Pridávanie produktu pomocou importu z .xls
Otvoríme si tabuľkový dokument v exceli, alebo open office. Prvý riadok sa nám ignoruje, pretože ho
používame pre pomenovanie náležitosti produktov.
Stĺpce pre náležitosti a ich názvy môžu byť ľubovoľné:

V mojom vzorovom prípade definujem stĺpce takto:
Stĺpec:
A: Názov produktu
B: Kód produktu
Ak import opätovne nahrám do systému a systém zistí, že sa zhoduje názov produktu + kód produktu
s produktom, ktorý už v systéme je, automaticky pri ňom aktualizuje údaje. Ak teda urobíte nejakú
chybu v produkte, stačí ju opraviť v importe, import uložiť a znova nahrať.
C: Dodaciu dobu, alebo v prípade, že využívame v e-shope sklad, tak počet kusov na sklade. Ak
budeme udávať počet kusov na sklade, dodacia doba sa určí podľa nastavenia skladu. V prípade, že
pridávame výrobky, ktoré majú rôzne veľkosti a farby, sklad vieme definovať len cez editáciu
produktu, pretože import neposkytuje možnosti pre správne nastavenia všetkých kombinácií veľkostí a
farieb.
D: Nákupnú cenu produktu /zatiaľ má len informatívny charakter/. Ak by sme chceli cenu produktu
vypočítavať na základe nákupnej, neudávame predajnú cenu. Viac v návode pre cenotvorbu.
E: Predajná cena produktu

F: Označenie akcie, kde začiatočné písmeno N- označuje novinku, V – výpredaj, A – akciu,
D – doporučujeme.
G: Stará cena produktu, ktorá je vždy v e-shope preškrtnutá. Na základe starej ceny a ceny produktu
sa vypočíta cenový rozdiel, ktorý je zobrazený užívateľovi.

V importe definujeme fotografie podľa ich názvu. Názvy sa musia presne
zhodovať a rozlišuje sa aj malé a veľké písmeno. Ak máme teda názov fotografie zadaný
takto: 6648_0.jpg, presne takto musí byť názov fotografie na ftp. Pre nahranie viac fotografií
použijeme medzeru a čiarku. 6648_1.jpg, 6648_2.jpg, 6648_03.jpg. Treba si dávať pozor na
to, aby ste do importu vždy udávali fotografiu aj s jej koncovkou .jpg. Treba dávať pozor tiež
na to, či nie je koncovka nahraných fotografií na ftp s veľkým .JPG – vtedy to takto musíte
udať aj do importu.
H: Obrázok:

Fotografie je potrebné nahrať na server do zložky obrázky podľa návodu pre nahrávanie
fotografií.

Ukážka fotografií nahraných na serveri:

I: Výrobca
J: zaradenie do kategórie. Názvy definujeme tak, aby sa nám zhodovali s alternatívnymi
názvami, ktoré sme pridali pre kategórie. Musíme ich zadávať bez diakritiky a medzier. Ak
produkt chceme zaradiť do viacerých kategórií, oddeľujeme názvy opäť medzerou a čiarkou,
zadávame ich teda takto: damske-oblecenie, leginy.

K: Veľkosti: Ak má mať zákazník možnosť výberu z viacerých veľkostí zadávame
rozdeľujeme ich pomocou čiarky a medzery. Príklad zadávania je veľkosť L, XL, XXL.
Vtedy zákazník dostane na stránke takúto možnosť:

Následné si naplníme súbor pre import údajmi:

Keď máme pripravený import, ideme do administrácie e-shopu a volíme pridať nový import

Pre import si určíme názov a to či sú ceny zadávané cez import s DPH, alebo bez DPH
Po kliknutí na uložiť, sa nám zobrazí zoznam importov.

V selektovníku zvolíme pri náležitostiach ktoré
sa nám hodia pre import stĺpec v ktorom sa
nachádzajú.
Ak by Vám nejaká náležitosť chýbala v zozname
náležitostí je možné si ju pridať cez produkty –
náležitosti produktov

Po nastavení importu zvoľte
Nahrať súbor a nahrajte import
z Vášho počítača. Import môže
trvať aj niekoľko minút
v závislosti od veľkosti
fotografií a počtu produktov.

Po nahraní importu sa Vám pod
importom zobrazí tabuľka
s rekapituláciou importu.
V našej tabuľke môžeme vidieť, že
počet novo importovaných produktov
máme 30:
Počet upravených, čiže
aktualizovaných produktov je 32
Počet importovaných obrázokov je 90
Počet chybne importovaných
obrázkov:0
Produkty sa Vám začali zobrazovať v e-shope:

