Doplnění nových podtypů
1. Definování kombinací v rámci atributů 
Nová funkce, nyní je možné stanovit vazby mezi jednotlivými atributy – např. stanovit, že velikost
XXL je dostupná jenom v černé

Příklad na: http://testsha.dudliky.org/adidas-wings-t41005

Kliknu na velikost body a zobrazí se jen atributy barvy /a tkaničky níže/, které jsou na zvolenou
velikost napárovány. Toto napárování se provede i při vstupu do stránky, tedy je definovaná nějaká
výchozí velikost boty a dopárují se k ní možné varianty dalších atributů.
Vlastnosti:
-

-

Páruje se změnou jakéhokoli atributu – nejenom v první sekci. Pokud kliknu na barvu,
napáruje se mi k ní vhodná velikost boty
Kombinace není povinná, pokud kombinaci nevytvořím, páruje se položka ke všem atributům
(lze tedy nové podtypy používat zcela bez kombinací, a nebo některé atributy v rámci jedné
položky kombinovat dle daného pravidla a jiné kombinovat se všemi bez deklarace
Kombinace mohou bít prováděny vždy pouze v rámci jedné sekce (sekce může mít
neomezeně položek s atributy).

Správa kombinací atributů v rámci sekce je pomocí volby Upravit sekci

Pravidla kombinování:
Příklad u položky: http://testsha.dudliky.org/test-nove-triko-t41038
Pokud nemám vytvořené kombinace, mohu kombinovat vše se vším, mimo atributů, které
kombinaci mají:

Vytvořím kombinaci:

Pokud vytvořím kombinaci – výše Červené tričko a velikost XL , pak je klient č. následující:
Kliknutím na červené tričko se vybere z velikostí tričko XL, tedy dle výše jmenované vazby

– ale zmizely krabice v poslední sekce - to je způsobeno tím, že jakmile se vytvoří pravilo, pak platí
napříč všemi sekcemi a červené tričko nemá definovanou žádnou kombinaci na krabici. Pokud kliknu
na jiné tričko (které nemá definovánu žádnou kombinaci) dostanu:

Tedy objeví se obě krabice – protože tričko zelené nemá žádnou kombinaci a může se tedy
kombinovat s kýmkoli.

Pokud chci, aby krabice se mohly kombinovat s každým, včetně atributů, které již mají existující
kombinaci (ale ne s atributem krabice) mohu udělat následující pravidlo:

Nyní se bude Krabice Standart kombinovat se všemi atributy, i s těmi které mají založenou
kombinaci, která nevede na Krabice Standart. Jinými slovy, toto pravidlo zajistí párování se všemi,
bez ohledu na další připadné kombinace, které by to mohly vyloučit.

2) Povinné atributy
Nově je možné stanovit povinné atributy:
Zaškrtne se v rámci vybrané skupiny atributů – a pak není možné nakoupit položku bez výběru
alespoň jednoho atributu z této sekce

Příklad na: http://testsha.dudliky.org/adidas-wings-t41005

Pokud atribut není označen jako povinný a není vybrán, nákup se umožní a atribut (ani text k němu)
není v košíku přítomen.

Pokud se např. vyprodají atributy (tedy přestanou se v sekci zobrazovat, protože jsou vyprodány) tak
se položka také nedovolí nakoupit (pokud je tedy označena jako povinná)

3) Skladovost u atributů a položek
Nová pole:
Na úrovni položky nových podtypů může být skladovost Vlastní, tedy hodnota vztahující se ke
konkrétní sekci a položce v ní vložené a nebo hodnota Přebírá se z položky – pak se skladovost odvíjí
od originální položky, od které je podtyp odvozen.

U atributů je to následovně:
Přebírá se výše: přebírá se z nastavení sekce – tedy viz předchozí text
Přebírá se z pdp.: dědí se z originálního podtypu
Vlastní: vlastní zadaná hodnota u atributu

V případě zapnuté skladové logistiky se odečítají i skladové zůstatky (skladovost, podpora veškerého
nastavení a parametrů, které v SHA jsou) - odečet MJ skladem po objednání pak probíhá dle
nastavení dědění, tedy pokud má atribut hodnotu vlastní, je odtečtena skladovost u něj, pokud se
dědí z podtypu, odečte se po objednání u tohoto podtypu.

V klientské části pak doplněna skladovost dle zvyklostí v SHA:
(pokud není skladem, nelze vybrat) - jak atribut tak i položka

4) Nové pojetí košíku ve vztahu k novým podtypům
Dříve se položka do košíku vložila „textově„ – tedy různé kombinace podtypů již nešly v košíku
později upravovat – např. při změně ceny, nebo skladovosti (důvod, proč bylo třeba vyřešit, někdo si

vloží jeden den podtyp do košíku, SHA košík drží v řádu měsíců, ze strany eshopu může dojít ke
změně ceny / skladovosti a tato změna se nyní promítne i do košíku – protože každá varianta
podtypu se nyní vloží do košíku jako samostatná entita:

Košík rozezná volitelnou položku podtypu, umožní ji odebrat, na rozdíl od atributů, které jsou pevnou
součástí podtypu a odeberou se pouze s výmazem celého podtypu.

Kopírování nových podtypů

Při kopírování podtypů se zkopírují 1:1 i nové podtypy

