
Návod, jak propojit Váš e-shop s Facebookem

Vytvoření aplikace na Facebooku
Aby  některé  doplňky  Facebooku  (Komentáře,  Přihlašování  přes  účet  na  Facebooku)  u  Vás 

v obchodě fungovaly, je potřeba vytvořit na FB aplikaci.

1.  Aplikaci  si  vytvoříte  po  přihlášení  se  do  profilu  na  http://www.facebook.com/developers/, 
kliknutím na tlačítko Vytvořit novou aplikaci. Pokud nemáte ověřený účet, budete k tomu vyzváni 

(pomocí mobilního čísla). 

2. V dalším kroku zadáte název Vašeho e-shopu (App Name). 

3. Následně vyplníte záložku Základní informace (About).

A-WebSys, spol. s r.o.
Kounicova 966 / 67a 
602 00  Brno

IČO: 26910560
DIČ: CZ26910560
Spol. zapsaná v OR Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 44344

Tel./Fax: +420 541 144 609
E-mail: info@proeshop.cz
Web: http://www.proeshop.cz
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http://www.facebook.com/developers/


4. Vyplníte také záložku Core Settings (Web Site). 

5.  Jakmile  máte  aplikaci  vytvořenou,  můžete  uvedené  kódy  použít  pro  propojení  s Vaším 

obchodem.
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Produktová stránka
Pro propagaci obchodu lze na Facebooku vytvořit speciální stránku. K této stránce se uživatelé 

přihlašují, a tím dávají najevo, že se jim obchod líbí. Provázání je obousměrné, a tak všechny 

změny na „Zdi“ přihlášení uživatelé vidí v boxu v e-shopu.

Stránku nelze vytvořit automaticky nebo pomocí obchodu, ale je nutné ji vytvářet přes svůj profil (je 

tak vyžadován účet na FB). Formulář se nachází na následující adrese:

http://www.facebook.com/pages/create.php

Pro propojení obchodu s vytvořenou stránkou je potřeba znát její ID. To lze zjistit z URL adresy, 

jedná se o dlouhý číselný údaj, jak ukazuje obrázek.

Toto ID vložíte do administrace Vašeho e-shopu:
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