bod 115 ‐ kontrola VAT DIČ cisla firmy v objednavce
http://www.webmastersdiary.com/blog/php‐vies‐vat‐number‐validation‐european‐vat‐id/
‐ pridat pod IČ*: Plátce DPH: ano/ne
‐ pokud ano tak DIC povinne s kontrolou přes vies
‐ pokud ne tak nepovinne a zasedle DIC
(5h)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ navíc práce DIČ/VIES
(1h) ‐ automaticky přidávat PL,CZ,SK,RO pokud jen čísla v tom DIČ ‐ poláci jsou zvyklí zadávat bez
PLxxxx PL 7962416931
(1h) ‐ oprava login z košíku => nepřepínalo osoba/firma
(4h) ‐ plátce/neplátce => přidán sloupec 'vatpayer' do tabulky 'users, formulář sjednocent 4x =>
/registrace, /moje udaje, /administrace, /kosik
(1h) ‐ na ten vies dodělána tabulka kde se uloží již odkontrolovaná DIČ, zde to hledá primárně,
pokude nejde VIES a zákazník už v minulosti měl ověřené DIČ => tak už nemusíme znovu kontrolvat
přes vies
OK (3h) ‐ pokud nejede vies tak to po 10sec skončí na prázdné stránce => přepsáno na jinou php
funkci s časovým limitem 3sec
OK (1h) ‐ úprava poznámky v objednávce, pokud nefunguje VIES přídá se (VIES?DICxxx)
celkem 16h

Elkoplast.RO
RO1 (3h) ‐ CRON ‐ aktualizovat qty z linku
http://elkoplast.fxmanagement.ro/api/private/remote.php?auth=tPq3EXqqrg
‐ produkty které tam nejsou tak výchozí stock = 0, availability = 0
‐ očekává se doupravení přes excell tabulku
RO2 (2h) ‐ fajka zobrazit v horním menu, přidána druhá fajka zobrazit v patičce ‐> přenést i na CZ, SK,
PL
RO3 (1h) ‐ přidat logo viz email do levého sloupce
‐ doupravit některé překlady, viz email z 15.2.2016
RO4 (rozpracováno) ‐ registrační formuláře viz link
http://www.sevillaelectrocasnice.ro/register.php?action=register
‐ popisky toho viz email z 15.2.2016
‐ zatím možno zkoušet přidaná pole na http://www.shop.elkoplast.ro/inregistrare
‐ nová pole: CNP*:, BI/CI Seria‐Nr.*:, Banca*:, Cont bancar*:
celkem 22h x 300 = 6600 Kč

Grafické práce:
22.12.2015 ‐ úprava fotek a tvorba vánočních baneru pro web a eshop ‐ 300 Kč
16.01.2016 ‐ úprava fotek (barvy popelnic) ‐ 450 Kč
25.01.2016 ‐ ořezy fotek SANTRA 20ks ‐ 900 Kč
28.01.2016 ‐ upravy fotek 5ks ‐ 300 Kč
01.02.2016 ‐ upravy fotek 8ks ‐ 450 Kč
16.02.2016 ‐ upravy fotek 3ks ‐ 250 Kč
29.02.2016 ‐ uprava obrazku FDC ‐ 100 Kč
Celkem: 2750 Kč

