 

Pomocou JavaScriptu môžu vývojári vytvárať stránky s pridanou funkcionalitou. Ako 

príklad môžeme uviesť: [2] 

• kontrola formulárov bez opätovného zaslania údajov serveru (jedná sa napr. 

o kontrolu na správne zadanie hesla, e-mailovej adresy, kontrola znakov v mene 

a podobne), 

• vizuálne efekty (rôzne efekty, ktoré stránke pridávajú na funkčnej i vizuálnej 

hodnote a zároveň zjednodušujú jej užívanie). 

 

2.1.7 AJAX 

AJAX je skrátené pomenovanie pre asynchrónny JavaScript a XML. AJAX je možné 

chápať ako vylepšený JavaScript. Podstata spočíva v tom, že JavaScriptu na strane 

klienta je umožnené volať v pozadí server a podľa potreby tak získavať požadované 

dáta. Týmto spôsobom je možné aktualizovať časti stránky bez nutnosti jej opätovného 

načítania. AJAX slúži na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi aktivitami klienta 

a serveru pri prevádzaní akcií, ktoré sú požadované užívateľom. Doposiaľ boli tieto dve 

aktivity pokladané za úplne oddelené kvôli tomu, že v reakcii na akcie užívateľa 

pracovala vždy iba jedna z nich. AJAX prichádza s riešením vyrovnania záťaže medzi 

klientom a serverom umožnením komunikácie na pozadí. Počas komunikácie môže 

užívateľ nerušene pokračovať v práci. [2] 

 

Na nasledujúcom príklade znázorním použitie AJAXu. Predpokladáme prácu s 

formulárom, pomocou ktorého užívateľ zadá e-mailovú adresu a meno. Dané údaje 

budú pred spracovaním skontrolované. V prípade, že by sme nepoužili AJAX, sú dva 

spôsoby, ktorými je možné dané overenie previesť: 
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• užívateľ zadá všetky potrebné údaje a následne odošle stránku na server, ktorý 

vykoná ich overenie (pokiaľ dáta nie sú správne, užívateľovi sa daný formulár 

vráti), 

• vykonanie kontroly na strane klienta (pri kontrole e-mailovej adresy a mena táto 

možnosť nie je reálna kvôli tomu, že by sme museli stiahnuť celú databázu e-

mailov a mien ku klientovi, čo je značne náročné na dátový prenos 

a samozrejme sa jedná o únik citlivých údajov, preto tento variant nepripadá v 

úvahu). 

 

V prípade AJAXu môže internetová aplikácia skontrolovať zadávané dáta 

prostredníctvom zavolania serveru na pozadí, pričom užívateľ môže pokračovať v 

činnosti, ktorú práve vykonáva. V prípade, že je daná e-mailová adresa obsadená, 

užívateľ bude na daný fakt upozornený a môžu ju upraviť ešte pred odoslaním celého 

formulára. Na danom príklade je značné, že AJAX jednak odľahčuje server, ale 

samozrejme šetrí čas užívateľovi a robí aplikácie užívateľsky prijateľnejšie. [2] 

 

Technológia AJAXu je implementovaná vo všetkých moderných prehliadačoch. K 

prehliadaniu internetových stránok založených na AJAXe nie je nutné inštalovať nové 

komponenty. [2] 

 

AJAX sa skladá z nasledujúcich častí: [2] 

• JavaScript je základom AJAXu. Umožňuje budovať funkcionalitu na strane 

klienta. K manipulácii so súčasťami HTML stránky sa používa Document 

Object Model (DOM). 

• Objekt XMLHttpRequest umožňuje JavaScriptu asynchrónne komunikovať so 

serverom. Komunikácia prebieha na pozadí a užívateľ môže pokračovať v práci. 

Táto komunikácia vytvorí http požiadavku na súbor alebo skript, ktorý je 

umiestnený na serveri.  

• Na strane servera je potrebná technológia k spracovaniu požiadaviek, ktoré 

prichádzajú od klienta (PHP). 
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Pre komunikáciu medzi klientom a serverom je potrebná výmena dát. Doporučeným 

formátom pre danú komunikáciu je XML. [2] 

 

2.2 Nette framework 

V nasledujúcej časti predstavím Nette framework, ktorý patrí medzi často používané 

frameworky v Českej republike i vo svete. Nette obsahuje mnoho súčastí, ktoré 

programátorom šetria neúmerné množstvo času oproti klasickému programovaniu bez 

použitia frameworku. Vďaka tomu je možné na informačnom systéme pracovať oveľa 

efektívnejšie a dosiahnuť požadované ciele. 

 

2.2.1 Predstavenie Nette framework 

Nette Framework je výkonný framework pre pohodlné a rýchle vytváranie kvalitných a 

moderných webových aplikácií v PHP 5. Eliminuje bezpečnostné riziká, podporuje 

AJAX, SEO, DRY, KISS, MVC a znovupoužiteľnosť kódu. Hlavné výhody Nette 

frameworku sú: [7] 

• dokonalé zabezpečenie, 

• ladiace nástroje, 

• exceluje vo výkone, 

• najaktívnejšia komunita v ČR, 

• dobré návyky, 

• moderný framework, 

• vyzretý objektový návrh, 

• pluginy a rozšírenia, 

• open-source licencia (GPL), 

• práca v tíme, 

• dáva voľnosť. 

 

2.2.2 Model, view, controller 

Model-View-Controller je softvérová architektúra, ktorá vznikla z potreby oddeliť 

aplikácie s grafickým rozhraním kód obsluhy (controller) od aplikačnej logiky kódu 
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(model) a od kódu zobrazujúceho dáta (zobrazenie). Tým jednak sprehľadňuje 

aplikáciu, uľahčuje budúci vývoj a umožňuje testovanie jednotlivých častí zvlášť. [8] 

 

Model 

Model je dátový a funkčný základ celej aplikácie. Je v ňom obsiahnutá aplikačná logika. 

Akákoľvek akcia užívateľa (prihlásenie, vloženie tovaru do košíka, zmena hodnoty v 

databáze) predstavuje akciu modelu. Model si spravuje svoj vnútorný stav a von ponúka 

pevne dané rozhranie. Volaním funkcie tohto rozhrania môžeme zisťovať, či meniť jeho 

stav. Model o existencii view alebo kontroleru nevie. [8] 

 

View 

View, teda pohľad, je vrstva aplikácie, ktorá má na starosti zobrazenie výsledku 

požiadavkou. Obvykle používa šablónovací systém a vie, ako sa má zobraziť, ktorý 

komponent alebo výsledok získaný z modelu. [8] 

 

Controller 

Radič  spracováva požiadavky užívateľa a na ich základe potom volá patričnú aplikačnú 

logiku (t.j. model) a potom požiada view o vykreslenie dát. Obdobou kontrolerov v 

Nette Framework sú presentery. [8] 

 

2.3 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače 

Súčasný vývoj využitia internetu v marketingu prináša nové formy marketingových 

techník, ktorými je možné osloviť potenciálnych klientov. Jednou zo súčastí 

elektronického marketingu je SEM (Search Engine Marketing). Jedná sa o marketing vo 

vyhľadávačoch. Daná oblasť sa zoberá oslovením zákazníkov prostredníctvom 

vyhľadávačov a to čo  najcielenejšie a najlacnejšie. Ide o veľmi efektívny nástroj, ktorý 

slúži k zavedeniu zákazníka k ponúkanému produktu. SEM je postavený na nelineárnej 

stratégii ťahu (pull marketing). Zobrazuje zákazníkom to, čo hľadajú. Zákazník 

prichádza na internet so zámerom nájsť výrobok alebo službu a SEM mu odporučí 

varianty. [5] 
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Search engine marketing sa delí na dve časti: [5] 

• spolupráca s vyhľadávačom prostredníctvom platených odkazov, 

• optimalizácia obsahu stránky pre čo najlepšie umiestnenie vo výsledkoch 

vyhľadávania bez platenej reklamy. 

 

Search Engine Optimalization (SEO)  je optimalizácia stránok pre internetové 

vyhľadávače. Ide o techniky zaoberajúce sa spôsobom, ako umiestniť stránky na čo 

najlepšiu pozíciu vo vyhľadávaní  prostredníctvom optimalizácie obsahu. [5] 

 

Faktory slúžiace na zlepšenie umiestnenia stránky vo vyhľadávačoch: [5] 

• kľúčové slovo použité v meta značke Title, 

• celková popularita stránky vyjadrená vysokým počtom stránok odkazujúcich sa 

na daný web, 

• text odkazov, ktoré odkazujú na danú stránku, 

• dobré hodnotenie stránok vo vnútri webu spojené s dobrou štruktúrou, 

• staršie stránky sú považované za relevantnejšie ako nové, 

• obsahová relevancia prichádzajúcich odkazov (odkazy z obsahovo príbuzných 

stránok sú hodnotnejšie), 

• popularita stránok v rámci obsahovo príbuznej komunity, 

• kľúčové slová na stránke, 

• hodnota odkazujúcich stránok (čím je stránka, ktorá odkazuje na daný web 

lepšie hodnotená vo vyhľadávačoch, tým je odkaz hodnotnejší), 

• tempo nárastu nových prichádzajúcich odkazov. 
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3 Analýza problému 

Nasledujúca časť diplomovej práce sa zameriava na priblíženie súčasného stavu 

spoločnosti IJM Group, s.r.o. Nižšie predstavím spoločnosť prostredníctvom 

základných údajov a SWOT analýzy. 

 

3.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť IJM Group, s.r.o. bola založená 24.02.2011. Pri pohľade na dátum je 

samozrejmé, že spoločnosť na trhu pôsobí krátke obdobie a je v procese rozvoja. 

 

Základné údaje spoločnosti: [9] 

• Obchodné meno: IJM Group, s.r.o., 

• Sídlo: Sokolská  2518/48, Zvolen 960 01 Slovenská republika, 

• IČO: 46050868, 

• DIČ: 2023204865, 

• Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným. 

 

3.1.1 Predmet podnikania 

Predmety podnikania spoločnosti IJM Group, s.r.o. sú: [9] 

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),  

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 

• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

• reklamné a marketingové služby, 

• prieskum trhu a verejnej mienky, 

• počítačové služby, 

• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 

• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 
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Napriek širokej škále predmetov podnikania, ktoré zahŕňajú väčšinovú časť 

podnikateľského spektra, sa spoločnosť zameriava hlavne na elektronickú formu 

podnikania. Medzi prevažujúce činnosti spoločnosti patrí: 

• tvorba webových prezentácií a aplikácií, 

• tvorba automatických obchodných systémov určených k obchodovaniu na 

menových pároch, 

• predaj produktov prostredníctvom elektronického obchodu (spoločenské hry 

v elektronickej podobe,  odevy na mieru, turistická obuv), 

• poradenstvo a podpora v oblasti elektronického podnikania. 

 

3.1.2 Právna forma a organizačná štruktúra 

Spoločnosť IJM Group, s.r.o. má v súčasnej dobe troch vlastníkov, ktorí stáli aj pri 

vzniku spoločnosti. Každý z vlastníkov disponuje tretinovým pomerom v spoločnosti. 

Základné imanie pri vzniku spoločnosti činilo sumu 5100 EUR. 

 

Organizačná štruktúra: 

• konatelia (Martin Volko, Ivan Kosturák), 

• valné zhromaždenie. 

 

3.2 SWOT analýza spoločnosti 

V nasledujúcej časti priblížim stav a možnosti spoločnosti prostredníctvom SWOT 

analýzy. 

 

3.2.1 Silné stránky 

Vzhľadom na to, že jediným nákladom spoločnosti (okrem času spoločníkov) je platba 

za umiestnenie servera (sprístupnenie firemných projektov prostredníctvom webu), 

môže spoločnosť ostatné získané prostriedky z platieb za služby použiť na svoj budúci 

rozvoj. 
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Dostupnosť firmy. Vzhľadom na to, že firma pôsobí v oblasti informačných technológií, 

môže svoju činnosť prakticky vykonávať všade tam, kde je internetové pripojenie. 

 

Vysoká kvalita a bezpečnosť produktov spoločnosti je základný kameň, na ktorom 

spoločnosť stavia svoju činnosť. Klientom dokáže poskytnúť vysokú kvalitu za nízku 

cenu. 

 

Prístup, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie spokojnosti zákazníka. V súčasnej dobe 

danou cestou pristupujú k zákazníkom hlavne mladé spoločnosti, ktoré v budúcnosti 

môžu zaujať významné pozície  na trhu. 

 

3.2.2 Slabé stránky 

Spoločnosť nie je známa pre široké spektrum klientov. 

 

Spoločnosť nemá trvalých zamestnancov (daná situácia môže byť výhodou aj 

nevýhodou, vždy záleží od uhla pohľadu – do slabých stránok ju radím kvôli tomu, že 

vlastníci spoločnosti musia aktívne zasahovať do chodu spoločnosti). 

 

Nízky vek podniku nemusí pôsobiť dôveryhodne pre zákazníkov. Taktiež môže istú 

nedôveru spôsobovať takmer minimálny základný kapitál spoločnosti. 

 

Ako som už spomínal, spoločnosť IJM Group, s.r.o.  pôsobí na trhu pomerne krátku 

dobu. Za tento čas neboli presne stanovené procesy spoločnosti, čo má za následok 

spomaľovanie napredovania spoločnosti. 

 

Medzi hlavné nedostatky spoločnosti patrí absencia informačného systému. Cieľom 

diplomovej práce je stanovenie a vytvorenie informačného systému, ktorý odbremení 

spoločníkov od vykonávania procesov, ktoré môžu byť automatizované. S pomocou 

informačného systému sa značne ušetrí čas, ktorý môže spoločnosť využiť na svoj ďalší 

rozvoj. 
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3.2.3 Príležitosti 

Samotný prístup spoločnosti sledujúci maximálnu spokojnosť klienta znamená 

obrovskú príležitosť. Spokojný klient sa k produktom neustále vracia a naviac svoju 

pozitívnu skúsenosť rozširuje ďalej. Daným spôsobom si spoločnosť môže značne 

rozšíriť svoju klientelu. 

 

Vzhľadom na to, že spoločnosť podniká prostredníctvom internetu, neexistujú územné 

bariéry. Po preklade webovej prezentácie a zabezpečení podpory v danom jazyku môže 

spoločnosť rozširovať svoju pôsobnosť na celosvetový trh. Samozrejme, daný proces je 

dlhodobý. 

 

Ako príležitosť môžeme chápať samotnú podporu a tvorbu automatických obchodných 

systémov slúžiacich k obchodovaniu na menových pároch. O daný produkt má 

v súčasnej dobe záujem stále viac a viac zákazníkov, čo je pochopiteľné vzhľadom na 

možnosti, ktoré tento obchod ponúka. 

 

3.2.4 Hrozby 

Pri každom podnikaní medzi značné hrozby patrí vstup konkurencie na trh, v ktorom 

rozoberaná spoločnosť pôsobí. Ako som už spomínal, vstup na elektronický trh je 

relatívne nenáročný. Vzhľadom na tento fakt môže spoločnosť očakávať neustále 

pribúdanie nových konkurentov.  

 

Samotné podnikanie na trhu s menovými pármi je značne rizikové.  V súčasnej dobe sú 

trhy nestabilné a podliehajú výkyvom. Automatické obchodné systémy sú vo väčšine 

určené na stabilnejšie prostredie, a teda daná situácia môže obchodníkom spôsobovať 

straty. Pokiaľ obchodníci zaznamenávajú straty, ich záujem o produkty spoločnosti 

klesá. Medzi ďalšie hrozby patrí nedostupnosť obchodného systému k trhu. Obchodné 

systémy vyžadujú nonstop dostupnosť. V okamihu, keď automat nemá prístup 

k obchodovaniu, nedokáže kontrolovať otvorené obchody, a teda klientovi môže 

spôsobiť obrovské straty. Samozrejme, spoločnosť IJM Group, s.r.o. poskytuje svojim 

klientom riešenia, ktoré minimalizujú dané problémy (záložné internetové pripojenie, 
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redundantné zdroje el. energie, clustrovanie serverov s rozličnou polohou a podobne). 

Žiaľ, nič nie je dokonalé a výpadok môže vždy nastať. 

 

3.3 Súčasný stav informačného systému a vyber riešenia 

Spoločnosť IJM Group, s.r.o. v dobe začatia tvorby diplomovej práce nedisponovala 

informačným systémom. V práci som viackrát uviedol dôležitosť zavedenia 

informačného systému, ktorú si, pochopiteľne, uvedomuje aj vedenie spoločnosti. 

Informačný systém prispeje k stabilizovaniu firemných procesov a zautomatizuje možné 

činnosti, čo spoločnosti ušetrí čas a umožní ďalší rozvoj. 

 

Spoločnosť sa rozhodla pre tvorbu vlastného informačného systému na mieru jej 

potrebám. Daný informačný systém bude tvorený svojpomocne. Vzhľadom na pomerne 

nízke finančné prostriedky, ktorými disponuje spoločnosť, nie je možné zakúpenie 

informačných systémov, ktorých hodnota sa pohybuje rádovo v desiatkach tisícoch eur. 

Informačné systémy, ktoré spadajú do finančných možností spoločnosti, nespĺňajú 

požiadavky firemných procesov. Na základe daných faktov je voľba svojpomocnej 

tvorby informačného systému braná ako pomerne jasná voľba. 

 

3.4 Požiadavky informačného systému 

Po zavedení by mal informačný systém tvoriť stabilné zázemie, na ktorom môže 

spoločnosť ďalej stavať a následne sa rozširovať. Vzhľadom na významnosť musí 

informačný systém spĺňať charakteristiky ako stabilita, bezpečnosť a modulárnosť. 

V nasledujúcej časti rozoberiem jednotlivé oblasti, ktoré bude IS obsahovať. 

 

3.4.1 Administrácia užívateľov 

Do skupiny užívateľov patria všetci užívatelia systému - administrátori, správcovia 

krajín, rádoví zamestnanci, dodávatelia a samotní zákazníci.  
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Rozdelenie užívateľov: 

• administrátor  (administrátor je užívateľ, ktorý má neobmedzené práva v rámci 

systému, a teda môže vykonávať úlohy všetkých typov užívateľov), 

• správca krajiny (správca krajiny je užívateľ, ktorému je pridelená možnosť 

spravovať 1 až n krajín. Užívateľ má právomoc v danej krajine a môže svoje 

práva poskytnúť ďalším užívateľom, pokiaľ je toto pridelenie právomocí 

potrebné v danej krajine; možnosti správcu krajiny sú: vytváranie zamestnancov, 

vybavovanie objednávok - identifikácia platieb a následné odoslanie produktu 

klientovi, správa produktov a služieb v danej krajine, kontaktovanie klientov), 

• zamestnanec (zamestnanec je užívateľ, ktorý nemôže vytvárať ďalších 

užívateľov a priraďovať im právomoci. Úlohou zamestnanca je kontaktovanie 

klientov a vybavovanie ich objednávok), 

• dodávateľ (dodávateľ je užívateľ, ktorého produkty alebo služby sú zaradené 

v ponuke systému. Dodávateľ nemá právo pridávať jednotlivé produkty. 

Produkty sú pridávané správcami krajín. Dodávateľ môže  jednoducho v 

rozhraní sledovať počty predajov jeho produktov v jednotlivých krajinách 

a čiastku, ktorá mu bude za fakturačné obdobie odoslaná), 

• zákazník (zákazník je užívateľ, ktorý má právo kontaktovať spoločnosť, 

objednávať služby a produkty, sledovať, rušiť, platiť svoje objednávky). 

 

3.4.2 Administrácia produktov 

V nasledujúcej časti opíšem systém vytvárania produktov, služieb a ich následné 

zaraďovanie, oceňovanie a priraďovanie do jednotlivých krajín. 

 

Vytváranie produktov 

Vzhľadom na to, že plánom pôsobnosti spoločnosti je predaj služieb a produktov 

v rámci viacerých krajín sveta, prichádzajú do úvahy rôzne  jazykové a menové verzie 

produktov. V texte nižšie uvediem postup na základe, ktorého sú produkty a služby 

v systéme vytvárané. 
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Postup vytvárania produktov:  

1. Vytvorenie kategórie produktov. Kategória produktov zlučuje produkty na 

základe ich podobnosti. Cieľom kategorizácie je dosiahnuť rýchly prehľad 

produktov. 

2. Vytvorenie skupiny produktov na základe jazyka. Jedná sa v podstate o akýsi 

rodičovský produkt, ktorý združuje jazykové verzie produktu. Rodičovský 

produkt získava niekoľko základných vlastností: 

a. Minimálna možná predajná cena (Vzhľadom na to, že produkty sú 

zaraďované do jednotlivých krajín, je pomerne logické, že ich ceny sa 

budú pre rôzne krajiny líšiť. Minimálna cena zabezpečuje to, že daný 

produkt nebude v žiadnej z krajín ocenený cenou nižšou ako cenou, ktorá 

mu je priradená). 

b. Určenie periodického / celoživotného produktu. Nasledujúca hodnota 

určuje, či sa jedná o produkt periodický (nie je možné previesť 

jednorázovú kúpu, a teda jedná sa o platby v periódach)  alebo 

celoživotný (celoživotný produkt je možné zaplatiť jednorázovo). 

3. Priradenie konkrétneho produktu v jazykovej verzii do rodičovskej kategórie. 

 

Oceňovanie produktov 

Oceňovanie produktov je chápané ako priradenie produktu do danej krajiny s danou 

cenou, ktorá však musí byť vyššia ako minimálna cena stanovená pri vytváraní 

produktu. Pomocou daného systému je možné jeden produkt nastaviť ľubovoľne 

v rozličných krajinách sveta. 

 

3.4.3 Administrácia cenového managementu 

Menový management krajín slúži na pridelenie meny, v ktorej budú defaultne 

zobrazované produkty pre klientov z danej krajiny. Príklad: Pre Českú republiku sú 

oceňované produkty v českých korunách a pre Slovensku republiku sú produkty 

ocenené v eurách. Daným spôsobom je možné ľubovoľnej krajine priradiť ľubovoľnú 

menu. 
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3.4.4 Administrácia produktov zákazníkov 

V danej sekcii systému je možné prehliadať služby priradené jednotlivým zákazníkom. 

Dané služby je možné spravovať: 

• zmena ceny pre konkrétneho zákazníka, 

• zmena dátumu trvania služby, 

• aktivovanie/deaktivovanie služby, 

• pridelenie novej služby zákazníkovi. 

 

3.4.5 Administrácia fakturácií 

Fakturácia v systéme je riešená v dvoch úrovniach: automatizovaná a manuálna. 

Automatizovaná fakturácia ma za úlohu značné urýchlenie procesu fakturácie. 

Vzhľadom na to, že klient zadá pri objednávke všetky potrebné údaje, je možné 

automaticky vystaviť predfaktúru, ktorá mu bude zaslaná na e-mail. Po evidovaní 

uhradenej platby sa automaticky vygeneruje faktúra, ktorá je zaslaná klientovi. 

Vzhľadom na to, že nie všetky fakturácie je možné automatizovať, je v systéme 

pochopiteľne možné aj ručné generovanie faktúr. 

 

3.4.6 Administrácia kontaktovania 

Pomocou administrácie kontaktovania je možné kontaktovať ľubovoľného klienta, 

zamestnanca, prípadne ich skupiny zlúčené na základe spoločného znaku (zamestnanci 

jednej krajiny, užívatelia jednej služby a podobne). 
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4 Vlastné návrhy riešenia 

V návrhovej časti diplomovej práce sa zameriam na priblíženie samotnej myšlienky 

fungovania informačného systému ako integrovaného administračného rozhrania pre 

viacero typov podnikania a následne vypichnem jeho najväčšie prednosti. Podrobne 

rozoberiem administráciu zľavových portálov pomocou ukážok zdrojového kódu, 

popisu funkcionality a ilustračných obrázkov jednotlivých sekcií. 

 

4.1 Charakteristika návrhu webového informačného systému 

Cieľom informačného systém je zabezpečenie čo najväčšej automatizovanosti 

firemných procesov a zaistenie potrebnej variability funkcií, ktoré pokryjú požiadavky 

spoločnosti IJM Group, s.r.o. 

 

4.1.1 Integrované administračné rozhranie 

Hlavnou myšlienkou integrovaného administračného rozhrania je spojenie všetkých 

odvetví, ktorým sa spoločnosť venuje, na jedno miesto, z ktorého je možné prevádzať 

súhrnne sledovanie, spravovanie a vytváranie analýz jednotlivých odvetví.  

 

Opodstatnenie daného riešenia načrtnem na príklade účtovníctva. Spoločnosť predáva 

spoločenské hry a ponúka služby pre podporu obchodovania na forexe.  Pre dané typy 

podnikania sú vytvorené odlišné webové stránky, prostredníctvom ktorých je možné 

využívať služby spoločnosti. Z oboch webových stránok sú dotazy smerované na 

integrované administračné rozhranie. V prípade účtovníctva je potrebné, aby faktúry 

spoločnosti mali nadväzujúce čísla v rámci globálnych faktúr, ktoré spoločnosť vystaví, 

a nielen v rámci jednotlivých odvetví podnikania. Integrovaný administračný systém 

tento problém rieši a faktúram prideľuje nadväzujúce číslovanie. V prípade klasického 

riešenia pomocou aktuálne ponúkaných predvytvorených webových e-shopov by nebolo 

možné spomínaný prípad zabezpečiť.  Integrované administračné rozhrania má mnoho 

ďalších výhod. Obrázok 1 slúži na vizualizáciu použitého riešenia. 
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Obrázok 1: Integrované administračné rozhranie (Zdroj: vlastný) 

 

4.1.2 Optimalizácia systému pre elektronické produkty 

Vzhľadom na typy podnikania, ktorým sa spoločnosť primárne venuje, je nutné položiť 

dôraz na automatizáciu a zabezpečenie doručovania elektronických produktov 

(spoločenské hry, automatické obchodné systémy). Proces sa začína vykonaním 

objednávky užívateľa, ktorému je následne vystavená faktúra, ktorú môže zaplatiť 

rôznymi spôsobmi. Pre príklad úplnej automatizácie uvediem prípad, kedy užívateľ 

zaplatí prostredníctvom PayPal. Po vykonaní platby PayPal posiela do informačného 

systému údaje o vykonanej platbe. V prípade, že platba bola vykonaná správne, sú 

užívateľovi automaticky sprístupnené produkty spoločnosti, ktoré si môže stiahnuť 

a okamžite využívať. Dané riešenie značne šetrí prostriedky spoločnosti. 

 

4.1.3 Globálny management krajín a multijazyčná podpora 

Medzi najväčšie výhody pri podnikaní s elektronickými službami patrí možnosť 

globálneho rozmachu. Pre daný rozmach však musí byť vytvorená podpora na strane 

informačného systému. Myšlienkou je vytvorenie tzv. správcovského systému, kde je 

pre každú krajinu (prípade skupinu krajín – napr. na základe jazyka používaného 

v danej skupine krajín) priradený správca, ktorý má na starosti požiadavky užívateľov 

v danej krajine, prípadne skupine krajín. Odmeňovanie správcom krajín je riešené na 

základe provízneho systému. Právomocou správcu je predelenie jednotlivých 
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jazykových verzií do krajín, ktoré spadajú pod jeho správu. Daným produktom je 

následne možné nastaviť ľubovoľné ceny (môžu byť odlišné ako v ostatných krajinách 

– cenová diskriminácia tretieho stupňa). 

 

4.1.4 Podpora zľavových portálov 

V súčasnosti sa stále väčšiemu a väčšiemu úspechu tešia zľavové portály, ktoré sú 

využívané tisíckami klientov po celom svete. Informačný systém zastrešuje aj podporu 

danej možnosti, čo spoločnosti otvára nové „dvere“ automatizovaných príjmov. 

Problematikou podpory zľavových portálov sa budem zaoberať podrobne v hlavnej 

časti diplomovej práce. 

 

4.1.5 Štandardné funkcie 

Súčasťou informačného systému spoločnosti IJM Group, s.r.o. sú aj základné funkcie, 

ktoré nájdeme takmer vo všetkých informačných systémoch podobnej kategórie. Pre 

príklad uvediem časti ako: registrácia, prihlásenie, verifikácia konta, kontaktovanie, 

podpora platieb bankomatovou kartou, podpora PayPal a podobne. 

 

4.2 Databáza a jej štruktúra 

Databázová štruktúra rozoberaného informačného systému je vzhľadom na jeho širokú 

funkcionalitu pomerne rozsiahla a dosahuje takmer sto tabuliek. Vzhľadom na 

obmedzený priestor, ktorý poskytuje diplomová práca, nie je možné rozviesť celú 

problematiku, čo však neobmedzuje globálne pochopenie problematiky. Pre ukážku 

znázorním časť databázy, ktorá zabezpečuje správu užívateľov (obrázok 2). Celá 

databáza bola normalizovaná v rámci štruktúry tabuliek a dátových typov jednotlivých 

položiek s cieľom dosiahnutia najvyššej možnej odozvy na jednotlivé dotazy. 
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Obrázok 2: Entitno-relačný diagram (Zdroj: vlastný) 
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4.3 Adresárová a súborová štruktúra 

V nasledujúcej časti znázorním adresárovú a súborovú štruktúru domény, na ktorej je 

spustený informačný systém. Hlavné členenie je na frontend, ktorý sa nachádza 

v zložke web, a na administráciu, ktorá sa nachádza na subdoméne admin. Adresár log 

slúži na zaznamenávanie udalostí prebiehajúcich na doméne. Nasledovné členenie, 

ktoré sa nachádza na hlavnej doméne a subdoméne, je klasické členenie, ktoré používa 

Nette framework (dané členenie rozoberiem v texte nižšie). 

 

Adresárová a súborová štruktúra: 

• /koreňový adresár 

o ../log 

o ../sub 

� ../../admin 

• ../../app 

• ../../libs 

• ../../log 

• ../../temp 

• ../../www 

o ../web  

� ../../app 

� ../../libs 

� ../../log 

� ../../temp 

� ../../www 

 

Popis adresárovej štruktúry Nette frameworku: 

• App(v adresári app sa nachádzajú hlavné riadiace súbory informačného systému 

presentery, templaty a použité modely), 

• Libs (v adresári libs sa nachádzajú knižnice – súbory, ktoré nie sú závislé na 

jednotlivej časti systému, a teda môžu byť použité v ľubovoľných častiach), 
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• Log(v adresári log sa nachádzajú udalosti, ktoré si o funkčnosti ukladá samotný 

Nette framework), 

• Temp (v adresári temp sa nachádzajú dočasné súbory, ktoré framework používa 

– používanie dočasných súborov môže urýchliť vybavenie dotazov užívateľov 

vzhľadom na to, že framework má odpoveď na požadovaný dotaz uloženú 

v dočasných súboroch,  teda nemusí ju znovu vytvárať a jednoducho ju priamo 

pošle klientovi), 

• www (v adresári www sa nachádzajú súbory, ktoré sú priamo prístupné 

prostredníctvom zadanie uri adresy – dané dotazovanie je potrebné pre obrázky, 

css súbory a javascript súbory). 

 

4.4 Návrh procesu administrácie zľavových portálov 

Proces administrácie zľavových portálov patrí medzi hlavné procesy spoločnosti IJM 

Group, s.r.o a je ťažiskom diplomovej práce. V nasledujúcej kapitole navrhnem daný 

proces prostredníctvom diagramu dátových tokov, stavového diagramu a vývojového 

diagramu. 

 

4.4.1 Diagram dátových tokov (DFD - Data Flow Diagram) 

Prostredníctvom diagramu dátových tokov (obrázok 3) sa zameriam na znázornenie 

vytvorenia zľavovej akcie. Podproces sa skladá z vytvorenia záznamu o zľavovom 

portáli a vytvorenia záznamu o zľavovom balíčku. Dané záznamy sú následne pridelené 

ku krajine a spoločne tvoria základ pre akciu prezentovanú na zľavovom portáli. Daná 

akcia je následne uložená do databázy. 
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Obrázok 3: Diagram dátových tokov (Zdroj: vlastný) 

 

4.4.2 Stavový diagram 

Prostredníctvom stavového diagramu (obrázok 4) znázorním možné stavy, ktoré 

nadobúda zľavová objednávka, a popíšem príčiny, ktoré spôsobujú prechody medzi 

jednotlivými stavmi. 

 



40 

 

 

Obrázok 4: Stavový digram (Zdroj: vlastný) 

 

4.4.3 Vývojový diagram 

Prostredníctvom vývojového diagramu (obrázok 5) znázorním vytvorenie zľavovej 

akcie, kde prebieha kontrola vzájomného použitia údajov získaných z databázy a 

ručného zvolenia podrobností akcie. Daná zľavová akcia je následne uložená do 

databázy. 
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Obrázok 5: Vývojový diagram (Zdroj: vlastný) 
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4.5 Realizácia procesu administrácie zľavových portálov 

V nasledujúcej časti diplomovej práce sa zameriam na podrobný popis časti 

informačného systému, ktorej úlohou je spravovanie zľavových portálov. Zľavový 

portál je v súčasnosti trend, ktorý nemôže ostať nepovšimnutý. Zákazníkom sú 

ponúkané služby s výraznou zľavou (napr. päťdesiat percent a podobne), čo zákazníka 

presvedčí o kúpe. Poplatkom za umiestnenie produktu na zľavový portál je provízia z 

predaných kusov, čiže spoločnosť nepotrebuje žiadny finančné prostriedky na spustenie 

akcie. Daná cesta je vhodná pre nárazové získanie väčšieho množstva finančných 

prostriedkov (samozrejme, záleží od úrovne marže, ktorú má spoločnosť na 

predávaných produktoch), prípadne uvedenie spoločnosti do povedomia zákazníkov. 

 

4.5.1 Správa zľavových portálov 

Pre spravovanie zľavových portálov je nutné evidovať základné údaje portálu pre 

potreby spoločnosti (základné zmluvné vzťahy, sledovanie predajov, štatistiky a 

podobne). Medzi základnú správu zľavových portálov patrí pridávanie nového portálu, 

prehľad pridaných portálov a zmena vytvorených portálov. 

 

Pridávanie zľavového protálu 

Pri zľavovom portáli je nutné evidovať základné údaje spoločnosti, ktorá vlastní 

zľavový portál, a kontaktnej osoby, ktorá portál zastupuje, aby boli vždy dostupné 

potrebné informácie pre terajšiu a prípadnú budúcu spoluprácu. Pomocou Nette 

frameworku je možné vytvárať efektívne formuláre, ktoré šetria značný čas oproti 

klasickému programovaniu v čistom PHP. V tabuľke 1 rozoberiem vytvorenie 

formulára využívaného pre pridávanie zľavového portálu. 

 

 
public  function  createComponentAddDealOfDay() 
{ 
 
  // Zistenie jazyka z parametra v URL adrese   
 
  $this ->language  = $this ->getParam( 'language' ); 
       
  /*  

Nasledujúca časť kódu obsahuje získanie jazykových premenných pre z istenú jazykovú 
verziu. Danú časť kódu neuvádzam pre zvýšenie preh ľadnosti formulára pre potrebu 
diplomovej práce 

  */ 
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  // Zí skam prístup do seassions  
   
  $namespace  = NEnvironment::getSession( 'add_deal_of_day' ); 
         
  /*  

Pokia ľ bol formulár poslaný na spracovanie a jeho následn é spracovanie neprebehlo 
v poriadku, boli hodnoty uložené do seassions. Na z áklade daných hodnôt vyplním 
hodnotu v premennej, ktorá bude následne použitá vo  formulári. 

  */ 
   
  if  ( $namespace ->customer_person_type  == "" ) 
  { 
    $customer_person_type_value  = 1; 
  } 
  else 
  { 
    $customer_person_type_value  = $namespace ->customer_person_type; 
  }    
   
   
  // Z DB získam údaje o štátoch pre potreby naplneni a číselníka vo formulári. 
 

$countries  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM countries 
where country_id < 999;" )->fetchassoc( 'country_id' ); 

 
  // Zo získaných údajov vytvorím pole použíte ľné pre potreby formulára.    
 
  foreach  ( $countries  as  $countries ) 
  { 
    $country_names [ $countries ->country_id]  = $countries ->country; 
  } 
 
   
  // Z DB získam údaje o právnych formách v danej jaz ykovej verzii. 
 

$person_type  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM 
person_types, lang_admin_" . $this ->language. " WHERE person_types.name = 
lang_admin_" . $this ->language. ".constant order by person_type;" )-
>fetchassoc( 'person_type' ); 

 
  // Zo získaných údajov vytvorím pole použíte ľné pre potreby formulára.    
 
  foreach  ( $person_type  as  $person_type ) 
  { 

$customer_person_type_specification [ $person_type ->person_type]  = $person_type -
>full_text; 

  }      
   
  // Vytvorím nový formulár.  
  
  $form  = new NAppform; 
   
  // Vytvorím skupiny v rámci formulára, do ktorej zaradím údaje o právnej forme.  
 
  $class  = "div class='pravna_forma'" ; 
  $el  = NHtml::el( $class ); 
   
  $form ->addGroup() 
        ->setOption( 'container' ,  $el ); 
   
   
   
  // Vytvorím popisok pre danú skupinu.  
   
  $form ->addText( 'nazov_zlavomatu' ,  $nazov_zlavomatu_popis ) 
        ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label udaje_spolocnosti' ); 
    
  $form [ 'nazov_zlavomatu' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
   
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť názov z ľavového portálu. Pole musí by ť 
vyplnené, môže obsahova ť maximálne 50 znakov a v prípade neúspešného odosla nia 
formulára je uložené do seassions.  
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  */  
   
  $form ->addText( 'dealofday_name' ,  $deal_name ,  80) 
        ->setValue( $namespace ->dealofday_name) 
        ->addRule(NForm::FILLED,  $deal_name_filled ) 
        ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_deal_name ,  50); 
             
            $form [ 'dealofday_name' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  // Vytvorím popis pre danú skupinu.  
         
  $form ->addText( 'pravna_forma' ,  $typ_zakaznika ) 
  ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label pravna_forma' ); 
   
  $form [ 'pravna_forma' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
   
  /*  

Vytvorím Radio list, ktorý bude obsahova ť právnu formu. Pole musí by ť vyplnené a v 
prípade neúspešného odoslania formulára je uložené do seassions.  

  */  
 

$form ->addRadioList( 'customer_person_type' ,  $customer_person_type ,  
$customer_person_type_specification )->setValue( $customer_person_type_value )-
>addRule(NForm::FILLED,  $customer_type_filled ); 

            
  $form [ 'customer_person_type' ]->getControlPrototype()-> class ( 'radio_button' ); 
       
  // Vytvorím skupiny v rámci formulára, do ktorých z aradím údaje o spolo čnosti.  
   
  $class  = "div class='udaje_spolocnosti'" ; 
  $el  = NHtml::el( $class ); 
   
  $form ->addGroup() 
       ->setOption( 'container' ,  $el );           
   
  // Vytvorím popis pre danú skupinu.  
      
  $form ->addText( 'udaje_polocnosti' ,  $udaje_spolocnosti ) 
       ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label udaje_spolocnosti' ); 
    
  $form [ 'udaje_polocnosti' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť názov spolo čnosti. Pole musí by ť 
vyplnené, môže obsahova ť maximálne 80 znakov a v prípade neúspešného odosla nia 
formulára je uložené do seassions. Dané podmienky j e nutné splni ť iba v prípade, že 
bola vybratá právna forma právnickej osoby, alebo f yzickej osoby podnikate ľa.  

  */  
          
  $form ->addText( 'company_name' ,  $company_name,  80) 
        ->setValue( $namespace ->company_name) 
          ->addConditionOn( $form [ 'customer_person_type' ],  ~NForm::EQUAL,  3) 
            ->addRule(NForm::FILLED,  $company_name_filled ) 
            ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_company_name ,  80); 
             
  $form [ 'company_name' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
 
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť I ČO z ľavového portálu. Pole nemusí by ť 
vyplnené, môže obsahova ť maximálne 15 znakov. V prípade neúspešného odoslan ia 
formulára je uložené do seassions.  

  */  
 
 
  $form ->addText( 'ico' ,  $ico ,  15) 
        ->setValue( $namespace ->ico) 
            ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_ico ,  15); 
             
  $form [ 'ico' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť DI Č z ľavového portálu. Pole nemusí by ť 
vyplnené, môže obsahova ť maximálne 20 znakov. V prípade neúspešného odoslan ia 
formulára je uložené do seassions.  
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  */  
 
           
  $form ->addText( 'dic' ,  $dic ,  20) 
        ->setValue( $namespace ->dic) 
            ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_dic ,  20); 
             
  $form [ 'dic' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť IC DPH z ľavového portálu. Pole nemusí 
byť vyplnené, môže obsahova ť maximálne 20 znakov. V prípade neúspešného odoslan ia 
formulára je uložené do seassions.  

  */  
 
           
  $form ->addText( 'ic_dph' ,  $ic_dph ,  20) 
        ->setValue( $namespace ->ic_dph) 
            ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_ic_dph ,  20); 
             
  $form [ 'ic_dph' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  // Vytvorím skupiny v rámci formulára, do ktorej zaradím adresu spolo čnosti.    
 
  $form ->addGroup( $adresa ); 

               
  /*  

Vytvorím select box, ktorý bude obsahova ť zoznam krajín. Krajina musí by ť vyplnená 
a v prípade neúspešného odoslania formulára je ulož ená do seassions.  

  */    
 
  $form ->addSelect( 'country' ,  $country ,  $country_names ) 
        ->setValue( $namespace ->country) 
            ->addRule(~NForm::EQUAL,  $country_filled ,  0) 
              ->addRule(NForm::FILLED,  $country_filled ); 
               
  $form [ 'country' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť názov mesta. Mesto musí by ť vyplnené a 
v prípade neúspešného odoslania formulára je uložen é do seassions.  

  */  
       
  $form ->addText( 'city' ,  $city ) 
        ->setValue( $namespace ->city) 
          ->addRule(NForm::FILLED,  $city_filled ); 
           
  $form [ 'city' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť PSČ. PS Č musí by ť vyplnené, môže 
obsahova ť maximálne 6 znakov. V prípade neúspešného odoslani a formulára je uložené 
do seassions.  

  */  
 
         
  $form ->addText( 'psc' ,  $psc ) 
        ->setValue( $namespace ->psc) 
          ->addRule(NForm::FILLED,  $psc_filled ) 
          ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $psc_long ,  6); 
           
  $form [ 'psc' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť názov ulice. Ulica musí by ť vyplnená, 
môže obsahova ť maximálne 80 znakov. V prípade neúspešného odoslan ia formulára je 
uložené do seassions.  

  */  
 
  $form ->addText( 'street' ,  $street ,  80) 
        ->setValue( $namespace ->street) 
          ->addRule(NForm::FILLED,  $street_filled ) 
          ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_street_name ,  80); 
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  $form [ 'street' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť popisné číslo ulice. Popisné číslo musí 
byť vyplnené, môže obsahova ť maximálne 20 znakov. V prípade neúspešného odoslan ia 
formulára je uložené do seassions.  

  */  
       
  $form ->addText( 'street_number' ,  $street_number ,  20) 
        ->setValue( $namespace ->street_number) 
          ->addRule(NForm::FILLED,  $street_number_filled ) 
          ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_street_number_name ,  20); 
           
  $form [ 'street_number' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím skupinu v rámci formulára, do ktorej zarad ím osobné údaje zástupcu 
spolo čnosti. 

  */   
   
  $form ->addGroup( $osobne_udaje );                                    
 
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť titul pred menom zástupcu spolo čnosti. 
Titul pred menom nemusí by ť vyplnený, môže obsahova ť maximálne 15 znakov. V prípade 
neúspešného odoslania formulára je uložený do seass ions.  

  */    
 
  $form ->addText( 'front_title' ,  $front_title ,  15) 
        ->setValue( $namespace ->front_title) 
        ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_front_title ,  15); 
         
  $form [ 'front_title' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť meno zástupcu spolo čnosti. Meno musí 
byť vyplnené, môže obsahova ť maximálne 60 znakov. V prípade neúspešného odoslan ia 
formulára je uložené do seassions.  

  */    
 
  $form ->addText( 'name' ,  $name,  60) 
        ->setValue( $namespace ->name) 
          ->addRule(NForm::FILLED,  $name_filled ) 
          ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_name ,  60); 
           
  $form [ 'name' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť priezvisko zástupcu spolo čnosti. 
Priezvisko musí by ť vyplnené, môže obsahova ť maximálne 60 znakov. V prípade 
neúspešného odoslania formulára je uložené do seass ions.  

  */    
         
  $form ->addText( 'surname' ,  $surname ,  60) 
        ->setValue( $namespace ->surname) 
          ->addRule(NForm::FILLED,  $surname_filled ) 
          ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_surname ,  60); 
           
          $form [ 'surname' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
           
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť titul za menom zástupcu spolo čnosti. 
Titul za menom nemusí by ť vyplnený, môže obsahova ť maximálne 15 znakov. V prípade 
neúspešného odoslania formulára je uložený do seass ions.  

  */    
 
  $form ->addText( 'back_title' ,  $back_title ,  15) 
        ->setValue( $namespace ->back_title) 
        ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_back_title ,  15); 
         
  $form [ 'back_title' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
         
  /*  
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Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť e- mail zástupcu spolo čnosti. E - mail 
musí by ť vyplnený, môže obsahova ť maximálne 128 znakov, musí by ť zadaný v 
stanovenom tvare používanom pre e-mail. V prípade n eúspešného odoslania formulára 
je uložený do seassions.  

  */      
 
  $form ->addText( 'email' ,  $mail ,  128 ) 
        ->setValue( $namespace ->email) 
        ->addRule(NForm::EMAIL,  $wrong_mail ) 
        ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_mail ,  128 ); 
         
  $form [ 'email' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, ktoré bude obsahova ť telefónne číslo zástupcu spolo čnosti. 
Číslo musí by ť vyplnené, môže obsahova ť maximálne 15 znakov, musí by ť zadané v 
číselnom formáte. V prípade neúspešného odoslania fo rmulára je uložené do 
seassions.  

  */    
                                  
  $form ->addText( 'telephone' ,  $telephone ,  15) 
        ->setValue( $namespace ->telephone) 
            ->addRule(NForm::FILLED,  $telephone_filled ) 
            ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $long_telephone ,  15) 
            ->addRule(NForm:: INTEGER,  $integer_telephone ); 
             
            $form [ 'telephone' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
 
  /*  

V nasledujúcej časti bol pôvodne umiestený kód, ktorý ošetroval prí pad, v ktorom 
bola poštová adresa spolo čnosti odlišná od klasickej adresy. Pre rozsahové 
obmedzenie diplomovej práce danú časť kódu neuvádzam. 

  */    
   
  // Vytvorím tla čidlo na odosielanie formulára.    
 
  $form ->addGroup(); 
   

$form ->addSubmit( 'add_dealofday' ,  $pridat_zlavomat ); 
$form [ 'add_dealofday' ]->getControlPrototype()-> class ( $submit_class ); 
$form [ 'add_dealofday' ]->getControlPrototype()-> class ( 'dark_button 
admin_submit_button_fancy' ); 

   
  // Pri odoslaní formulára sa zavolá nasledovná funk cia.    
 
  $form ->onSuccess[]  = callback( $this ,  'processAddDealOfDay' ); 
       
  return  $form ; 
}  
 

Tabuľka 1: Pridávanie zľavového portálu - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Formulár vytvorený daným spôsobom je následne zavolaný v template, ktorý ho 

vykreslí. Nižšie prikladám obrázok 6, ktorý zobrazuje časť používaného formulára. 
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Obrázok 6: Náhľad pridávania zľavového portálu (Zdroj: vlastný) 

 

Po vyplnení formulára nasleduje jeho spracovanie, ktoré uloží zľavový portál do 

databázy. Dané spracovanie uvádzam v nasledujúcej ukážke zdrojového kódu (tabuľka 

2). 

 

 
function  processAddDealOfDay( $form ) 
{      
  // Zistím si jazyk z URL adresy. 
 
  $this ->language  = $this ->getParam( 'language' ); 
   
  // Do premennej uložím úspechovú hlášku, ktorá bude  vypísaná po úspešnom spracovaní. 
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  $this ->flashMessage( "Z ľavomat bol úspešne pridaný." ); 
   
  // Získam hodnoty, ktoré boli vyplnené vo formulári . 
 
  $values  = $form ->getValues(); 
 
  // Získam prístup do seassions. 
 
  $namespace  = NEnvironment::getSession( 'add_deal_of_day' ); 
   
  // Pre prípad neúspe čného spracovania uložím vyplnené udaje z formulára do seassions. 
 
  $namespace ->customer_person_type  = $values [ 'customer_person_type' ]; 
  $namespace ->company_name  = $values [ 'company_name' ]; 
  $namespace ->country  = $values [ 'country' ]; 
  $namespace ->city  = $values [ 'city' ]; 
  $namespace ->psc  = $values [ 'psc' ]; 
  $namespace ->street  = $values [ 'street' ]; 
  $namespace ->street_number  = $values [ 'street_number' ]; 
  $namespace ->ico  = $values [ 'ico' ]; 
  $namespace ->dic  = $values [ 'dic' ]; 
  $namespace ->ic_dph  = $values [ 'ic_dph' ]; 
  $namespace ->front_title  = $values [ 'front_title' ]; 
  $namespace ->name  = $values [ 'name' ]; 
  $namespace ->surname  = $values [ 'surname' ];   
  $namespace ->back_title  = $values [ 'back_title' ]; 
  $namespace ->email  = $values [ 'email' ]; 
  $namespace ->telephone  = $values [ 'telephone' ]; 
  $namespace ->post_front_title  = $values [ 'post_front_title' ]; 
  $namespace ->post_name  = $values [ 'post_name' ]; 
  $namespace ->post_surname  = $values [ 'post_surname' ];   
  $namespace ->post_back_title  = $values [ 'post_back_title' ]; 
  $namespace ->post_adress  = $values [ 'post_adress' ]; 
  $namespace ->post_country  = $values [ 'post_country' ]; 
  $namespace ->post_city  = $values [ 'post_city' ]; 
  $namespace ->post_psc  = $values [ 'post_psc' ]; 
  $namespace ->post_street  = $values [ 'post_street' ]; 
  $namespace ->post_street_number  = $values [ 'post_street_number' ]; 
  $namespace ->dealofday_name  = $values [ 'dealofday_name' ];              
   
     
  // Získam ID užívate ľa, ktorý pridáva nový z ľavový portál. 
 
   $user  = NEnvironment::getUser(); 
   $user_name  = $user ->getId(); 

$user_id  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT user_id FROM users 
WHERE username = %s;" ,  $user_name )->fetch()->user_id; 

 
  // Uložím z ľavový portál do DB 
 

$db  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB);  
$db->query( "Insert into deal_of_day (mail, nickname, person_ty pe, company_name, 
front_title, name, surname, back_title, telephone, id_country, city, street, 
street_number, post_code, ico, dic, ic_dph, post_id _country, post_city, post_street, 
post_street_number, post_post_code, registred_by_us er, post_address, post_name, 
post_surname, post_back_title, post_front_title) 
values (%s, %s, %i, %s, %s, 
%s, %s, %s, %i, %i, 
%s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %i, %s, %s, 
%s, %s, %i, 
%s, %s, %s, %s, %s);" ,  
$namespace ->email,  $namespace ->dealofday_name,  $namespace ->customer_person_type,  
$namespace ->company_name,  $namespace ->front_title, $namespace ->name,  $namespace -
>surname,  $namespace ->back_title,  $namespace ->telephone,  $namespace ->country, 
$namespace ->city,  $namespace ->street,  $namespace ->street_number,  $namespace ->psc,  
$namespace ->ico, $namespace ->dic,  $namespace ->ic_dph,  $namespace ->post_country,  
$namespace ->post_city,  $namespace ->post_street, $namespace ->post_street_number,  
$namespace ->post_psc,  $user_id , $namespace ->post_adress,  $namespace ->post_name,  
$namespace ->post_surname,  $namespace ->post_back_title,  $namespace -
>post_front_title); 
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  // Z ľavomat bol úspešne pridaný, a teda môžem vymaza ť seassions .  
 
  $namespace ->remove();         
 
  // Z ľavomat bol úspešne pridaný, a teda môžem vymaza ť seassions. 
 
  $this ->redirect( 'this' ); 
} 
 

Tabuľka 2: Spracovanie pridania portálu - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Zmena vytvorených zľavových protálov 

Vzhľadom na fakt, že údaje sa v priebehu času menia, je nutné danú skutočnosť 

zohľadniť aj pri zľavových portáloch. Vytvorené zľavové portály je možné kedykoľvek 

spravovať a meniť údaje, aby odzrkadľovali realitu. Na zmenu údajov je použitý takmer 

rovnaký formulár ako na jeho vytvorenie. Podstatným rozdielom je načítanie uložených 

údajov z databázy. Užívateľ dané údaje môže zmeniť. Po odoslaní sú dáta zmenené 

prostredníctvom príkazu UPDATE. 

 

Prehľad vytvorených zľavových protálov 

Kvôli prehľadnej správe vytvorených zľavových portálov informačný systém obsahuje 

stručný prehľad so základnými informáciami. Po výbere jednotlivých zľavových 

portálov sú zobrazené súhrnné informácie pre daný portál. Na obrázku 7 znázorňujem 

spomínaný stručný prehľad. 

 

 

Obrázok 7: Náhľad stručného prehľadu zľavových portálov (Zdroj: vlastný) 

 

Pre vykreslenie daného prehľadu je nutné získať potrebné súhrnné informácie 

z databázy. Vzhľadom na to, že do systému môžu pristupovať viacerí užívatelia (tzv. 

správcovia krajín), je požadované, aby danému užívateľovi boli zobrazené iba zľavové 

portály, ktoré do systému sám pridal. V prípade, že sa jedná o globálneho 

administrátora, môžu byť zobrazené všetky pridané zľavové portály. Získanie 

potrebných údajov znázorňujem v ukážke zdrojového kódu (tabuľka 3). 
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// Zistímm si ID užívate ľa a jeho rolu. 
 
$user  = NEnvironment::getUser(); 
$user_name  = $user ->getId(); 
$user_id  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT user_id FROM users 
WHERE username = %s;" ,  $user_name )->fetch()->user_id;  
$rola  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT role_id FROM users_roles 
WHERE user_id = %i;" ,  $user_id )->fetch()->role_id; 
 
/*  

Podľa zadaného parametra získaného z URL adresy vykres ľujem preh ľad z ľavových 
portálov. Daný preh ľad je vykres ľovaný pokia ľ je parameter v URL adrese prázdny.  

*/ 
 
if  ( $action_2  == "" ) 
{ 
   
  // Do templatu pošlem údaj o korektnosti zadanie UR L adresy 
 
  $this ->template->correct_url  = 1; 
     
       
  // Vytvorím spojenie s DB 
 
  $main  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB); 
   
  /*  

V prípade, že je rola rovná 1, jedná sa o globálneh o administrátora, ktorý môže 
mať zobrazené všetky z ľavové portály. 

  */ 
 
  if  ( $rola  == 1) 
  { 
     
    // Zistím po čet z ľavových portálov. 
 
    $pocet_zlavomatov  = $main ->query( "SELECT                                
                              count(deal_of_day_id) as pocet                             
                              from 
                              deal_of_day 
                              order by deal_of_day. deal_of_day_id" )->fetch()->pocet; 
     
    // Posuniem po čet z ľavových portálov do templatu. 
 
    $this ->template->pocet_zlavomatov  = $pocet_zlavomatov ; 
                               
    // V prípade, že sa našli z ľavové portály, získam podrobné informácie. 
 
    if ( $pocet_zlavomatov  > 0) 
    {                                              
      $deal_of_day_list_result  = $main ->query( "SELECT                                
                              deal_of_day.company_n ame, 
                              deal_of_day.front_tit le, 
                              deal_of_day.name, 
                              deal_of_day.surname, 
                              deal_of_day.nickname,  
                              deal_of_day.back_titl e, 
                              deal_of_day.telephone , 
                              deal_of_day.deal_of_d ay_id                               
                              from 
                              deal_of_day 

order by deal_of_day.deal_of_day_id" )- 
>fetchAssoc( 'deal_of_day_id' ); 

     
      // Posuniem podrobné informácie do templatu. 
 
      $this ->template->deal_of_day_list_result  = $deal_of_day_list_result ;      
    }          
  } 
  else 
  { 
     
    /*  



52 

 

V prípade, že je rola rôzna od 1, ne jedná sa o globálneho administrá tor a. Práve 
prihlásený užívate ľ môže vidie ť iba z ľavové portály, ktoré sám pridal. 

    */  
 
    // Zistím po čet z ľavových portálov pre práve prihláseného užívate ľa. 
     
    $pocet_zlavomatov  = $main ->query( "SELECT                                
                              count(deal_of_day_id) as pocet                             
                              from 
                              deal_of_day 
                              where 
                              registred_by_user = % i 

order by deal_of_day.deal_of_day_id" ,  $user_id )->fetch()-
>pocet; 

     
    // Posuniem po čet z ľavových portálov do template. 
 
    $this ->template->pocet_zlavomatov  = $pocet_zlavomatov ; 
                               
     
    // V prípade, že sa našli z ľavové portály, získam podrobné informácie.  
 
    if ( $pocet_zlavomatov  > 0) 
    {                                              
      $deal_of_day_list_result  = $main ->query( "SELECT                                
                              deal_of_day.company_n ame, 
                              deal_of_day.front_tit le, 
                              deal_of_day.name, 
                              deal_of_day.surname, 
                              deal_of_day.nickname,  
                              deal_of_day.back_titl e, 
                              deal_of_day.telephone , 
                              deal_of_day.deal_of_d ay_id                               
                              from 
                              deal_of_day 
                              where registred_by_us er = %i 

order by deal_of_day.deal_of_day_id" ,  $user_id )-
>fetchAssoc( 'deal_of_day_id' ); 

     
      // Posuniem podrobné informácie do template. 
 
      $this ->template->deal_of_day_list_result  = $deal_of_day_list_result ;      
    } 
  }                                                                  
} 
 

Tabuľka 3: Získanie údajov pre prehľad portálov - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Následne získané údaje sú posunuté do templatu, ktorý ich vykreslí. V tabuľke 4 

uvádzam zdrojový kód, ktorý znázorňuje proces vykresľovania jednotlivých údajov. 

 

 
@{extends "../@layout.latte"} 
 
{var robots => "noindex, nofollow"} 
{var keywords => ""} 
{var description => ""} 
 
{block title}{/block} 
 
{block content} 
 
  <!--[if !IE]>start breadcrumb<![endif]-->    
  < div  class= "center breadcrumb" >  
    Z ľavomaty          
  < /div > 
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    <!--[if !IE]>end breadcrumb<![endif]-->      
    < /div > 
        
       <!--[if !IE]>start intro<![endif]--> 
 <div  class= "wrap_fullwidth"  id= "intro" > 
   <div  class= "center" > 
     <h1  id= "page_title"  class= "line_back_ground" >Správa z ľavomatov </h1 > 

<p id= "slogan" >{if $action_2 == ""} Výpis z ľavomatov {elseif $action_2 == 
"detail"} Detailné informácie o z ľavomate {elseif $action_2 == 
"change"} Úprava informácií z ľavomatu {/if} </p > 

          </div > 
       </div > 
 <!--[if !IE]>end breadcrumb<![endif]--> 
 
 
 <!--[if !IE]>start main<![endif]--> 
 <div  class= "wrap_fullwidth"  id= "main" > 
   <div  class= "center" > 
     <div  class= "box_three_third" >         
         
           {** Ak je URL adresa korektná, môžem vykresli ť obsah *} 
           {if $correct_url == 1} 
         
           
            {** Vykreslím súhrnné iformácie o z ľavových portáloch *} 
             
            {if $action_2 == ""}          

<a href= "#administrator_adding"  style= ""  class= "popup_link dark_button 
admin-ui_button" >Prida ť z ľavomat </a > 

            <br  /> 
            <br  /> 
           
            {** Pokia ľ boli nájdené z ľavové portály, prebehne ich vykreslenie *} 
 
            {if $pocet_zlavomatov > 0} 
            <table  style= "margin-left:60px;"  class= "table" > 
              <tr  class= "header" > 
                <th ><h3>Názov z ľavomatu </th ></h3 > 
                <th ><h3>Meno</th ></h3 > 
                <th ><h3>Zľavomat </th ></h3 > 
                <th ><h3>Možnosti </th ></h3 > 
              </tr > 
             
            <div  style= "display:none;" >{$poc=0} </div > 
            {foreach $deal_of_day_list_result as $deal_of_day_l ist_result}            
            <div  style= "display:none;" >{$poc++} </div > 
             
              <tr  {if $poc % 2 == 1} class= "nepar" {/if} > 

<td ><span  style= "width:220px;" >{$deal_of_day_list_result-
>nickname} </span ></td > 
<td ><span  style= "width:260px;" >{$deal_of_day_list_result->front_title}  
{$deal_of_day_list_result->name}  {$deal_of_day_list_result->surname}  
{$deal_of_day_list_result->back_title} </span ></td > 
<td ><span  style= "width:220px;" >{$deal_of_day_list_result-
>company_name} </span ></td > 
<td ><span  style= "width:70px;" ><a href= "{link " //DealOfDay:DealOfDay",  
'action_2'  => 'detail', 'id' => $deal_of_day_list_result-
>deal_of_day_id}" title="Spravova ť z ľavomat" 
class="my_link">Spravova ť</a ></span ></td > 

              </tr > 
            {/foreach} 
             
            </table > 
           
          {else} 
             
            <p>Nenašli sa žiadne z ľavomaty. </p > 
          {/if}            
           
          <div  style= "display:none" > 
          <div  id= "administrator_adding"  class= "formular" > 
           
          <h1>Pridávanie z ľavomatu </h1 >          
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          {** Vykreslím formulár na pridávanie z ľavového portálu *} 
 
          {widget addDealOfDay}   
          
          </div > 
          </div > 
           
          {/if} 
           
                     
        {else} 
        <p>Nesprávna URL adresa. </p >           
        {/if} 
         
      </div > 
 
    <!--[if !IE]>start sidebar<![endif]--> 
    <!--[if !IE]>end sidebar<![endif]--> 
    </div > 
  < /div > 
  <!--[if !IE]>end main<![endif]--> 
 

Tabuľka 4: Vykreslenie prehľadu portálov - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

4.5.2 Správa zľavových balíčkov 

Ďalším krokom k vytvoreniu akcie na zľavovom portáli je vytvorenie samotného 

balíčka, ktorý sa bude predávať. Pod pojmom balíček môžeme chápať sadu produktov, 

ktoré si zákazník na zľavovom portáli kupuje. Správa balíčkov umožňuje balíčky 

vytvárať, prezerať a upravovať. 

 

Vytvorenie zľavového balíčka 

Balíček môže obsahovať jeden až n produktov. Pre ilustráciu si môžeme ako balíček 

predstaviť súbor troch spoločenských hier.  

 

Podstatnou črtou balíčka je možnosť vytvorenia: 

• ľubovoľného (zákazník si môže vybrať ľubovoľné produkty z ponuky 

spoločnosti),  

• pevného balíčka (zákazník si kupuje pevne stanovenú množinu produktov).  

 

Nasledujúcou podmienkou na vytvorenie balíčka je zadanie počtu produktov, ktoré si 

môže zákazník v balíčku vybrať. Posledným krokom pri vytváraní balíčka je výber 

produktov v jazykových verziách, ktoré bude balíček obsahovať. Prostredníctvom 

obrázku 8 znázorňujem formulár, ktorý je používaný na vytváranie balíčka.  
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V znázornení vidíme vytváranie ľubovoľného balíčka, ktorý umožňuje kúpu maximálne 

dvoch spoločenských hier. Do ľubovoľného balíčka je možné vybrať všetky 

spoločenské hry v danej kategórii. Pre ilustráciu umožňujem kúpu jednej hry v 

slovenskom jazyku, jedenej hry v českom a dvoch hier v jazyku francúzskom. 

 

 

Obrázok 8: Náhľad vytvárania zľavového balíčka (Zdroj: vlastný) 

 

V nasledujúcej ukážke zdrojového kódu (tabuľka 5) znázorňujem vytvorenie formulára 

potrebného pre vytvorenie zľavového balíčka. 

 

 
protected  function  createComponentAddPackage() 
{          
  // Zistím si jazyk z URL. 
 
  $this ->language  = $this ->getParam( 'language' );    
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  // Definujem classu pre submit tla čítko .  
   
  $submit_class  = "light_button_send" ; 
   
  // Naplním jazykové premenné.    
 
  $meno = "Názov balí čka - web" ; 
  $meno_pre_mna  = "Názov balí čka - pre m ňa" ; 
  $nezadane_meno  = "Nezadané meno balí čka" ;      
  $dlhe_meno  = "Meno je príliš dlhé" ; 
  $vytvorit_balicek  = "Vytvori ť balí ček" ; 
  $balicek_filled  = "Vyberte typ balí čka" ; 
  $typ_balicka  = "Typ balí čka" ; 
  $select_package  = "-- Vyberte typ balí čka --" ; 
  $custom_package  = "Custom balí ček" ; 
  $fix_package  = "Pevný balí ček" ; 
  $max_pocet_hier  = "Maximálny po čet hier k výberu" ; 
  $max_pocet_hier_cislo  = "Maximálny po čet hier musí by ť číslo." ; 
  $pair_games  = "Hry pre páry" ; 
  $jazykova_verzia  = "Jazyková verzia hry" ; 
  $jazykova_verzia_filled  = "Jazyková verzia musí by ť vyplnená." ; 
  $party_games  = "Párty hry" ; 
  $cena  = "Cena v" ; 
  $cena_nevyplnena  = "Cena musí by ť vyplnená a zadaná" ; 
  $ceny_balicka  = "Ceny balí čka" ; 
  $nezvolena_hra  = "Do balí čka je nutné priradi ť minimálne jednu hru" ; 
 
  // Zistím si údaje o práve prihlásenom užívate ľovi. 
 
   $user  = NEnvironment::getUser(); 
   $user_name  = $user ->getId(); 

$user_id  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT user_id FROM users 
WHERE username = %s;" ,  $user_name )->fetch()->user_id; 
$rola  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT role_id FROM 
users_roles WHERE user_id = %i;" ,  $user_id )->fetch()->role_id; 

 
  // Zistím si odvetvie podnikania. 

 
$id_podnikania  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT business_id 
FROM global_settings;" )->fetch()->business_id;  

   
 
  // Zistím si mená databáz, s ktorými budem pracova ť. 

$mena_db = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM 
global_settings;" )->fetch(); 

 
 
  // Vytvorím formulár.  
 
  $form  = new NAppForm; 
 
  $typ_balicka_array [ 0]  = $select_package ; 
  $typ_balicka_array [ 1]  = $custom_package ; 
  $typ_balicka_array [ 2]  = $fix_package ; 
   
  /*  

 Vytvorím skupinu v rámci formulára, do ktorej zara dím základné údaje o balí čku. 
  */  
 
  $form ->addGroup(); 
 
  /*  

Vytvorím textové pole, do ktorého bude zadávaný náz ov balí čka. Názov balí čka musí 
byť vyplnení a môže obsahova ť maximálne 60 znakov. 

  */    
 
  $form ->addText( 'name' ,  $meno,  80) 
        ->addRule(NForm::FILLED,  $nezadane_meno ) 
        ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $dlhe_meno ,  60); 
         
  $form [ 'name' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );                                  
          
 
  /*  



57 

 

Vytvorím textové pole, do ktorého bude zadávaný náz ov balí čka (pre internú 
identifikáciu). Názov balí čka musí by ť vyplnení a môže obsahova ť maximálne 60 
znakov. 

  */             
   
  $form ->addText( 'name_for_me' ,  $meno_pre_mna ,  80) 
        ->addRule(NForm::FILLED,  $nezadane_meno ) 
        ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $dlhe_meno ,  60); 
         
  $form [ 'name_for_me' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );             
   
  /*  

Vytvorím select box, z ktorého bude vyberaný typ ba lí čka. Typ balí čka musí by ť 
vybratý. 

  */    
    
  $form ->addSelect( 'package_type' ,  $typ_balicka ,  $typ_balicka_array ) 
       ->addRule(~NForm::EQUAL,  $balicek_filled ,  0); 
               
  $form [ 'package_type' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
         
  /*  

Vytvorím skupinu v rámci formulára, do ktorej zarad ím maximálny po čet zvolených 
hier. 

  */    
 
  $class  = "div class='max_pocet_hier'" ; 
  $el  = NHtml::el( $class ); 
       
  $form ->addGroup() 
       ->setOption( 'container' ,  $el ); 
   
  /*  

Vytvorím textové pole, do ktorého bude zadávaný max imálny po čet hier v balí čku. 
Počet hier musí by ť zadaný v prípade, že bol vybratý ľubovo ľný balí ček. 

  */            
       
  $form ->addText( 'max_games' ,  $max_pocet_hier ,  80) 
        ->addConditionOn( $form [ 'package_type' ],  NForm::EQUAL,  1) 
        ->addRule(NForm:: INTEGER,  $max_pocet_hier_cislo ); 
         
  $form [ 'max_games' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );            
 
  /*  

Vytvorím skupinu v rámci formulára, do ktorej vykre slím produkty. Z vykreslených 
produktov je následne možné vybra ť produkty, ktoré budú do balí čka pridelené. 

  */  
 
  $form ->addGroup(); 
 
  $form ->addText( 'hry_pre_pary' ,  $pair_games ) 
       ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label' ); 
 
  $form [ 'hry_pre_pary' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
   
 
  // Zistím si všetky rodi čovské produkty. 
 

$fyzicke_rodicovske_produkty  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB,  
DataBase::INVOICES)->query( "Select (Select full_text from lang_admin_" . $this -
>language. " where lang_admin_" . $this ->language. ".constant = 
physical_products_parent.product_name) as product_n ame, 
physical_products_parent.periodic_product, 
physical_products_parent.parent_id 
from physical_products_parent 
where physical_products_parent.category_id = 1 
and physical_products_parent.avaible = 1;" )->fetchassoc( 'parent_id' ); 

                   
  foreach ( $fyzicke_rodicovske_produkty  as  $fyzicke_rodicovske_produkty ) 
  { 
 
    // Vykres ľujem rodi čovské produkty ako chcekboxi pre výber produktov do  balí čka. 
 

$form ->addCheckBox( 'parent_' . $fyzicke_rodicovske_produkty ->parent_id,  
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$fyzicke_rodicovske_produkty ->product_name) 
     ->getLabelPrototype()-> class ( 'checkbox_label' ); 
     
    // Zistím si pole jazykových variácií pre daný prod ukt. 
 

$fyzicke_produkty  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT (Select 
full_text from lang_admin_" . $this ->language. " where lang_admin_" . $this -
>language. ".constant = physical_products.product_name) as pro duct_name, 
physical_products.product_id, 
physical_products.parent_id, 
physical_products.product_language, 
languages.language_url 
FROM physical_products, physical_products_parent, l anguages 
where physical_products_parent.category_id = 1 
and physical_products_parent.avaible = 1 
and physical_products.avaible = 1 
and physical_products.parent_id = %i 
and languages.language_id = physical_products.produ ct_language;" ,  
$fyzicke_rodicovske_produkty ->parent_id)->fetchassoc( 'product_id' ); 

     
    //Vytvorím pole pre naplnenie selectu, ktorý bude o bsahova ť jazykové variácie hier. 
     
    foreach ( $fyzicke_produkty  as  $fyzicke_produkty ) 
    { 

$fyzicke_produkty_array [ $fyzicke_produkty ->product_id]  = $fyzicke_produkty -
>product_name. " - " . $fyzicke_produkty ->language_url; 

    } 
     
    // Vytvorím select boxi, ktoré obsahujú možné j azykové verzie daného produktu. 
 

$form ->addSelect( 'language_' . $fyzicke_rodicovske_produkty ->parent_id,  
$jazykova_verzia . " " . $fyzicke_rodicovske_produkty ->product_name,  
$fyzicke_produkty_array ) 

      ->addRule(~NForm::EQUAL,  $jazykova_verzia_filled ,  0); 
               

$form [ 'language_' . $fyzicke_rodicovske_produkty ->parent_id]->getControlPrototype()-
>class ( 'inputbox' ); 

     
    // Vy čistím pole 
 
    unset ( $fyzicke_produkty_array );    
  } 
   
   
  /*  

Vytvorím textové pole, do ktorého bude zadávaný po čet hier. Po čet vybraných hier 
musí by ť vä čší ako nula. 

  */            
   
  $form ->addText( 'pocet' ,  'Pocet' ) 
        ->setValue( 0) 
        ->addRule(~NForm::EQUAL,  $nezvolena_hra ,  0); 
         
  $form [ 'pocet' ]->getControlPrototype()-> class ( 'hidden' ); 
  $form [ 'pocet' ]->getLabelPrototype()-> class ( 'hidden' );    
 
  // Vy čistím tla čidlo na potvrdenie formulára. 
        
   $form ->addSubmit( 'add_package' ,  $vytvorit_balicek ); 
   $form [ 'add_package' ]->getControlPrototype()-> class ( $submit_class );    

$form [ 'add_package' ]->getControlPrototype()-> class ( 'dark_button 
admin_submit_button' ); 

   
  // Po potvrdení formulára je zavolaná daná funkci a.    
 
  $form ->onSuccess[]  = callback( $this ,  'processAddPackage' ); 
       
  return  $form ; 
}  
 

Tabuľka 5: Vytváranie balíčka - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 
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Po vyplnení údajov o zľavovom balíčku nasleduje jeho spracovanie a uloženie údajov 

do databázy, aby s nimi v budúcnosti bolo možné pracovať. V nasledujúcej ukážke 

zdrojového kódu (tabuľka 6) opisujem dané spracovanie. 

 

 
function  processAddPackage( $form ) 
{        
   
  // Naplním úspechovú hlášku, ktorá bude vykreslená po úspešnom spracovaní formulára. 
   
  $this ->flashMessage( "Balí ček bol úspešne pridaný." ); 
   
  // Získam hodnoty, ktoré boli vyplnené vo formulári .  
 
  $values  = $form ->getValues(); 
   
  // Zistím si údaje o práve prihlásenom užívate ľovi. 
 
   $user  = NEnvironment::getUser(); 
   $user_name  = $user ->getId(); 

$user_id  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT user_id FROM users 
WHERE username = %s;" ,  $user_name )->fetch()->user_id; 

 
  // Zistím si aktuálny timestamp. 
 
  $timestamp  = time(); 
 
  // Na základe typu vybratého balí čka pripravím údajem, ktoré budú vložené do DB. 
 
  if  ( $values [ 'package_type' ]  == 1) 
  { 
    $package_type  = 1; 
    $max_games = $values [ 'max_games' ]; 
  } 
  else 
  { 
    $package_type  = 0; 
    $max_games = "" ; 
  } 
 
  // Uložím základné údaje o balí čku do DB. 
 

$db  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB);       
$db ->query( "Insert into deal_of_day_packages (package_name, pa ckage_name_for_me, 
created_by_user,custom_package, max_games_count, cr eation_timestamp) 
values (%s, %s, %i, %i, %i, %i);" , $values [ 'name' ],  $values [ 'name_for_me' ],  
$user_id , $package_type ,  $max_games,  $timestamp ); 

                                   
  // Zistím si posledne vložené ID do DB. 
 
  $package_id  = mysql_insert_id(); 
   
   
  /*  

Uložím základné údaje o balí čku do tabu ľky, ktorá obsahuje zmeny v balí čkoch. Na 
základe zaznamenávaných zmien je možné vždy indenti fikova ť údaje balí čka v danom 
čase. 

  */ 
 

$db->query( "Insert into deal_of_day_packages_changes (package_ id, package_name, 
package_name_for_me, created_by_user, 
custom_package, max_games_count, creation_timestamp ) 
values (%i, %s, %s, %i, 
%i, %i, %i);" ,  
$package_id ,  $values [ 'name' ],  $values [ 'name_for_me' ],  $user_id ,  
$package_type ,  $max_games,  $timestamp ); 
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  /*  
Následne prebehnem celý formulár s cie ľom zistenia hier, ktoré boli v danom 
balí čku vybraté. 

  */ 
 
  foreach ( $values  as  $key  => $value ) 
  { 
     
    // Detekujem rodi čovské produkty. 
     
    if  ((substr( $key ,  0,  7)  == "parent_" )  and  ( $value  == 1)) 
    { 
       
      // Zistím si ID rodi čovského produktu. 
 
      $product_id  = (substr( $key ,  7)); 
       
      foreach ( $values  as  $key  => $value ) 
      { 
         
        // Detekujem jazykové verzie rodi čovského produktu. 
 
        if  (substr( $key ,  0,  9)  == "language_" ) 
        { 
 
          $product_id_in_lang  = (substr( $key ,  9));                                                
           
          if  ( $product_id_in_lang  == $product_id ) 
          {               
             
            // Do DB uložím zvolené hry s ich jazykovými verzia mi. 
             

$db ->query( "Insert into deal_of_day_package_games (package_id,  product_id, 
language_product_id) 
values (%i, %i, %i);" ,  
$package_id ,  $product_id ,  $value );  

                         
            // Do tabu ľky zmien uložím zvolené hry s ich jazykovými verzia mi. 
 

$db->query( "Insert into deal_of_day_package_games_changes (pac kage_id, 
product_id, language_product_id, creator_id, timest amp) 
values (%i, %i, %i, %i, %i);" ,  
$package_id ,  $product_id ,  $value ,  $user_id ,  $timestamp );  

          }                            
        } 
      } 
    }                   
  } 
   
       
  $this ->redirect( 'this' ); 
}  
 

Tabuľka 6: Spracovanie vytvárania balíčka -zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Zmena vytvorených zľavových balíčkov 

Údaje zľavových balíčkov sa v priebehu času menia, preto je nutné danú skutočnosť 

zohľadniť. Vytvorené zľavové balíčky je možné kedykoľvek spravovať a meniť údaje, 

aby odzrkadľovali realitu. Na zmenu údajov je použitý takmer rovnaký formulár ako na 

jeho vytvorenie. Podstatným rozdielom je načítanie uložených údajov z databázy. 

Užívateľ dané údaje môže zmeniť. Po odoslaní sú dáta zmenené prostredníctvom 

príkazu UPDATE. Medzi ochranné prvky patrí možnosť zmeny iba tých balíčkov, ktoré 
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boli vytvorené práve prihláseným správcom krajiny. V prípade globálneho admina dané 

obmedzenie neexistuje,  teda je schopný zmeniť všetky balíčky. 

 

Prehľad vytvorených zľavových balíčkov 

Kvôli prehľadnej správe vytvorených zľavových balíčkov informačný systém obsahuje 

stručný prehľad so základnými informáciami. Po výbere jednotlivých zľavových 

balíčkov sú zobrazené súhrnné informácie pre daný balíček. Na obrázku 9 znázorňujem 

spomínaný stručný prehľad. 

 

 

Obrázok 9: Náhľad stručného prehľadu zľavových balíčkov (Zdroj: vlastný) 

 

4.5.3 Vytvorenie zľavovej akcie 

Finálnym krokom pred možnosťou propagovať spoločnosť na zľavovom portáli je 

samotné vytvorenie zľavovej akcie. Pred vytvorením akcie je nutné mať vytvorený 

zľavový portál, na ktorom sa chystáme akciu prezentovať, a samotný balíček, ktorý 

budeme predávať. Oba prvky boli rozobraté v predchádzajúcich častiach diplomovej 

práce a sú pripravené.  

 

Podrobný pohľad na vytvorenie zľavovej akcie: 

• výber zľavového portálu (Vzhľadom na to, že do systému môže pristupovať viac 

správcov krajín, je nutné povoliť iba zľavové portály, ktoré boli vytvorené 

aktuálne prihláseným správcom. Globálny admin môže spustiť akciu na 

ľubovoľnom zľavovom portáli.), 

• výber zľavového balíčka (Podobne  ako pri výbere zľavového portálu môže byť 

priradený iba balíček, ktorý bol vytvorený práve prihláseným správcom krajiny. 

Globálny admin môže priradiť ľubovoľný balíček.), 
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• priradenie krajiny akcie (Každý správca krajiny má pridelenú krajinu, prípadne 

krajiny, ktoré môže spravovať. Akcia môže byť umiestnená iba do krajín, ktoré 

spadajú pod jeho správu.), 

• určenie trvania akcie (Akcia má vždy obmedzenú platnosť. V prípade 

informačného systému je zadávanie akcie obmedzené dátumom, v ktorom 

začína, a dátumom, v ktorom končí. Po skončení trvania sa akcia naďalej 

nezobrazuje na webových stránkach.), 

• stanovenie ceny balíčka (Ku každej krajine sú priradené meny, v ktorých je 

možné produkt predávať. Pre správne fungovanie systému je nutné vyplniť cenu 

akcie vo všetkých menách, ktoré sú zaradené do právomocí práve prihláseného 

správcu.), 

• provízia zľavového portálu (Posledným krokom je zadanie provízie, ktorú 

zľavový portál požaduje za umiestnenie akcie. Na základe určenia provízie je 

možné vypočítať predpokladaný príjem z danej akcie). 

 

Akciu je možné v priebehu času meniť (napr. kvôli omylu pri vypĺňaní formuláru a 

podobne). Všetky zmeny sú archivované. Nasledujúca ukážka zdrojového kódu 

(tabuľka 7) vytvára formulár, prostredníctvom, ktorého je zľavová akcia vytváraná.  

 

 
protected  function  createComponentAddAction() 
{          
   
  // Zistím si jazyk z URL adresy. 
   
  $this ->language  = $this ->getParam( 'language' );          
   
  // Definujem classu pre tla čidlo, prostredníctvom ktorého je formulár odoslaný.  
 
  $submit_class  = "light_button_send" ; 
 
  // Definujem jazykové premenné. 
   
  $pridat_akciu  = "Prida ť akciu" ; 
  $vyberte_zlavomat  = "-- Vyberte z ľavomat --" ; 
  $deal_of_day_filled  = "Vyberte z ľavomat" ; 
  $deal_of_day  = "Z ľavomat" ; 
  $vyberte_balicek  = "-- Vyberte balí ček --" ; 
  $package_filled  = "Vyberte balí ček" ; 
  $package  = "Balí ček" ; 
  $krajina_filled  = "Vyberte krajinu" ; 
  $krajina  = "Krajina" ; 
  $vyberte_krajinu  = "-- Vyberte krajinu --" ; 
  $cena  = "Cena v" ; 
  $cena_nevyplnena  = "Zadajte cenu" ; 
  $ceny_balicka  = "Ceny balí čka" ; 
  $provizia  = "Provízia z ľavomatu" ; 
  $velka_provizia  = "Zadali ste príliš ve ľkú províziu" ; 
  $provizia_nevyplnena  = "Provízia nebola vyplnená" ; 



63 

 

  $zostavenie_balicka  = "Zostavenie balí čka" ; 
  $obdobie_akcie  = "Dĺžka trvania akcie" ; 
  $akcia_od  = "Dátum spustenia" ; 
  $akcia_od_filled  = "Prosím, vypl ňte dátum spustenia." ; 
  $akcia_do  = "Dátum ukon čenia" ; 
  $akcia_do_filled  = "Prosím, vypl ňte dátum ukon čenia." ; 
 
  // Zistím si údaje práve prihláseného užívate ľa (meno, id, rola). 
 
   $user  = NEnvironment::getUser(); 
   $user_name  = $user ->getId(); 

$user_id  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT user_id FROM users 
WHERE username = %s;" ,  $user_name )->fetch()->user_id; 
$rola  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT role_id FROM 
users_roles WHERE user_id = %i;" ,  $user_id )->fetch()->role_id; 

 
  // Zistím si odvetvie podnikania. 
 

$id_podnikania  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT business_id 
FROM global_settings;" )->fetch()->business_id;  

   
 
  // Zistím si definované mená databáz, s ktorými pra cujem. 

 
$mena_db = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM 
global_settings;" )->fetch(); 

 
  // Vytvorím formulár. 
   
  $form  = new NAppForm; 
   
  // Vytvorím spojenie s DB. 
 
  $main  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB); 
   
  // Na základe role užívate ľa pripravím údaje, ktoré môžu by ť použité. 
 
  if  ( $rola  == 1) 
  { 
 
    // Jedná sa o globálneho administrátora, ktorý môže  použi ť všetky údaje.      
 
    // Zistím si údaje o z ľavovom portáli. 
 
    $deal_of_day_list_result  = $main ->query( "SELECT                                
                               deal_of_day.company_ name, 
                               deal_of_day.front_ti tle, 
                               deal_of_day.name, 
                               deal_of_day.surname,  
                               deal_of_day.nickname , 
                               deal_of_day.back_tit le, 
                               deal_of_day.telephon e, 
                               deal_of_day.deal_of_ day_id                               
                               from 
                               deal_of_day 

order by deal_of_day.deal_of_day_id" )-
>fetchAssoc( 'deal_of_day_id' ); 

                                 
    // Zistím si údaje o z ľavovom balí čku.    
   
    $package_list_result  = $main ->query( "SELECT * from 
                               deal_of_day_packages  

order by deal_of_day_packages.package_id" )-
>fetchAssoc( 'package_id' ); 

 
    // Zistím si údaje o krajinách.  
                                 
    $country_list  = $main ->query( "SELECT                                
                                *                               
                                from 
                                countries" )->fetchAssoc( 'country_id' );                                                                     
  } 
  else 
  { 
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    /*  

Nejedná sa o administrátora, a teda získam informác ie iba o údajoch, ktoré 
vytvoril práve prihlásený užívate ľ.  

    */ 
     
    // Zistím si údaje o z ľavovom portáli.  
 
    $deal_of_day_list_result  = $main ->query( "SELECT                                
                               deal_of_day.company_ name, 
                               deal_of_day.front_ti tle, 
                               deal_of_day.name, 
                               deal_of_day.surname,  
                               deal_of_day.nickname , 
                               deal_of_day.back_tit le, 
                               deal_of_day.telephon e, 
                               deal_of_day.deal_of_ day_id                               
                               from 
                               deal_of_day 
                               where registred_by_u ser = %i 

order by deal_of_day.deal_of_day_id" ,  $user_id )-
>fetchAssoc( 'deal_of_day_id' ); 

                                 
    // Zistím si údaje o z ľavovom balí čku.    
 
    $package_list_result  = $main ->query( "SELECT                                
                               *                             
                               from 
                               deal_of_day_packages  
                               where created_by_use r = %i 

order by deal_of_day_packages.package_id" ,  $user_id )-
>fetchAssoc( 'package_id' ); 

     
    // Zistím si údaje o krajinách.                              
                                 
    $country_list  = $main ->query( "SELECT                                
                               *                               
                               from 
                               countries, countries _management  
                               where  
                               countries_management .country_id = countries.country_id 

and countries_management.user_id = %i" ,  $user_id )-
>fetchAssoc( 'country_id' );  

                                                                   
  } 
   
  // Vytvorím skupinu so základnými informáciami akci e. 
 
  $form ->addText( 'balicek' ,  $zostavenie_balicka ) 
  ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label' ); 
 
  $form [ 'balicek' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
     
   
  // Pripravím pole z ľavových portálov. 
 
  $zlavomat_array [ 0]  = $vyberte_zlavomat ; 
  foreach ( $deal_of_day_list_result  as  $deal_of_day_list_result ) 
  { 

$zlavomat_array [ $deal_of_day_list_result ->deal_of_day_id]  = 
$deal_of_day_list_result ->nickname;  

  } 
 
  // Vytvorím select box, ktorý obsahuje z ľavový portál a musí by ť zadaný. 
 
  $form ->addSelect( 'deal_of_day' ,  $deal_of_day ,  $zlavomat_array ) 
       ->addRule(~NForm::EQUAL,  $deal_of_day_filled ,  0); 
               
  $form [ 'deal_of_day' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
 
   
   
   
  // Pripravím pole z ľavových balí čkov. 
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  $package_array [ 0]  = $vyberte_balicek ; 
  foreach ( $package_list_result  as  $package_list_result ) 
  { 

$package_array [ $package_list_result ->package_id]  = $package_list_result -
>package_name;  

  } 
   
  // Vytvorím select box, ktorý obsahuje z ľavový balí ček a musí by ť zadaný.  
   
  $form ->addSelect( 'package' ,  $package ,  $package_array ) 
       ->addRule(~NForm::EQUAL,  $package_filled ,  0); 
               
  $form [ 'package' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
   
 
  // Pripravim pole krajín. 
 
  $country_array [ 0]  = $vyberte_krajinu ; 
  foreach ( $country_list  as  $country_list ) 
  { 
    $country_array [ $country_list ->country_id]  = $country_list ->country;          
  } 
   
  // Vytvorím select box, ktorý obsahuje krajiny a musí by ť zadaný.  
   
  $form ->addSelect( 'country' ,  $krajina ,  $country_array ) 
       ->addRule(~NForm::EQUAL,  $krajina_filled ,  0); 
               
  $form [ 'country' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );      
        
   
  // Vytvorím skupinu s d ĺžkou trvania akcie. 
     
  $form ->addText( 'dlzka' ,  $obdobie_akcie ) 
  ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label' ); 
 
  $form [ 'dlzka' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
   
  // Vytvorím textové pole, ktoré musí by ť vyplnené a obsahuje dátum spustenia akcie.  
   
  $form ->addText( 'date_from' ,  $akcia_od ,  40) 
      ->addRule(NForm::FILLED,  $akcia_od_filled ); 
       
  $form [ 'date_from' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );          
    
  // Vytvorím textové pole, ktoré musí by ť vyplnené a obsahuje dátum ukon čenia akcie.    
     
  $form ->addText( 'date_to' ,  $akcia_do ,  40) 
      ->addRule(NForm::FILLED,  $akcia_do_filled ); 
       
  $form [ 'date_to' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );        
   
  // Vytvorím skupinu s cenou akcie. 
 
  $form ->addText( 'ceny' ,  $ceny_balicka ) 
  ->getLabelPrototype()-> class ( 'group_label' ); 
 
  $form [ 'ceny' ]->getControlPrototype()-> class ( 'nodisplay' ); 
       
  // Pod ľa role užívate ľa pripravím zadávanie ceny. 
 
  if  ( $rola  == 1) 
  { 
 
    // Jedná sa o administrátora, ktorému vykreslím zad anie všetkých cien. 
 

$meny = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * 
FROM currency;" )->fetchassoc( 'currency_id' ); 

                                                                    
                                                                    
    foreach ( $meny as  $meny) 
    {          
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      // Vykreslím textové pole, ktoré musí by ť čislo a obsahuje cenu balí čka .        
 
      $form ->addText( 'price_' . $meny->currency_id,  $cena . " " . $meny->currency_name,  255)                      
           ->addRule(NForm:: FLOAT,  $cena_nevyplnena ); 
           
      $form [ 'price_' . $meny->currency_id]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
    }                                                                       
                                                                    
  }                  
  else 
  { 
    /*  

Nejedná sa o administrátora, a teda vykreslím iba m eny, ktoré môžu by ť zobrazené 
práve prihlásenému užívate ľovi.  

    */ 
 
       
    // Zistím si údaje o menách 

 
$americky_dolar  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM 
currency where currency_id = 2;" )->fetch(); 
$euro  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM currency where 
currency_id = 1;" )->fetch(); 

     
    /*  

Vykreslím textové pole, ktoré obsahuje cenu v eurác h. Cena musí by ť zadaná 
a musí to by ť čislo. 

    */  
 
    $form ->addText( 'price_1' ,  $cena . " " . $euro ->currency_name,  255) 
         ->addRule(NForm:: FLOAT,  $cena_nevyplnena ); 
     
    $form [ 'price_1' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );   
     
    /*  

Vykreslím textové pole, ktoré obsahuje cenu v ameri ckých dolároch. Cena musí by ť 
zadaná a musí to by ť čislo. 

    */  
     
    $form ->addText( 'price_2' ,  $cena . " " . $americky_dolar ->currency_name,  255) 
         ->addRule(NForm:: FLOAT,  $cena_nevyplnena ); 
   
    $form [ 'price_2' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' );    
     
    /*  

Zistím si všetky meny, ktoré sú rôzne od dolára a e ura a sú pridelené k správe 
práve prihlásenému správcovi krajiny. 

    */  
         

$ostatne_meny  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
countries.currency_id, 
currency.currency_name, 
currency.currency_abbreviation, 
currency.currency_symbol 
FROM countries, countries_management, currency 
WHERE countries.currency_id NOT LIKE %i 
and countries.currency_id NOT LIKE %i 
and countries.country_id = countries_management.cou ntry_id 
and countries_management.user_id = %i 
and countries.currency_id = currency.currency_id 
group by currency_id;" ,  1,  2,  $user_id )->fetchassoc( 'currency_id' ); 

         
    /*  

Vykreslím textové polia, ktoré obsahuje ceny v osta ných menách. Cena musí by ť 
zadaná a musí to by ť čislo. 

    */ 
 
    foreach ( $ostatne_meny  as  $ostatne_meny ) 
    {        

$form ->addText( 'price_' . $ostatne_meny ->currency_id,  $cena . " " . $ostatne_meny -
>currency_name,  255)  

        ->addRule(NForm:: FLOAT,  $cena_nevyplnena ); 
           

$form [ 'price_' . $ostatne_meny ->currency_id]->getControlPrototype()-
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>class ( 'inputbox' );  
    }          
  } 
   
         
  // Vytvorím textové pole, ktoré musí by ť číslo a obsahuje províziu z ľavového portálu. 
         
  $form ->addText( 'commision' ,  $provizia )      
       ->addRule(NForm::MAX_LENGTH,  $velka_provizia ,  2) 
       ->addRule(NForm:: INTEGER,  $provizia_nevyplnena ); 
               
  $form [ 'commision' ]->getControlPrototype()-> class ( 'inputbox' ); 
        
  // Vytvorím tla čidlo na submit formulára.         
   
  $form ->addSubmit( 'add_action' ,  $pridat_akciu ); 
  $form [ 'add_action' ]->getControlPrototype()-> class ( $submit_class );    
  $form [ 'add_action' ]->getControlPrototype()-> class ( 'dark_button admin_submit_button' ); 
   
  // Po odoslaní formulára sa vykoná nasledovná funkc ia. 
 
  $form ->onSuccess[]  = callback( $this ,  'processAddAction' ); 
       
  return  $form ; 
}  
 

Tabuľka 7: Vytvorenie zľavovej akcie - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Daný formulár je následne vykreslený v template. Obrázok 10 znázorňuje jeho podobu. 

 

 

Obrázok 10: Náhľad pridávania zľavovej akcie (Zdroj: vlastný) 
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4.5.4 Použitie zľavového kupónu 

Po spustení zľavovej akcie je možné využitie danej zľavy zákazníkmi. Zákazník si 

vyberie ľubovoľné produkty z ponuky spoločnosti (v prípade, že sa jedná o ľubovoľný 

balíček) alebo používa kupón na pevný balíček, pri ktorom nie je nutný výber 

produktov. Vo vzorovom príklade rozoberiem variant kúpy ľubovoľného balíčka. Po 

výbere hier sa zákazník dostáva na stránku, kde je možné využiť jeho zľavový kupón. 

Následne prebieha kontrola, či si vybral hry z ponuky spoločnosti. V prípade, že hry 

neboli vybraté, je na danú skutočnosť upozornený (situáciu zobrazuje obrázok 11). 

 

 

Obrázok 11: Upozornenie na nevybraté produkty (Zdroj: vlastný) 

 

V prípade, že sa zákazníkovi úspešne podarilo vybrať hry z ponuky, je zobrazený jeho 

výber. Danú situáciu zobrazujem na obrázku 12. 
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Obrázok 12: Zoznam vybratých produktov (Zdroj: vlastný) 

 

Ďalším krokom je vyplnenie údajov potrebných na vytvorenie konta, prostredníctvom 

ktorého je možné požadované hry objednať. Od užívateľa sú požadované nasledovné 

údaje: 

• zľavový portál (výber zľavového portálu, ktorý mu pridelil daný kupón), 

• zľavový kupón (jedinečný kupón pridelený zľavomatom), 

• nick zákazníka, 

• e-mail zákazníka, 

• pohlavie zákazníka, 

• antispam, 

• súhlas so zmluvnými podmienkami, 

• newsletter. 

 



70 

 

Formulár je zobrazený na obrázku 13. Po potvrdení vykonania zľavovej objednávky 

nastane overenie správnosti vyplnenia formulára, výberu hier, jedinečnosti e-mailu, 

jedinečnosti nicku, kontrola súhlasu so zmluvnými podmienkami a správne zadanie 

zľavového portálu. Presný popis danej problematiky uvádzam v ukážke zdrojového 

kódu nižšie. Po splnení všetkých podmienok je objednávka vykonaná a klientovi sa 

vytvorí nové konto. Údaje potrebné k používaniu nového konta sú klientovi zaslané 

prostredníctvom e-mailu. Tabuľka 8 obsahuje zdrojový kód, ktorý danú situáciu 

obsluhuje. 

 

 

Obrázok 13: Registračný formulár zľavovej objednávky (Zdroj: vlastný) 
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function  processHotDealRegistration( $form ) 
{        

 
// Definovanie jazykových premenných. 
 
$neuspesne  = $this ->mute->getText( 'REGISTRATION_USERREGISTRATION_NEUSPESNE'); 
$uspesne  = $this ->mute->getText( 'REGISTRATION_USERREGISTRATION_USPESNE'); 
$neuspesne_nick  = $this ->mute-
>getText( 'REGISTRATION_USERREGISTRATION_NEUSPESNE_NICK'); 
$zly_nick  = $this ->mute->getText( 'REGISTRATION_USERREGISTRATION_ZLY_NICK'); 

   
  // Získam jazyk z parametra URL adresy. 
  $this ->language  = $this ->getParam( 'language' );      
   
  // Zistím si ID krajiny, z ktorej sa produkt objedn áva. 
   
  $country_info  = NEnvironment::getSession( 'country_info' ); 
  $country_id  = $country_info ->country_id; 
   
  // Zistím si aktuálny timestamp. 
 
  $timestamp  = time(); 
   
   
  // Zistím si odvetvie podnikania. 
 

$id_podnikania  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT business_id 
FROM global_settings;" )->fetch()->business_id;  

   
  // Zistím si mená používaných databáz. 
 

$mena_db = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT * FROM 
global_settings;" )->fetch();  

   
       
  // Získam hodnoty z registra čného formulára. 
 
  $values  = $form ->getValues(); 
 
  // Získam prístup do seassions. 
 
  $namespace  = NEnvironment::getSession( 'userregistration' ); 
   
  // Pre prípad neúspešného spracovania formulára ulo žím jeho hodnoty do seassions. 
 
  $namespace ->nick  = $values [ 'nick' ]; 
  $namespace ->email  = $values [ 'email' ]; 
  $namespace ->licence  = $values [ 'licence' ]; 
  $namespace ->gender  = $values [ 'gender' ]; 
  $namespace ->action  = $values [ 'action' ]; 
  $namespace ->action_code  = $values [ 'action_code' ];   
   
  /*  

Zistím si defaultnú menu, ktorá sa používa v krajin e, z ktorej prichádza 
objednávka. 

  */ 
 

$default_currency  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
currency_id 
FROM countries 
where country_id = %i;" ,  $country_info ->country_id)->fetch()->currency_id; 

   
   
  // Rozparsujem si ID z ľavovej akcie. 
 
  $pos_oddelovac  = strpos( $namespace ->action,  "_" ); 
   
  $action_id  = (substr( $namespace ->action,  0,  $pos_oddelovac )); 
  $package_type  = (substr( $namespace ->action,  $pos_oddelovac  + 1)); 
   
   
  // Chybovú hlášku nastavím na nulovú hodnotu.  
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  $koniec  = 0; 
   
  if  ( $package_type  == 1) 
  { 
     
    // Jedná sa o flexibilný balí ček. 
     
    // Zistím po čet hier, ktoré je možne objedna ť v danom balí čku. 
 

$pocet_hier  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT max_games_count 
FROM 
deal_of_day_packages, deal_of_day_actions 
WHERE deal_of_day_actions.package_id = deal_of_day_ packages.package_id 
and deal_of_day_actions.action_id = %i;" ,  $action_id )->fetch()->max_games_count; 

                         
    // Skontrolujem, či objednané hry patria do balí čka a zistím ich po čet. 
     
    // Získam prístup do seassions.  
 
    $namespace_games  = NEnvironment::getSession( 'ordered_games' ); 
 
    // Po čet hier nastavím na nulu. 
 
    $pocet  = 0; 
     
    // Prechádzam pole vybratých hier. 
     
    foreach ( $namespace_games  as  $key  => $value ) 
    { 
       
      if  ((substr( $key ,  0,  8)  == "product_" )  and  ( $value  == 1)) 
      { 
         
        // Navýšim po čet zistených hier. 
 
        $pocet ++; 
         
        /*  

Pripravím si rozparsované pole s produktom a jeho o bjednanou jazykovou 
verziou. 

        */ 
 
        $idcka  = (substr( $key ,  8)); 
         
        // Zistím si pozíciu odde ľova ča. 
 
        $pos_oddelovac  = strpos( $idcka ,  "_" ); 
         
        // Zistím si ID produkt. 
 
        $product_id  = $idcka ; 
         
        // Zistím si jazykovú variáciu produktu. 
 
        $language_id  = (substr( $idcka ,  $pos_oddelovac  + 1));   
   
        // Výsledky uložim do po ľa. 
 
        $ordered_games [ $product_id ]  = $language_id ; 
      }                
    } 
 
     
    $chyba []  = "" ; 
    $i  = 0; 
     
    // V prípade, že boli zistené hry skontrolujem, či patria do daného balí čka.      
 
    if  ( $pocet  > 0) 
    {        
 
      foreach ( $ordered_games  as  $key  => $value ) 
      { 
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        $i ++; 
       
        $pos_oddelovac  = strpos( $key ,  "_" ); 
           
        // Zistím si ID proruktu. 
 
        $product_id  = (substr( $key ,  0,  $pos_oddelovac )); 
         
        // Zistím si jazykovú verziu produktu.  
 
        $language_product_id  = (substr( $key ,  $pos_oddelovac  + 1));         
         
         
        $ok  = 0; 
         
        // Ak je ID produktu a ID jazykovej verzie číslo, je všetko v poriadku. 
 
        if  ((is_numeric( $product_id ))  and  ((is_numeric( $language_product_id )))) 
        { 
          $ok  = 1; 
        } 
         
        // Zistím, či požadovaná hra existuje. 
         
        if ( $ok  == 1) 
        { 
          $chyba [ $i ]  = 0; 
         
          // Získanie údajov o konkrétnej hre. 

$hra  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products.product_id, 
" . $mena_db->db_invoice_name. ".products.physical_product_parent_id, 
" . $mena_db->db_invoice_name. ".products_prices.price, 
(SELECT " . $mena_db->db_site_name  . ".lang_admin_" . $this ->language. ".full_text 
from " . $mena_db->db_site_name  . ".physical_products, " . $mena_db->db_site_name  
. ".lang_admin_" . $this ->language. " where " . $mena_db->db_site_name  
. ".physical_products.product_id = " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products.default_sell_physical_product_id and " . $mena_db-
>db_site_name  . ".physical_products.product_name = " . $mena_db->db_site_name  
. ".lang_admin_" . $this ->language. ".constant) as product_name 
FROM ". $mena_db->db_invoice_name. ".products, " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products_prices, " . $mena_db->db_site_name  . ".currency 
where " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.product_id = " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products_prices.product_id 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products_prices.currency_id = %i 
and " . $mena_db->db_site_name  . ".currency.currency_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.business_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.avaible = 1 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.country_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.product_id = %i;" ,  
$default_currency ,  $default_currency ,  $id_podnikania ,  $country_info -
>country_id,  $product_id )->fetch();  

     
                     
          if  ( $hra  !=  "" ) 
          { 
            // Požadovaná hra existuje. 
 
            $chyba [ $i ]  = 0; 
           
            // Zistím, či je možné predáva ť požadovanú hru v danej jazykovej verzii. 
             
            if  (is_numeric( $language_product_id )) 
            {   
               
              $chyba [ $i ]  = 0; 
               
 

$moznost_predavania  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)-
>query( "SELECT product_id FROM physical_products where pro duct_id = %i 
and parent_id = %i and avaible = 1;" ,  $language_product_id ,  $hra -
>physical_product_parent_id)->fetch();  

             
              if  ( $moznost_predavania  !=  "" ) 
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              {                
                 
                // Požadovanú hru je možné predáva ť v danej jazykovej verzii. 
                 
                $chyba [ $i ]  = 0; 
 
                // Zistím, či je požadovaná hra dostupná v z ľavovom balí čku. 
                 

$hra_najdena_v_balicku  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)-
>query( "SELECT product_id 
FROM 
deal_of_day_packages, deal_of_day_actions, deal_of_ day_package_games 
WHERE deal_of_day_actions.package_id = deal_of_day_ packages.package_id 
and deal_of_day_package_games.package_id = 
deal_of_day_actions.package_id 
and deal_of_day_actions.action_id = %i 
and deal_of_day_package_games.product_id = %i;" ,  $action_id ,  $hra -
>physical_product_parent_id)->fetch(); 

                                 
                if  ( $hra_najdena_v_balicku  !=  "" ) 
                { 
                   
                  // Požadovaná hra je dostupná v z ľavovom balí čku.  
 
                  $chyba [ $i ]  = 0;                    
                   
                  /*  

Zistím, či je požadovaná hra dostupná v z ľavovom balí čku v 
požadovanej jazykovej verzii.  

                  */ 
 

$hra_najdena_v_balicku_v_jazyku  = 
dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
physical_products.product_id 
FROM 
physical_products, deal_of_day_package_games, deal_ of_day_actions 
WHERE physical_products.parent_id = %i 
and physical_products.product_id = %i 
and deal_of_day_package_games.language_product_id =  %i 
and deal_of_day_package_games.package_id = 
deal_of_day_actions.package_id 
and deal_of_day_actions.action_id = %i;" ,  $hra -
>physical_product_parent_id,  $language_product_id ,  
$language_product_id ,  $action_id )->fetch(); 

                   
                  if  ( $hra_najdena_v_balicku_v_jazyku  !=  "" ) 
                  { 
                     
                    /*  

Požadovaná hra je dostupná v z ľavovom balí čku v požadovanej 
jazykovej verzii.  

                    */  
 
                    $chyba [ $i ]  = 0; 
 
                  } 
                  else 
                  { 
 
                    // Objednávku nie je možné vykona ť. 
 
                    $chyba [ $i ]  = 1; 
                  }                                      
                } 
                else 
                { 
 
                  // Objednávku nie je možné vykona ť. 
 
                  $chyba [ $i ]  = 1; 
 
                }                                                                                          
              } 
              else 
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              {    
 
                // Objednávku nie je možné vykona ť. 
 
                $chyba [ $i ]  = 1; 
 
              } 
            } 
            else 
            { 
              
              // Objednávku nie je možné vykona ť. 
 
              $chyba [ $i ]  = 1; 
             
            }                                                 
          } 
          else 
          { 
 
            // Objednávku nie je možné vykona ť.              
 
            $chyba [ $i ]  = 1;    
 
          }           
        } 
        else 
        { 
 
          // Objednávku nie je možné vykona ť. 
           
          $chyba [ $i ]  = 1; 
 
        }                
      } 
             
      $koniec  = 0; 
     
      // Prebehnem pole s chybovými hláškami. 
       
      foreach  ( $chyba  as  $key  => $value ) 
      { 
        if (( $key  > 0)  and  ( $value  == 1)) 
        { 
  
          // Nastala chyba – objednávka nemôže pokra čova ť. 
 
          $koniec  = 1; 
        } 
      } 
 
      if ( $koniec  == 0) 
      {       
         
        // Overím, či je po čet hier nižši, ako maximálny možný po čet. 
 
        if ( $pocet  > $pocet_hier ) 
        { 
 
          // Po čet objednaných hier prekro čil po čet hier v bali čku. 
 
          $koniec  = 1; 
 

$this ->flashMessage( $this ->mute-
>getText( 'ACTIONS_USERREGISTRATION_VELA_HIER')); 
 

        } 
        else 
        { 
           
          // Všetko je v poriadku – objednávka môže  pokra čova ť. 
 
          $koniec  = 0; 
        } 
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      } 
      else 
      { 
         
        // Výber nekorektnej hry. 
         
        $this ->flashMessage( $this ->mute->getText( 'ACTIONS_USERREGISTRATION_ZLA_HRA')); 
      } 
    } 
    else 
    { 
       
      // Zákazník nevybral žiadnu hru. 
       
      $koniec  = 1;  
      $this ->flashMessage( $this ->mute->getText( 'ACTIONS_USERREGISTRATION_ZIADNA_HRA'));             
 
    }                  
  } 
   
   
  // V prípade, že sa nenašla chyba v overení hier, m ôže sa vytvori ť konto užívate ľa. 
 
  if ( $koniec  == 0) 
  {                  
     
    // Zistím, či daný e-mail už nie je nahodou používaný. 
 

$zistenie_mailu  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT username 
FROM users WHERE username = %s;" ,  $namespace ->email)->fetch();  

     
         
    if  ( $zistenie_mailu  == "" ) 
    {             
       
      // Zadaný e-mail nie je použivaný. 
 
      // Kontrola zadania korektného nicku. 
 
      $validNick  = "/^[a-zA-Z0-9_-]{1,255}$/" ;                  
      if (preg_match( $validNick ,  $namespace ->nick)) 
      { 
                   
        // Zistím, či daný nick už náhodou neexistuje. 
 

$zistenie_nicku  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT nickname 
FROM users WHERE nickname = %s;" ,  $namespace ->nick)->fetch(); 

          
        if  ( $zistenie_nicku  == "" ) 
        { 
  
          // Zadaný nick zatia ľ nie je používaný. 
         
 
          // Po spracovaní vypíšem úspechovú hlášku . 
 
          $this ->flashMessage( $uspesne ); 
                 
          // Pripravím heslo pre užívate ľa. 
 
          $config  = NEnvironment::getConfig( 'security' ); 
          $heslo  = substr(md5(rand( 1000 ,  99999999 )),  0,  8);        
          $heslo_hash  = sha1( $heslo  .  $config ->salt); 
           
          // Vytvorím náhodný re ťazec, ktorý sa použije ako verifikácia e-mailu. 
 
          $mail_verification_code  = rand( 1000 ,  99999999 ); 
          $mail_verification_code  = md5($mail_verification_code ); 
           
           
          // Detekuj jazyk, ktorý má užívate ľ nastavený. 
        $env_lang  = new DetectLang();         
          $language_id  = $env_lang ->urlToLangId( $this ->language); 
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          // Uložím udaje o konte do DB.       
 

$db  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB);  
$db->query( "Insert into users (username, pass, mail_verificati on_code, 
mail_verification, nickname, 
language_id, currency_id, registration_id_country, newsletter, gender) 
values (%s, %s, %s, %i, %s, 
%i, %i, %i, %i, %i);" ,  
$namespace ->email,  $heslo_hash ,  $mail_verification_code ,  0,  $namespace ->nick, 
$language_id ,  $default_currency ,  $country_id ,  $values [ 'newsletter' ],  
$values [ 'gender' ]); 

           
           
          // Zistím posledne vložené ID do DB. 
 
          $add_user_id  = mysql_insert_id(); 
                     
          // Uložím všetky údaje o zákazníkovi do tabu ľky so zmenami užívate ľov. 
 

$db->query( "Insert into changes_users (username, pass, 
mail_verification_code, mail_verification, nickname , 
language_id, currency_id, change_by_user_id, timest amp, 
registration_id_country, newsletter, gender) 
values (%s, %s, %s, %i, %s, 
%i, %i, %i, %i, %i, %i, %i);" ,  
$namespace ->email,  $heslo_hash ,  $mail_verification_code ,  0,  $namespace ->nick,  
$language_id ,  $default_currency ,  $add_user_id ,  $timestamp ,  $country_id ,  
$values [ 'newsletter' ],  $values [ 'gender' ]);  

           
           
          // Pridám užívate ľovi rolu zákazníka.                                      

$db->query( "Insert into users_roles (user_id, role_id) 
values (%i, 2);" ,  
$add_user_id ); 

                               
          // Zistím si cenu akcie v mene krajiny, z ktorej pr išla objednávka. 
 

$cena  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT price 
FROM deal_of_day_actions_prices 
where currency_id = %i 
and action_id = %i;" ,  $default_currency ,  $action_id )->fetch()->price; 

           
          // Spracovanie ľubovo ľného balí čka. 
                     
          if  ( $package_type  == 1) 
          { 
 
            // Získam prístup do seassions. 
 
            $namespace_games  = NEnvironment::getSession( 'ordered_games' ); 
 
            // Nastavím po čet na nula. 
 
            $pocet  = 0; 
                 
            foreach ( $namespace_games  as  $key  => $value ) 
            { 
              if  ((substr( $key ,  0,  8)  == "product_" )  and  ( $value  == 1)) 
              { 
                $pocet ++; 
                 
                $idcka  = (substr( $key ,  8)); 
                 
                $pos_oddelovac  = strpos( $idcka ,  "_" ); 
                 
                $product_id  = $idcka ; 
                 
                $language_id  = (substr( $idcka ,  $pos_oddelovac  + 1));   
           
                $ordered_games [ $product_id ]  = $language_id ; 
              }                
            } 
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            // Cenu objednávky nastavím na nulu.  
             
            $cena_objednavky  = 0; 
             
            foreach ( $ordered_games  as  $key  => $value ) 
            { 
               
              $pos_oddelovac  = strpos( $key ,  "_" ); 
                 
              $product_id  = (substr( $key ,  0,  $pos_oddelovac ));  
               
              $language_product_id  = (substr( $key ,  $pos_oddelovac  + 1));         
                             
              $ok  = 0; 
               
              if  ((is_numeric( $product_id ))  and  ((is_numeric( $language_product_id )))) 
              { 
                $ok  = 1; 
              } 
                             
              // Zistím, či daná hra existuje. 
 
              if ( $ok  == 1) 
              { 
 
                // Zistím si údaje o konkrétnej hre. 
 

$hra  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
" . $mena_db->db_invoice_name. ".products.product_id, 
" . $mena_db->db_invoice_name. ".products.physical_product_parent_id, 
" . $mena_db->db_invoice_name. ".products_prices.price, 
(SELECT " . $mena_db->db_site_name  . ".lang_admin_" . $this -
>language. ".full_text from " . $mena_db->db_site_name  
. ".physical_products, " . $mena_db->db_site_name  . ".lang_admin_" . $this -
>language. " where " . $mena_db->db_site_name  
. ".physical_products.product_id = " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products.default_sell_physical_product_id and 
" . $mena_db->db_site_name  . ".physical_products.product_name = 
" . $mena_db->db_site_name  . ".lang_admin_" . $this ->language. ".constant) as 
product_name 
FROM ". $mena_db->db_invoice_name. ".products, " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products_prices, " . $mena_db->db_site_name  
. ".currency 
where " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.product_id = " . $mena_db-
>db_invoice_name. ".products_prices.product_id 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products_prices.currency_id = %i 
and " . $mena_db->db_site_name  . ".currency.currency_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.business_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.avaible = 1 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.country_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.product_id = %i;" ,  
$default_currency ,  $default_currency ,  $id_podnikania ,  $country_info -
>country_id,  $product_id )->fetch();  

           
                 
                if  ( $hra  !=  "" ) 
                { 
 
                  // Požadovaná hra sa našla. 
                   
                  if  (is_numeric( $language_product_id )) 
                  {   
 
                    // Zistím, či sa hra môže predáva ť v požadovanej jazykovej verzii. 
 

$moznost_predavania  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)-
>query( "SELECT product_id FROM physical_products where pro duct_id = 
%i and parent_id = %i and avaible = 1;" ,  $language_product_id ,  
$hra ->physical_product_parent_id)->fetch();  

                   
                    if  ( $moznost_predavania  !=  "" ) 
                    { 
 
                      // Hra sa môže predáva ť v požadovanej jazykovej verzii.  
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                      // Navýšim cenu objednávky. 
                       
                      $cena_objednavky  = $cena_objednavky  + $hra ->price; 
                                             
                      // Uložím objednané hry do DB. 
 

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Insert into 
customers_products (product_id, language_product_id , business_id, 
country_id, user_id, add_user_id, order_timestamp, default_price, 
free_product_to_customer) 
values (%i, %i, %i, %i, %i, %i, %i, %i, %i);" ,  
$product_id ,  $language_product_id ,  $id_podnikania ,  $country_id ,  
$add_user_id ,  $add_user_id ,  $timestamp ,  1,  0); 

                                                                                               
                    } 
                    else 
                    {    
                      // Ni č nevypisujem. 
                    } 
                  } 
                  else 
                  { 
                    // Ni č nevypisujem. 
                  }                                                 
                } 
                else 
                { 
                  // Ni č nevypisujem. 
                }           
              } 
              else 
              { 
                // Ni č nevypisujem. 
              }                
            } 
          } 
          else 
          { 
             
            // Jedná sa o pevný balí ček. 
             
            // Uložím pevný balí ček k danému užívate ľovi. 
             
            // Zistím si všetky hry v pevnom balí čku. 
 

$hry_balicka  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
deal_of_day_package_games.product_id, 
deal_of_day_package_games.language_product_id 
FROM deal_of_day_package_games, deal_of_day_actions  where 
deal_of_day_actions.action_id = %i 
and deal_of_day_package_games.package_id = 
deal_of_day_actions.package_id;" ,  $action_id )->fetchassoc( 'product_id' ); 

                                                                                  
            // Prebehnem všetky hry a uložím údaje do DB. 
             
            foreach ( $hry_balicka  as  $hry_balicka ) 
            { 
             
              // Zistím ID produktu v danej krajine, z ktorej obj ednávka prichádza. 
                                 

$game_country_id  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
" . $mena_db->db_invoice_name. ".products.product_id 
FROM ". $mena_db->db_invoice_name. ".products 
where " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.business_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.avaible = 1 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.country_id = %i 
and " . $mena_db->db_invoice_name. ".products.physical_product_parent_id = 
%i;" ,  $id_podnikania ,  $country_info ->country_id,  $hry_balicka -
>product_id)->fetch()->product_id; 

                                                                       
              // Uložím hry do DB.                                                             
               

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Insert into 
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customers_products (product_id, language_product_id , business_id, 
country_id, user_id, add_user_id, order_timestamp, default_price, 
free_product_to_customer) 
values (%i, %i, %i, %i, %i, %i, %i, %i, %i);" ,  
$game_country_id ,  $hry_balicka ->language_product_id,  $id_podnikania ,  
$country_info ->country_id,  $add_user_id ,  $add_user_id ,  $timestamp ,  1,  
0); 

            }                                                                                    
          } 
           
          // Uložím súhrnné info o objednávke do DB. 
 

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Insert into orders 
(business_id, country_id, user_id, add_user_id, ord er_timestamp, currency_id, 
price, deal_of_day, action_code, action_id) 
values (%i, %i, %i, %i, %i, %i, %f, %i, %s, %i);" ,  
$id_podnikania ,  $country_id ,  $add_user_id ,  $add_user_id ,  $timestamp ,  
$default_currency ,  $cena ,  1,  $namespace ->action_code,  $action_id ); 

         
          // Uložím si posledné vložené ID. 
   
          $order_id  = mysql_insert_id();            
                  
          // Zasielam e-mail užívate ľovi. 

$predmet_vytvorenie  = $this ->mute->getText( 'ORDER_REGISTRATION_VITAJ' ); 
$template  = $this ->createTemplate();  
$template ->setFile(APP_DIR  .  "/templates_mail/" . $this -
>language. "_userOrder.latte" ); 
$template ->meno  = $namespace ->nick; 
$template ->stranka  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
site_url FROM global_settings;" )->fetch()->site_url; 
$template ->heslo  = $heslo ; 
$template ->verifikacny_kod  = $mail_verification_code ; 
$template ->prihlasovacie_meno  = $namespace ->email; 
$template ->jazyk  = $this ->language; 
$template ->slogan  = $this ->mute->getText( 'BASE_FOOTER_MAIL-CLIENT_SLOGAN'); 
$template ->pozdrav  = $this ->mute->getText( 'BASE_FOOTER_MAIL-CLIENT_POZDRAV'); 
$template ->pozdrav_projekt  = $this ->mute->getText( 'BASE_FOOTER_MAIL-
CLIENT_POZDRAV-PROJEKT'); 
$template ->automaticke_odoslanie  = $this ->mute->getText( 'BASE_FOOTER_MAIL-
CLIENT_AUTOMATICKA-SPRAVA'); 
$template ->order_id  = $order_id ;  
$mail  = new NMail; 
$mail ->setFrom(dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->q uery( "SELECT mail 
FROM mail WHERE mail_type = 1 and country_id = %i;" ,  $country_id )->fetch()-
>mail)  // odosielatel spravy 
->addTo( $namespace ->email)  // prijemnca 
->setSubject( $predmet_vytvorenie )  // predmet 
->setHtmlBody( $template )  // telo mailu 
->send();  // poslanie mailu 

           
          // Prihlásim užívate ľa a presmerujem ho na úvodnú stránku. 
 
          $this ->getUser()->login( $namespace ->email,  $heslo ); 
          
        // Získam pristup do sessions. 
 
          $namespace  = NEnvironment::getSession( 'userregistration' );                  
           
          // Vymažem seassions. 
 
          $namespace ->remove();   
           
          if  ( $package_type  == 1) 
          { 
            $namespace_games ->remove(); 
          }              
           
          $this ->redirect( 'MyAccount:OrderDone' );                            
        } 
        else 
        { 
          $this ->flashMessage( $neuspesne_nick ); 
          $this ->redirect( 'this' ); 
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        } 
      } 
      else 
      { 
        $this ->flashMessage( $zly_nick ); 
        $this ->redirect( 'this' ); 
      } 
    } 
    else 
    { 
      // Odjednávka nebola dokon čená. 
       
      $this ->flashMessage( $neuspesne ); 
      $this ->redirect( 'this' );       
    } 
  } 
  else 
  { 
    $this ->redirect( 'this' ); 
  }                              
}  
 

Tabuľka 8: Spracovanie zľavovej objednávky - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Na obrázku 14 zobrazím náhľad e-mailu, ktorý je zaslaný klientovi ako potvrdenie 

vytvorenia zákazníckeho klienta. Premenné sú vyplnené údajmi daného užívateľa. 

 

 

Obrázok 14: E-mail s potvrdením registrácie (Zdroj: vlastný) 
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4.5.5 Overovanie využitých zľavových kupónov 

Po zadaní zľavového kupónu sa končí časť objednávky, ktorú vykonáva zákazník. 

Ďalším krokom je overenie správnosti zadania zľavového kupónu. Správa zľavových 

akcií obsahuje zoznam všetkých zľavových akcií, ktoré boli v histórii propagované. 

Vzhľadom na účasť viacerých správcov jednotlivých krajín je možné zobraziť iba akcie, 

ktoré vytvoril daný správca. Globálny administrátor má k dispozícii zoznam všetkých 

akcií. 

 

Stručný prehľad zľavových akcií obsahuje: 

• názov zľavového portálu, 

• krajinu (v ktorej bola zľavová akcia propagovaná), 

• nevybavené balíčky (udáva počet balíčkov, ktoré doposiaľ neboli skontrolované 

správcom krajiny), 

• predané balíčky (balíčky, ktoré boli úspešne vybavené), 

• cena balíčka (cena, za ktorú je predávaný na zľavovom portáli), 

• provízia zľavového portálu (provízia, ktorú zľavový portál požaduje za predaný 

balíček), 

• predpokladaný príjem (výpočet predpokladaného príjmu z predaných balíčkov 

po odčítaní provízie zľavového portálu), 

• možnosti (odkaz na zobrazenie jednotlivých zľavových objednávok). 

 

Na obrázku 15 zobrazujem náhľad stručného prehľadu zľavových akcií. 

 

 

Obrázok 15: Náhľad stručného prehľadu zľavových akcií (Zdroj: vlastný) 

 

Úlohou správcu krajiny je kontrolovať správnosť zadania zľavových kupónov. Na 

kontrolu zľavových kupónov je používaný zoznam kupónov, ktorý je zobrazený na 
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obrázku 16. Správca porovná zľavový kupón s použitými zľavovými kupónmi, ktoré sú 

dodávané zľavovým portálom. V prípade, že sa dané kupóny zhodujú, objednávka je 

označená ako správna a hry sú sprístupnené klientovi. V opačnom prípade je 

objednávka zrušená. 

 

 

Obrázok 16: Náhľad použitých zľavových kupónov (Zdroj: vlastný) 

 

Zrušenie zľavovej objednávky 

V prípade, že nenastala zhoda zadaného zľavového kupónu, správca krajiny ruší 

objednávku. Po použití akcie „Ignorovať“ sa zobrazí okno, ktoré správcu upozorňuje, že 

plánuje zrušiť objednávku. Daná situácia je zobrazená na obrázku 17. 

 

 

Obrázok 17: Overenie zrušenia zľavovej objednávky (Zdroj: vlastný) 

 

Po potvrdení zrušenia objednávky sa vykoná samotné zrušenie. V nasledujúcej ukážke 

zdrojového kódu (tabuľka 9) opisujem danú funkcionalitu. 
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// V prípade, že sa v URL adrese nachádza “cancel”,  jedná sa o zrušenie objednávky. 
 
if ( $id_2  == "cancel" ) 
{ 
 
  // Kontrola, či je požadované ID objednávky zadané v číselnom formáte. 
 
  if  (is_numeric( $id_3 )) 
  { 
 
    // Zistím, či daná objednávka existuje. 
     

$order  = dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "SELECT * FROM orders where 
business_id = %i and order_id = %i and ignored = 0; " ,  $id_podnikania ,  $id_3 )-
>fetch(); 

     
    if  ( $order  !=  "" ) 
    { 
 
      // Požadovaná objednávka existuje. 
 
 
      // Zistím si aktuálny timestamp. 
 
      $timestamp  = time(); 
     
      // Uložím úspechovú hlášku, ktorá sa vykreslí  po dokon čení akcie. 
 
      $this ->flashMessage( $this ->mute->getText( 'ORDERS_FLASHMESSAGE_SUCCESS_CANCEL')); 
       
      // Pomocou UPDATE nastavím objednávku v DB ako zruš enú. 
 

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Update orders set ignored = 1, 
completed_timestamp = %i where business_id = %i and  order_id = %i;" ,  $timestamp ,  
$id_podnikania ,  $id_3 );  

     
      // Uložím informáciu o zrušení objednávky do tabu ľky zrušených objednávok. 

 
dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Insert into ignored_orders_info 
(order_id, user_id, change_timestamp, ignored) 
values (%i, %i, %i, %i);" ,  
$id_3 ,  $user_id ,  $timestamp ,  1); 

       
      // Presmerujem užívate ľa na pôvodnú stránku 
               
      $this ->redirect( 'this' ,  array ( 'action_2'  => $action_2 ,  'id'  => $id ));   
                            
    } 
    else 
    { 
       
      // Nie je možné zruši ť danú objednávku – po spracovaní vypíšem hlášku. 
       

$this ->flashMessage( $this ->mute-
>getText( 'ORDERS_FLASHMESSAGE_UNSUCCESS_CANCEL')); 
 

    }                  
  } 
  else 
  { 
 
    // Nie je možné zruši ť danú objednávku – po spracovaní vypíšem hlášku. 
 
    $this ->flashMessage( $this ->mute->getText( 'ORDERS_FLASHMESSAGE_UNSUCCESS_CANCEL')); 
 
  }                  
} 
 

Tabuľka 9: Zrušenie zľavovej objednávky - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 
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Aktivácia zľavovej objednávky 

V prípade, že nastala zhoda zadaného zľavového kupónu, správca krajiny aktivuje 

objednávku. Po použití akcie „Aktivovať“ sa zobrazí okno, ktoré správcu upozorňuje, 

že plánuje aktivovať objednávku. Daná situácia je zobrazená na obrázku 18. 

 

 

Obrázok 18: Overenie aktivovania zľavovej objednávky (Zdroj: vlastný) 

 

Po potvrdení aktivácie objednávky sa vykoná samotné aktivovanie. V nasledujúcej 

ukážke zdrojového kódu (tabuľka 10) opisujem danú funkcionalitu, ktorá sprístupní 

požadované hry z objednávky a následne prostredníctvom e-mailu o danej skutočnosti  

informuje zákazníka. 

 

 
// Na základe parametra “activate” z URL zistím, že  sa jedná o aktiváciu objednavky. 
 
elseif ( $id_2  == "activate" ) 
{ 
   
  // Zistím, či požadované ID objednávky je zadané v čiselnom formáte. 
   
  if  (is_numeric( $id_3 )) 
  { 
 
    // Zistím, či požadovaná objednávka existuje. 
     

$order  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT order_id, 
business_id, 
country_id, 
orders.user_id, 
order_timestamp, 
FROM_UNIXTIME(order_timestamp, '%d.%m.%Y %H:%i:%s')  as cas_format, 
deal_of_day, 
action_code, 
action_id, 
orders.currency_id, 
price, 
paid, 
ignored, 
users.username, 
users.nickname, 
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users.registration_id_country, 
users.language_id 
FROM ". $mena_db->db_invoice_name. ".orders, " . $mena_db->db_site_name. ".users where 
business_id = %i and order_id = %i and users.user_i d = orders.user_id and paid = 
0;" ,  $id_podnikania ,  $id_3 )->fetch(); 

     
         
    if  ( $order  !=  "" ) 
    { 
 
      // Požadovaná objednávka existuje. 
 
      // Zistím si aktuálny timestamp.  
 
      $timestamp  = time(); 
     
      // Uložím úspechovú hlášku, ktorá sa vykreslí  po dokon čení akcie. 
 

$this ->flashMessage( $this ->mute-
>getText( 'ORDERS_FLASHMESSAGE_SUCCESS_ACTIVATE')); 

       
      // Aktivujem objednávku v DB pomocou príkazu UPDATE . 
 

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Update orders set paid = 1, 
completed_timestamp = %i where business_id = %i and  order_id = %i;" ,  $timestamp ,  
$id_podnikania ,  $id_3 );  

     
      // Uložim informáciu o aktivovaní objednávky do tab uľky s archívom aktivácií. 
 

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Insert into paid_orders_info 
(order_id, user_id, change_timestamp, ignored) 
values (%i, %i, %i, %i);" ,  
$id_3 ,  $user_id ,  $timestamp ,  0); 

                     
      // Aktivujem všeky hry, ktoré sa nachádzali v danej  objednávke 
 

dibi::getConnection(DataBase::INVOICES)->query( "Update customers_products set 
avaible = 1, start_timestamp = %i where business_id  = %i and user_id = %i and 
order_timestamp = %i;" ,  $timestamp ,  $id_podnikania ,  $order ->user_id,  $order -
>order_timestamp);  

               
      /*  

Zistím si jazyk, v ktorom klient previedol objednáv ku, aby som mu mohol posla ť 
informáciu o úspešnom aktivovaní objednávky v jeho používanom jazyku.         

      */ 
 

$skatka_jazyka  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
language_url FROM languages where languages.languag e_id = %i;" ,  $order -
>language_id)->fetch()->language_url; 

       
                                  
      // Zistím si potrebné údaje k odoslaniu e-mailu. 
             

$template  = $this ->createTemplate(); 
$template ->setFile(APP_DIR  .  
"/templates_mail/" . $skatka_jazyka . "_gameActivate.latte" );  
$template ->slogan  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
full_text FROM lang_" . $skatka_jazyka . " where constant = %s;" ,  "BASE_FOOTER_MAIL-
CLIENT_SLOGAN")->fetch()->full_text; 
$template ->pozdrav  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT 
full_text FROM lang_" . $skatka_jazyka . " where constant = %s;" ,  "BASE_FOOTER_MAIL-
CLIENT_POZDRAV")->fetch()->full_text; 
$template ->pozdrav_projekt  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)-
>query( "SELECT full_text FROM lang_" . $skatka_jazyka . " where constant = %s;" ,  
"BASE_FOOTER_MAIL-CLIENT_POZDRAV-PROJEKT")->fetch()->full_text; 
$template ->automaticke_odoslanie  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)-
>query( "SELECT full_text FROM lang_" . $skatka_jazyka . " where constant = %s;" ,  
"BASE_FOOTER_MAIL-CLIENT_AUTOMATICKA-SPRAVA")->fetch()->full_text; 
$template ->meno  = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query( "SELECT nickname 
FROM users WHERE user_id = %i;" ,  $order ->user_id)->fetch()->nickname; 
$template ->order_id  = $order ->order_id; 

 
      // Odošlem e-mailovú správu. 
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$mail  = new NMail; 
$mail ->setFrom(dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->q uery( "SELECT mail FROM 
mail WHERE mail_type = 1 and country_id = %i;" ,  $order ->registration_id_country)-
>fetch()->mail)  // Odosielate ľ správy 
->addTo( $order ->username)  // Príjemca správy 
->setSubject(dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB) ->query( "SELECT full_text FROM 
lang_" . $skatka_jazyka . " where constant = %s;" ,  "ORDERS_ACTIVATE_MAIL_SUBJECT")-
>fetch()->full_text)  // Predmet správy 
->setHtmlBody( $template )  // Telo e-mailu 
->send();  // Samotné odoslanie e-mailovej správy 

            
      // Presmerujem užívate ľa na pôvodnú stránku. 
            
      $this ->redirect( 'this' ,  array ( 'action_2'  => $action_2 ,  'id'  => $id ));    
       
    } 
    else 
    { 
       
      // Nie je možné aktivova ť objednávku. 
 

$this ->flashMessage( $this ->mute-
>getText( 'ORDERS_FLASHMESSAGE_UNSUCCESS_ACTIVATE')); 
 

    }                  
  } 
  else 
  { 
 
    // Nie je možné aktivova ť objednávku. 
 

$this ->flashMessage( $this ->mute-
>getText( 'ORDERS_FLASHMESSAGE_UNSUCCESS_ACTIVATE')); 
 

  }        
}  
 

Tabuľka 10: Aktivácia zľavovej objednávky - zdrojový kód (Zdroj: vlastný) 

 

Aktivovaním balíčka končí samotný proces zadania objednávky zo zľavového portálu. 

V danom okamihu klient obdržal požadovaný produkt, ktorý môže v spokojnosti 

využívať. 

 

4.6 Technologické riešenie 

Informačný systém bude prevádzkovaný na serveri Sun Fire X4275 (tabuľka 11), 

ktorého presná konfigurácia je uvedená v tabuľke nižšie. Daný server má možnosť 

značného rozšírenia, ktoré môže byť využité pri budúcom rozmachu spoločnosti. 

V prípade pádu hlavného servera (Sun Fire X4275)  je pripravený záložný server (Sun 

Fire X2270 server – tabuľka 12), ktorý v okamihu výpadku preberá jeho úlohu 

(clustrovanie), čo zabezpečuje stálu dostupnosť informačného systému. Vzhľadom na 

to, že clustrovanie nie je možné prevádzkovať bezchybne na vyššie vzdialenosti, nebolo 

možné umiestniť servery na geograficky odlišné lokality. Pre zabezpečenie čo možno 
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najvyššej dostupnosti sú dané servery umiestnené v dvoch rôznych serverovniach (4. 

a 5. poschodie v rovnakej budove), ktoré sú napájané na rôzne linky internetového 

pripojenia a elektrického napájania. Oba servery sú dedikované. 

 

Sun Fire X4275 server 

Operačný systém Linux CentOS 5.x 

CPU – procesor Intel Xeon X5560 (2,8 GHz) 

RAM - operačná pamäť 3 x 4 GB DDR3-1333 MHz Memory 

HDD - pevné disky 2 x 450 GB 15000 rpm SAS Disk Drive 

Bezpečnosť RAID 1, Pripojenie na UPS 

Tabuľka 11: Konfigurácia servera Sun Fire X4275 (Zdroj: vlastný) 

 

Sun Fire X2270 server 

Operačný systém Linux CentOS 5.x 

CPU - procesor Intel Xeon E5540 (2,53 GHz) 

RAM - operačná pamäť 2 x 4 GB DDR3-1333 MHz Memory 

HDD - pevné disky 2 x 500 GB 7200 rpm SATA Disk Drive 

Bezpečnosť RAID 1, Pripojenie na UPS 

Tabuľka 12: Konfigurácia servera Sun Fire X2270 (Zdroj: vlastný) 

 

4.7 Ekonomické zhodnotenie informačného systému 

V nasledujúcej časti diplomovej práce poukážem na prínosy zavedenia informačného 

systému v porovnaní s nákladmi potrebnými na jeho zavedenie. 

 

4.7.1 Náklady zavedenia informačného systému 

V diplomovej práci som poukázal na fakt, že spoločnosť má špecifické požiadavky na 

IS a nemá dostatočné finančné prostriedky na kúpu informačného systému v 

požadovanej miere funkcionality. Vzhľadom na danú skutočnosť sa spoločnosť 

rozhodla vytvoriť systém svojpomocne. Odhadovaný čas, potrebný na tvorbu 

informačného systému, bol stanovený na dve tisíc hodín programátorského času. Ako 



89 

 

priemernú cenu za hodinu času programátora môžeme nastaviť hladinu 6 Euro na 

hodinu. Kalkulácia nákladov je uvedená v tabuľke 13. 

 

Kalkulácia nákladov vývoja IS 

Odhadovaný čas v hodinách 2000 hodín 

Priemerná hladina mzdy 6 Eur 

Celkové náklady  na vývoj IS 12000 Eur 

Tabuľka 13: Kalkulácia nákladov vývoja IS (Zdroj: vlastný) 

 

Serverové riešenie, spomínané v kapitole v kapitole 4.6, bolo prenajaté v minulosti 

a dané servery sú využívané aj na iné účely, ako je prevádzkovania IS. Pre ilustráciu 

nižšie uvádzam mesačnú cenu prenájmov jednotlivých serverov (tabuľka 14). 

Vzhľadom na fakt, že dané riešenie nie je priamo spojené so zavedením IS, nebude 

zohľadnené v celkovej kalkulácii nákladov a prínosov informačného systému. 

 

Mesačné náklady na prevádzkovanie serverového vybavenia 

Sun Fire X4275 120 Eur 

Sun Fire X2270 100 Eur 

Celkové náklady   220 Eur 

Tabuľka 14: Mesačné náklady serverového vybavenia (Zdroj: vlastný) 

 

4.7.2 Prínosy zavedenia informačného systému 

IS prostredníctvom automatizácie procesov spôsobuje zníženie nákladov. Prínosy 

zavedenia informačného systému vyčíslim formou odhadnutia ušetreného času 

potrebného na vykonanie objednávky a jeho následné premietnutie na finančnú úsporu. 

 

Hlavnú časť poskytovaných služieb spoločnosti tvoria elektronické produkty, ktoré nie 

je nutné posielať v hmotnej podobe. Pred zavedením informačného systému boli 

objednávky vybavované ručne prostredníctvom posielania produktov e-mailom. Dané 

riešenie vytváralo niekoľko problémov (obmedzenie veľkosti zaslanej prílohy, plná e-

mailová schránka a podobne) a navyše vzhľadom na potenciál automatizácie bolo 

značne neekonomické. V súčasnosti sú objednávky automatizované prostredníctvom 
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informačného systému. Po overení platby sú produkty klientovi sprístupnené vo 

webovom rozhraní, a teda sú eliminované problémy, ktoré nastávali pri posielaní 

produktov prostredníctvom e-mailu. 

 

Klasické objednávky je možné zaplatiť prostredníctvom využitia služby PayPal, čo 

umožňuje plnú automatizáciu procesu, kde nie je nutný žiadny zásah spoločnosti. Po 

úspešnom prevedení platby sú produkty automaticky sprístupnené vo webovom 

rozhraní. Na základe priemerného počtu mesačných nákladov v tabuľke 15 uvádzam 

úsporu nákladov. 

 

Úspora nákladov klasickej objednávky 

Priemerná časová náročnosť vybavenia 

objednávky pred zavedením IS 

0,1 hodiny 

Priemerná časová náročnosť vybavenia 

objednávky po zavedení IS 

0,0 hodiny 

Priemerný počet klasických objednávok 

za mesiac 

400 kusov 

Ušetrený čas za mesiac  40 hodín 

Hodinová mzda 4 Eur 

Ušetrené mesačné náklady 160 Eur 

Tabuľka 15:Úspora nákladov klasickej objednávky (Zdroj: vlastný) 

 

Pri vybavení zľavových objednávok nie je možné dosiahnutie plnej automatizácie. 

Zákazník zadáva zľavový kód, ktorý je nutné skontrolovať s dátami zľavového portálu. 

Po overení správnosti je možné objednávku aktivovať. Aktivovanie automaticky 

sprístupní zákazníkovi produkty tak  ako v klasickej objednávke. Úsporu mesačných 

nákladov uvádzam v tabuľke 16. 

 

Úspora nákladov zľavovej objednávky 

Priemerná časová náročnosť vybavenia 

objednávky pred zavedením IS 

0,1 hodiny 

Priemerná časová náročnosť vybavenia 0,02 hodiny 
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objednávky po zavedením IS 

Priemerný počet zľavových objednávok 

za mesiac 

200 kusov 

Ušetrený čas za mesiac  16 hodín 

Hodinová mzda 4 Eur 

Ušetrené mesačné náklady 64 Eur 

Tabuľka 16: Úspora nákladov zľavovej objednávky (Zdroj: vlastný) 

 

Po prevedení viacerých modifikácií je možné informačný systém ponúknuť na trh IS. 

Daný predaj nebol v pôvodných plánoch spoločnosti,  môže však znamenať získanie 

ďalších príjmov. V tabuľke 17 uvádzam počet kusov IS, ktoré je nutné predať, aby boli 

pokryté náklady na jeho vývoj. Na zistenie časového obdobia, v ktorom je možné 

predať požadovaný počet informačných systémov, je nutná širšia analýza trhu, ktorá z 

rozsahových dôvodov nie je súčasťou diplomovej práce. 

 

Potenciál výnosu z predaja informačného systému 

Cena informačného systému 1700 Eur 

Počet predaných kusov pokrývajúci vývoj 

informačného systému 

8 kusov 

Celkový výnos 13600 Eur 

Ušetrený čas za mesiac  16 hodín 

Hodinová mzda 4 Eur 

Ušetrené mesačné náklady 64 Eur 

Tabuľka 17: Potenciál výnosu z predaja informačného systému (Zdroj: vlastný) 

 

4.7.3 Sumárne zhodnotenie zavedenia informačného systému 

Z predchádzajúcich podkapitol ekonomického zhodnotia informačného systému je 

zrejmé, že IS spoločnosti šetrí značné množstvo prostriedkov a v priebehu času sa 

investícia na jeho vývoj takmer určite vráti. Spoločnosť plánuje v najbližšej dobre 

preniknúť na zahraničný trh, kde sa značne zvýši využitie informačného systému, čoho 
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výsledok bude jednak navýšenie príjmov spoločnosti,  ale aj urýchlenie návratnosti celej 

investície. 

 

Podstatný fakt, ktorý podporuje zavedenie informačného systému, je skutočnosť, že bez 

jeho využívania by spoločnosť nemohla efektívne, dlhodobo fungovať a nemohla by 

preniknúť na zahraničný trh. Informačný systém poskytuje spoločnosti stabilitu, na 

ktorej je možné v budúcnosti stavať. 
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Záver 

Cieľom diplomovej práce bol návrh a vytvorenie informačného systému spĺňajúceho 

požiadavky spoločnosti IJM Group, s.r.o. Pri návrhu bol kladený značný dôraz na 

modulárnosť, ktorá zaručuje možnosť budúceho rozšírenia.  

 

Čo možno najväčšia zhoda informačného systému so stanovenými požiadavkami 

spoločnosti bola dosiahnutá za pomoci analytickej časti diplomovej práce 

prostredníctvom SWOT analýzy spojenej s metódou pozorovania. 

 

Prostredníctvom návrhovej časti diplomovej práce som znázornil proces administrácie 

zľavových portálov, ktorý patrí medzi hlavné firemné procesy. Sprievod daného 

procesu bol tvorený opisom jednotlivých podprocesov podložených ukážkami 

použitého zdrojového kódu a vizualizáciou častí systému. 

 

V súčasnosti je informačný systém zavedený a podporuje hlavné procesy, čo 

stabilizovalo firemné prostredie a napomáha rastu. Informačný systém sa stal 

neoddeliteľnou súčasťou každodenného fungovania, bez ktorého by spoločnosť 

nemohla pokračovať vo svojej činnosti.  
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