Prepojenie na zoznamy tovarov pomocou xml feedu:

Pomocou xml feedu máte možnosť napojiť Váš e-shop na rôzne porovnávače cien. Feed
odosiela všetky informácie o Vašich produktoch v e-shope do porovnávača cien, kde sa
zobrazujú na základe Vami vybraného reklamného programu.
Výhodou umiestnenia produktov do porovnávačov cien ja veľká návštevnosť týchto stránok.
Medzi najznámejšie zoznamy tovarov patrí Heureka.sk

ktorá ponúka možnosť bezplatného, alebo plateného prístupu:

V každom zozname tovarov nájdete špecifikáciu na xml feed. Táto špecifikácia sa bude
u jednotlivých zoznamov máličko líšiť v názve elementov. V návode si rozoberieme
najzložitejší feed, ktorý ma heureka.sk
Po stránke zoznamu tovarov po zvolení „Špecifikácia XML súboru“ vidíte pomenovanie
jednotlivých elementov, ktoré porovnávač akceptuje.
Výpis elementov z Heureka.sk

Ukážka vygenerovaného xml kódu

Vytvorenie xml feedu:
Do polí boli zadané údaje podľa špecifikácie feedu:

Určité druhy tovaru, ktoré sú uvedené v tabuľke pod popisom elementu „PRODUCTNAME“
vyžadujú mať v elemente aj výrobcu, triedu, rozmer, farbu, atď. Ak Váš tovar spadá do
viacerých kategórií, je potrebné špecifikovať do tohto elementu všetky potrebné parametre.
Tento parameter nie je zobrazený užívateľovi.
Ak máte sortiment, ktorý spadá do viacerých sekcií, je potrebné do elementu nastaviť všetky
údaje, ktoré budete potrebovať pre každú sekciu. Pri produktoch, ktoré nebudú mať
definovanú napríklad farbu, sa tento parameter v názve nezobrazí.
Ukážka špecifikácie PRODUCTNAME

Následne si špecifikujem Názov produktu, ktorý heureka špecifikuje ako názov elementu
PRODUCT

Definovanie dodacej doby:
Heureka ma presne dané v akom tvare zobrazuje dodacie doby. Dodacia doba musí byť udaná
číslom, vy však v e-shope definujete často krát dodaciu dobu ako 14 dní, prípadne skladom,
alebo 1 až 7 dní. Aby ste mali zadané dodacie doby správne máte možnosť pri editácií
dodacej doby vpísať aj alternatívny názov pre feed tovarov.

Ak využívate sklad, dodacia doba sa určuje podľa nastavenia skladu, ktorému sa tiež dajú
definovať hodnoty pre produkt, ktorý je alebo nie je na sklade.

Do nastavenia dopravy vo feede sa doprava definuje teda podľa toho, či využívate sklad,
alebo nie.

Ak sklad využívate nastavíte ju takto:

Ak sklad nevyužívate definujete ju takto:

Do nastavení sa nám berú alternatívne parametre dodacej doby.
Pokiaľ zoznam tovarov vypíše dodaciu dobu podľa toho, ako ju máte na stránke môžete
dodaciu dobu definovať takto:

Po nastavení feedu kliknite na tlačidlo Uložiť.
Do zoznamu feedov sa pridal náš nový feed

Zo zoznamu je potrebné skopírovať si linku na vytvorenie XML a zadať ju do poľa pre
vpísanie url adresy a spustiť. Po spustení sa vygenerujú do feedu všetky informácie o Vašom

tovare. Po opätovnom spustení linku sa informácie aktualizujú. Spúšťanie generovania XML
feedu je možné aj automatizovať vložením linky do CRON-u. Pre tento úkon nás kontaktujte.
http://tophodinky.eu/catalog/admin_export/export/id/1 - linka na vygenerovanie aktuálnych
informácií do feedu
http://tophodinky.eu/1.xml - linka na feed

