Ajánlatok átadása az

rendszerébe

XML / CSV specifikáció

Termékeinek az Olcsóbbat.hu rendszerében történő megjelenítéséhez termékadatbázisát az ebben a
dokumentumban megfogalmazott szabályoknak megfelelően kell formáznia, legyen szó XML vagy
CSV formátumú terméklistákról.

Alapvető szabályok
Amennyiben az alább található szabályok valamelyikének nem felel meg az XML / CSV kimenete,
rendszerünk nem tudja befogadni a terméklistát.

1. Az XML terméklisták karakterkódolása mindig UTF-8-as legyen.
2. A csv terméklistákban UTF- 8-as vagy ISO-8859-2-es kódtáblában szereplő karakterek
megengedettek
3. A táblázatban kötelező mezők valamelyike nélkül a listát nem tudjuk elfogadni. A kötelező
mezők számát csökkentettük a korábbiakhoz képest!
4. Minden szöveges információt Plain Text-ként kell átadni, a rendszer nem fogadja el a HTML
kódokat, karakterkódokat a mezőkben.
5. Az árakat minden esetben kötelező megadni, 0-s árat rendszerünk nem fogad el, a tizedes
jegyeket kizárólag ponttal lehet elválasztani.
6. XML fájl esetén a speciális karakterek szabványos kódolása kötelező.
"&, <, >" karakterek helyett &amp;, &gt;, &lt; használata, vagy az ilyen karaktereket
tartalmazó stringet CDATA mezőben kell elhelyezni.
7. XML esetében a mezőnevek kötelezően kisbetűsek.
8. URL-ek esetében kérjük ügyeljen arra, hogy az url csak szabványos karaktereket
tartalmazzon (például szóköz helyett +, vagy %20 karakter)
9. Az URL-eknek átirányítás nélkül kell mutatniuk a tényleges URL-re.
10. CSV esetén a szöveges adatmezőknél a [“] karakter használata kötelező. Amennyiben az “
karaktert valamenyik adatmezőn belül használja, azt backslash karakterrel escapelni kell.
(Például: \”) .
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11. A Name mezőben nem szerepelhet a termék típusán kívül semmilyen egyéb információ.
Hasonló üzeneteket (pl.: Akciós termék! 24 órás szállítással, csak 15 napig!) a describe
mezőben ajánlott feltüntetni.
12. A terméklistában szereplő termékek azonosítása ID alapú. Új termék esetén szigorúan tilos a
régi termék ID-jára új terméket felvenni, mert ez mert ez hibás megjelenítést okoz a publikus
oldalon.
Újdonság!
Az Olcsobbat.hu ezután elfogadja az Árukereső.hu specifikációja alapján elkészített terméklistákat.
Az így készült terméklisták UTF-8 a kódolással kell, hogy készüljenek.
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Az XML-ben feltüntetendő mezőket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
Mező
id
(kötelező)

Lehetséges
típusok
INTEGER /
PLAIN TEXT

Lehetséges
hosszúság
20

manufacturer
(kötelező*)

PLAIN TEXT
(CDATA)

60

barcode type
(ajánlott)

INTEGER

13

INTEGER

13

name
(kötelező)

PLAIN TEXT
(CDATA)

100

netprice
(ajánlott)
grossprice
(kötelező)
grosspricecarriage
(ajánlott)

INTEGER

12

INTEGER

12

INTEGER

12

deliveryprice
(ajánlott)

INTEGER

12

deliverytime
(ajánlott)

INTEGER

2
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Leírás

Helyes értékek

Helytelen értékek

Egyedi termékazonosító. Fontos: az
ajánlatok azonosítására szolgál
rendszerünk számára, így ez az érték
nem változhat!
A termék gyártójának neve.
* Amennyiben nincs, vagy nem
ismert, üresen kell hagyni:
<manufacturer></manufacturer>
Ajánlott (CDATA) formátumban
megadni
ISBN szám, amennyiben lehet,
mindenképp ajánlott megadni
EAN kód, amennyiben lehet,
mindenképp ajánlott megadni
A termék megnevezése, legfeljebb
100 karakter.
Nagybetűk csak indokolt esetben
szerepelhetnek.
A gyártó neve ne szerepeljen.
Ajánlott (CDATA) formátumban
megadni.
A termék nettó ára. Tizedest csak
ponttal elválasztva fogadunk el.
A termék bruttó ára. Tizedest csak
ponttal elválasztva fogadunk el
A termék bruttó ára és a szállítási díj
összege. Tizedest csak ponttal
elválasztva fogadunk el.
A szállítási díj legalacsonyabb
összege. Tizedest csak ponttal
elválasztva fogadunk el.
Szállítási idő, napokban kifejezve

132955920500000001

0,
-1,
Nincs

Apple

N.A, Nincs adat

6155054402
9786155054402
Iphone 4S 16GB

Apple mobiltelefon, Mobiltelefon iphone 4S,
Apple iphone 4S

150000, 150000.00

150 000, 150.000, 150000,00

190500, 190500.00

190 500, 190.500, 190,500,00

192500, 192500.00

192 500, 192.500, 192500,00

2000, 2000.00

2 000, 2.000, 2000,00

5

5 nap

3

pickpackpoint
(ajánlott)
warranty
(ajánlott)
stock
(ajánlott)
itemid
(ajánlott)
urlsite
(kötelező)

INTEGER

1

INTEGER

2

INTEGER

10

PLAIN TEXT

20

PLAIN TEXT
(CDATA)

255

urlpicture
(kötelező)

PLAIN TEXT
(CDATA)

255

describe
(ajánlott)

PLAIN TEXT
(CDATA)

255

category
(kötelező)
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PLAIN TEXT
(CDATA)

255

Pick Pack Pont átvételi lehetőség. Ha
van, akkor 1, ha nincs, akkor 0
Garancia, hónapokban kifejezve
A raktáron lévő termék mennyisége
adható meg.
Termék cikkszáma, amennyiben
nincs ilyen azonos az id-vel.
A termék egyedi oldalára mutató
URL. URL-kódolt érték. Ajánlott
(CDATA) formátumban megadni.
A termék fényképre mutató URL.
Átirányítást ne adjon meg. „Nincs
kép” és céglogó jellegű képek
átadása nem megfelelő. Ajánlott
(CDATA) formátumban megadni.
Az ajánlathoz tartozó leírás. Nem
tartalmazhat telefonos
elérhetőséget vagy linket! Ajánlott
(CDATA) formátumban megadni.
A termék kategóriája, szövegesen, az
egyes szinteket „/” jellel elválasztva.
Ajánlott (CDATA) formátumban
megadni.

0

van, nincs

12

Két év, 12 hónap

5
0
132955920500000001

Nincs raktáron, 15db

http://www.boltneve.hu/
termekek.php
?p=12345&j=valami

http://www.boltneve.hu/termekek.php?p=12345

http://www.boltneve.hu/kepek/
12345.jpg

Kepek/123456.jpg, 123456.jpg, Nincs kép

Akciós termék! 24 órás
szállítással, csak 15 napig!

<h1>leírás</h1>

0, -1, Nincs

<div class=”bold”>valami</div>
Mobiltelefonok /
Okostelefonok
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XML Specifikáció példa
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<catalog>
<product>
<id>132955920500000001</id>
<manufacturer><![CDATA[Apple]]></manufacturer>
<barcodes>
<barcode type="isbn"><![CDATA[6155054402]]></barcode>
<barcode type="ean-13"><![CDATA[9786155054402]]></barcode>
</barcodes>
<name><![CDATA[Iphone 4S 16GB]]></name>
<netprice>150000</netprice>
<grossprice>190500</grossprice>
<grosspricecarriage>192500</grosspricecarriage>
<deliveryprice>2000</deliveryprice>
<deliverytime>5</deliverytime>
<pickpackpoint>0</pickpackpoint>
<warranty>12</warranty>
<stock>5</stock>
<itemid>132955920500000001</itemid>
<urlsite><![CDATA[http://www.boltneve.hu/termekek.php?p=12345&j=valami]]></urlsite>
<urlpicture><![CDATA[http://www.boltneve.hu/kepek/12345.jpg]]></urlpicture>
<describe><![CDATA[Akciós termék! 24 órás szállítással, csak 15 napig!]]></describe>
<category><![CDATA[Mobiltelefonok / Okostelefonok]]></category>
</product>
</catalog>
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CSV Specifikáció példa
”id”;”manufacturer”;”name”;”netprice”;”grossprice”;”grosspricecarriage”;”stock”;”itemid”;”urlsite”;
”urlpicture”;”describe”;”category”
”132955920500000001”;”Apple”;”iPhone 4S 5\””;”150000”;”190500”;”192500”;”true”;”
132955920500000001”;”http://www.boltneve.hu/termekek.php?p=12345&j=valami”; ”http://www.boltneve.hu/kepek/12345.jpg”;” Akciós
termék! 24 órás szállítással, csak 15 napig”;”Mobiltelefonok / Okostelefonok”

*

Amennyiben a gyártó (”manufacturer”) nem ismert, vagy nincsen, az adott oszlopban, az idézőjelek közé ne kerüljön érték. (””).
Így:

”132955920500000001”;””;”iPhone 4S”;”150000”;”190500”;”192500”;”true”;”
132955920500000001”;”http://www.boltneve.hu/termekek.php?p=12345&j=valami”; ”http://www.boltneve.hu/kepek/12345.jpg”;” Akciós termék! 24 órás szállítással, csak 15 napig”;”Mobiltelefonok / Okostelefonok”

Olcsóbbat hibabejelentő
Amennyiben az átadott terméklista minden fenti pontnak megfelel, de XML / CSV ellenőrző felület továbbra is hibát jelez, az alábbi e-mail címen keresztül tud
kapcsolatba lépni technikai ügyfélszolgálatunkkal:

info@olcsobbat.hu
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