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1. Konfigurace Modulu
1.1. Blok hlavní nastavení EET
• Zapnuto - hlavní přenínač pro aktivaci funkčnosti modulu, volba Ano/Ne
• EET Server - na jaký server posílat údaje, volba Testovací/Provozní, pro ostrý provoz je určena
volba Provozní
• Režim odesílání - v jakém režimu jsou data odesílána, volba Ověřovací/Provozní, pro ostrý provoz
je určena volba Provozní, kdy odeslaná data jsou evidována; volba Ověřovací slouží k ověření
funkčnosti spojení se serverem EET, data nejsou evidována
• Typ certifikátu - P12 / CRT - Zvolte typ certifikátu obdržený z aplikace EET. Soubor P12 je ve
formátu PKCS#12 a obsahuje jak certifikát, tak soukromý klíč a je chráněn heslem. CRT soubor je
pouze pouze s certifikátem ve formátu OpenSSL PEM.
Upozornění - Certifikáty pro testovací a ostrý provoz nejsou vzájemně zaměnitelné. Certifikáty pro
ostrý provoz tak nejsou funkční na testovacím serveru.

Obrázek 1.1. Nastavení - P12

Při volbě P12 jsou k dispozici následující pole:
• Soubor s certifikátem P12 - certifikát získaný v rámci registrace do systému EET ve formátu
PKCS#12 (přípona .p12)
• Heslo pro soukromý klíč - heslo zadané při generování žádosti o certifikát
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Obrázek 1.2. Nastavení - CRT

Při volbě CRT jsou k dispozici následující pole:
• Soubor s certifikátem CRT - certifikát získaný v rámci registrace do systému EET ve formátu
OpenSSL PEM (přípona .crt)
• Soubor s klíčem - privátní klíč náležející k certifikátu (generován při žádosti o certifikát); klíč
nesmí být chráněn heslem
• DIČ - daňové identifikační číslo provozovatele e-shopu
• IČ - identifikační číslo provozovatele e-shopu
• Číslo provozovny - ID provozovny přidělené aplikací EET při registraci provozovny
• Licenční číslo - Číslo licence modulu (DownloadID) zaslané při zakoupení modulu

1.2. Blok stavy objednávky
Obrázek 1.3. Nastavení - část 2.

Pro každý typ platby je možno zvolit stav objednávky, ve kterém bude transakce evidována na serveru
EET.
Upozornění - do nastaveni se načítají jen aktivní platební metody.
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2. EET Detail k objednávce
Výpis dat (log) z komunikace se systémem EET pro případné ověření průběhu komunikace.

Obrázek 2.1. Výpis dat

Pokud objednávka dosud nebyla evidována, je tato informace zobrazena.

Obrázek 2.2. Dosud neevidovaná objednávka
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3. Seznam objednávek
Na seznamu objednávek je zobrazováno číslo FIK přidělené objednávce při registraci v EET. V
případě selhání komunikace obsahuje pole chybový stav. V případě zrušení transakce je zobrazen stav
"Zrušeno"

Obrázek 3.1. Seznam objednávek
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4. Manuální evidence tržby
Pokud došlo k selhání automatické evidence nebo jinému nestandardními zpracování, kdy nedošlo k
evidenci tržby, je toto možné provést manuálně, kliknutím na tlačítko "Zaevidovat tržbu" na záložce
EET detailu Objednávky.

Obrázek 4.1. Detail objednávky

Při úspěšné registraci tržby je zobrazen stav na detailu objednávky.

Obrázek 4.2. Úspěch
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5. Zrušení evidované transakce
Zrušit již evidovanou transakci je možné manuálně ze záložku EET na detailu objednávky.
Zrušení se provede kliknutím na tlačítko "Zrušit".

Obrázek 5.1. Tlačítko Zrušit
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6. Dostupnost FIK kódu přes API
Pro automatizované zpracování z externích aplikací je možné získat FIK kód přes standardní magento API, a to voláním metod getData('eet_fik') nebo getEetFik() nad instancí objektu Objednávky
(Mage_Sales_Model_Order).
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