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Předpoklady

Existují tři různé způsoby, jak implementovat Biano Star. Nejjednodušší je, když již máte implementovanou funkci

Biano Pixel, protože Biano Star využívá informace z události Nákup  (purchase), která je součástí Biano Pixelu.

V takovém případě stačí událost Nákup  rozšířit o další dva argumenty, jak je popsáno níže v příručce. To lze

provést přímo v kódu, nebo prostřednictvím správce značek Google. Proto důrazně doporučujeme

implementovat Biano Pixel, pokud jej ještě nemáte. Posledním možným způsobem, jak implementovat Biano

Star, je použití řešení Server To Server, které vřele doporučujeme v případě, že již Biano Pixel máte a váš e-

shop je schopen upravovat zdrojový kód webu.

Obchodní podmínky

Na své stránky musíte umístit rozšíření Obchodních podmínek. V bodě 7. musíte doplnit odkaz na vaše obchodní

podmínky.

Předání dodatečných informací o objednávce

Služba Biano Star vyžaduje ke svému fungování dodatečné informace o objednávce. Proto rozšiřuje událost

Nákup  ( Purchase ) služby Biano Pixel o dva nové argumenty:

Vlastnost Popis Datový typ Příklad

customer_email E-mail kupujícího string uzivatel@seznam.cz

shipping_date Datum vyexpedování objednávky string 2021-07-16

Oba tyto argumenty není nutné odesílat. Pokud u události není uveden argument customer_email , nebude

příslušná objednávka sledována službou Biano Star. Pokud není uveden argument shipping_date , objednávka

bude považována za expedovanou 6 týdnů po jejím vzniku.

V případě, že používáte Server to Server řešení, argument shipping_date  je při zpracování ignorován.

Implementace Biano Star pomocí Google Tag Manageru

Pokud máte Biano Pixel implementovaný pomocí Google Tag Manageru, je implementace Biano Star stejně

snadná, jako nastavení Zákaznického e-mailu a volitelně Datum odeslání v šabloně na příslušné proměnné z vaší

datové vrstvy. Datum odeslání nemusíte přidávat v případě, že jej již odesíláte do Biana v produktovém xml

feedu obchodu.

https://eshop.biano.cz/eshop/*%7CESHOPID%7C*/settings/pixel
https://pixel.biano.cz/pdf/TERMS-AND-CONDITIONS-STAR_CZ.pdf


Server to Server řešení

Server to Server řešení umožňuje specifikovat datum expedice objednávky dodatečně, například pokud není

známo už při jejím vzniku. V takovém případě je nutné odeslat následující POST  request:

curl -X POST https://star.biano.cz/api/shipping/{merchantId}/{id} 

  -H "Content-Type: application/json" 

  -d "{\"shippingDate\":\"2021-07-16\"}"

{merchantId}  je vaše Merchant ID přidělené službou Biano Pixel.

{id}  je ID objedávky odeslané v události Nákup  ( Purchase ).

Datum expedice je ve formátu YYYY-MM-DD .

Datum expedice objednávky je možné změnit i vícekrát, odesláním nového requestu.

Vložení odznaku hodnocení na vaše stránky

Po získání prvních hodnocení od uživatelů si můžete na své stránky vložit odznak hodnocení. Najdete ho v

administraci vašeho eshopu v sekci Nastavení obchodu, v záložce Biano Star.




