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Kdo jsme a co děláme? 
 
Slyšeli jste už o firmě oXy Online? 
Co vám říká Czech Computer? 
Nebo Svět hardware, Digimanie, TV Freak? 
 
Z našeho portfolia vybíráme:  
 
 
 
 

Naši partneři: 

 



O společnosti oXy Online 

Hlavním zaměřením společnosti oXy Online s.r.o. 
jsou e-commerce aktivity, především systémy  
pro obchodování na internetu oXyShop 
Ready2Go, oXyShop X5 a oXyshop X7.  

Společnost je rovněž vydavatelem tří 
významných českých internetových médií Svět 
hardware, TV Freak a Digimanie.  



Portfolio produktů I 

• Pronajímaný systém, funguje do 24 
hodin. 

• Množství grafických skinů na výběr 
zdarma nebo kompletní grafický 
návrh na míru. 

• Propojení e-shopů s účetnictvím 
(POHODA, Money S3, ABRA). 

• Jednoduchá administrace 
internetového obchodu on-line. 

• Cena formou měsíčního pronájmu. 

• Programovací jazyk PHP. 

• Výkonný, tisícovkami instalací po 
celém světě osvědčený systém. 

• Stovky rozšiřujících modulů, 
rozšiřitelné řešení na míru. 

• Zakázkové úpravy, zakázková 
propojení. 

• Možnost provozu B2B i B2C. 

• Vícejazyčnost a víceměnnovost. 

• Propojení na české informační 
systémy a webové služby. 

• Programovací jazyk PHP. 

 



Portfolio produktů II 

• Robustní řešení postavené „na míru“. 

• Škálovatelný systém. 

• Propojení s ERP systémy, integrace 
oXyShopu do firemních procesů, 
workflow dokumentů. 

• Vývoji předchází podrobná analýza 
procesů a požadavků zákazníka. 

• Sociální a komunitní funkce e-shopu. 

• Programovací jazyk Java. 

• Open source řešení pro internetové 
obchodování. 

• Česká verze ke stažení zdarma. 

• Jasný a zdokumentovaný zdrojový 
kód. 

• Snadná instalace, rychlé spuštění. 

• Možnost B2C i B2B provozu. 

• Plná rozšiřitelnost verze na oXyShop 
X5 nebo Ready2Go beze ztráty dat.   

• Programovací jazyk PHP. 

 



Testování 

• Manuální 

• Automatické 

• JUnit 

• Selenium 



JUnit testy 
• Testovací framework pro Java 

• Kód, který ověřuje správnost funkcionality 
testované části kódu 

• Účelem JUnit testů je nalézt chyby vznikající 
vývojem 

• JUnit testy píše vývojář 

• Testy spouští Hudson 

• Výsledky testů sleduje tester 

 



Selenium testy 

• Testuje se prostřednictvím prohlížeče 

• Test „umí klikat na odkazy“, „odesílat formuláře“ 

• Testovací scénář lze naklikat, složitější požadavky 
doprogramovat 

• Selenium jako plugin do Firefoxu vs. server 

 



Děkuji za pozornost. 
 
Vít Zatloukal  v.zatloukal@oxyonline.cz  

mailto:v.zatloukal@oxyonline.cz

