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Wstep
Jak korzystać z Metalowo.pl
Po opłaceniu wizytówki, otrzymujecie Państwo dostęp do panelu klienta gdzie będą
dostępne funkcje potrzebne do przeprowadzenia poprawnej integracji z serwisem.
Aby wybrane oferty trafiły do katalogu produktów, należy stworzyć plik na
serwerze o rozszerzeniu .xml (szczegółowo opisanym w dalszej części dokumentu), a
następnie w panelu klienta w menu po lewej stronie wybrać opcję Katalog produktów /
Importuj z pliku XML.
W pole Lokalizacja pliku XML z produktami podajemy lokalizację naszego pliku xml
z ofertami sklepu a następnie zapisujemy formularz. Ostatnim krokiem jest import pliku z
ofertami klikając przycisk Importuj teraz (Rys. 1)
W tym momencie system doda oferty do naszej bazy (limit dodanych produktów
wynosi 100).

Rys. 1: Import pliku XML

Strona 2 z 5

Metalowo.pl
ul. Lipowa 135a
34-324 Lipowa

Specyfikacja pliku XML
Poniższy kod zawiera przykładową strukturę pliku XML.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<produkty>
<produkt>
<id><![CDATA[1]]></id>
<nazwa><![CDATA[Nazwa produktu nr]]></nazwa>
<cena><![CDATA[10.50]]></cena>
<waluta><![CDATA[PLN]]></waluta>
<img><![CDATA[http://www.nasz-sklep/zdjecie.jpg]]></img>
<opis><![CDATA[Opis produktu nr 1]]></opis>
<link><![CDATA[http://www.nasz-sklep/produktu-1.html]]></link>
</produkt>
</produkty>
* - pola z gwiazdką są obowiązkowe
Nazwa pola
id*

Specyfikacja
Opis:
Unikalny identyfikator oferty w ramach jednego sklepu. Każdy
produkt powinien posiadad inny identyfikator.
Przykład:
<id><![CDATA[436]]></id>
<id><![CDATA[p113]]></id>

nazwa*

Opis:
Pełna nazwa oferty pod którą występuje nasz produkt.
Przykład:
<nazwa><![CDATA[Telewizor Philips XG11]]></nazwa>
<nazwa><![CDATA[GeForce 8800 GTX 512 MB]]></nazwa
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link*

Opis:
Pełny adres URL prowadzący do wybranej oferty w sklepie.
Przykład:
<link><![CDATA[http://www.przykladowysklep.pl/oferta.php?id=2]]></ link >

img

Opis:
Pełna ściezka URL prowadzący do pliku graficznego oferty.
Przykład:
<img><![CDATA[http://www.przykladowysklep.pl/zdjecia/produkt_2.jpg]]></img>

cena*

Opis:
Aktualna cena (w dowolnej walucie)
Przykład:
<cena>3450.00</ cena>
<cena >4199</ cena>

opis
waluta*

Opis:
Opis produktu
Opis:
Symbol waluty w której jest cena produktu
Przykład:
<waluta><![CDATA[PLN]]></walita>
Dozwolone waluty:
PLN, EUR, EUR, SEK, CHF, BGN, EUR, EUR, CZK, ISK, ROL, TRY,
DKK, EUR, RUB, UAH, EUR, EUR, EUR, GBP, SKK, EUR, BYR,
HRK, EEK, EUR, LTL, NKR, USD, HUF
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Informacje dodatkowe
Dokument XML powinien zawierać polskie znaki w formacie UTF-8.
W takim wypadku nagłówek w pliku xml powinien zawierać
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Jeśli danego parametru nie ma przy danym produkcie, należy wtedy pomiędzy
wartościami pola (np.: <opis></opis>) pozostawić puste miejsce.
Bardzo ważne jest aby struktura pliku XML została zachowana zgodnie ze
specyfikacją.
W razie jakich kol wiek pytań, bądź problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy
także pomocą w integracji waszego sklepu z portalem metalowo.pl. W celu omówienia
szczegółów zapraszamy do kontaktu.
Wszelkie pytania prosimy kierować na : info@metalowo.pl.
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