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Wprowadzenie

Ogólne informacje o integracji z Okazje.info

Wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie  Rejestracja,  Sklep uzyskuje
dostęp do Panelu Sprzedawcy dostępnego pod adresem http://admin.okazje.info.pl/

Okazje.info to  porównywarka  cen  sklepów  internetowych.  Aby  oferty  sklepu  były
widoczne na stronach porównywarki, sklep musi udostępnić swoją ofertę w formacie
Okazje XML, który jest  plikiem wymiany danych.

Oferta  w postaci  pliku  XML musi  być dostępna pod określonym adresem URL,  np.
http://www.sklep.pl/porownywarki/okazje.xml.  Adres  ten  należy  przesłać  na
integracja@okazje.info.pl lub podać w Panelu Sprzedawcy w sekcji Integracja. 

O rozpoczęciu integracji Sklep informowany jest poprzez e-mail.

Szczegóły procesu integracji omawia sekcja FAQ znajdująca się w Panelu Sprzedawcy.

Integracja z istniejącymi rozwiązaniami sklepów internetowych

Porównywarka  Okazje.info  współpracuje  ze  wszystkimi  wiodącymi  technologiami
sklepowymi w Polsce. Ich pełen spis znajdziesz na stronie Integracja z porównywarką
Okazje.info.  Jeśli  sklep  jest  oparty  o  gotowe  technologie  sklepowe,  z  którymi
współpracuje Okazje.info, adres pliku XML jest dostępny w panelu administracyjnym
sklepu.

Jeżeli  sklep  jest  oparty  na  popularnym  rozwiązaniu  osCommerce,  po  dokonaniu
rejestracji w Okazje.info, napisz do nas -  integracja@okazje.info.pl, a  dostarczymy Ci
wtyczkę, która generuje ofertę sklepu w postaci pliku XML.  Wystarczy, że umieścisz
wtyczkę na serwerze Twojego sklepu, np: http://www.sklep.pl/porownywarki/okazje.xml i
prześlesz  adres  URL  wtyczki,  pod  którym  została  umieszczona  na
integracja@okazje.info.pl lub podasz w Panelu Sprzedawcy w sekcji Integracja

Przygotowanie pliku XML

Jeśli rozwiązanie, na którym bazuje sklep, nie posiada odpowiedniej wtyczki, konieczne
jest jej przygotowanie zgodnie z zamieszczoną w dokumencie specyfikacją. 
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Warianty produktów

W pliku XML istotne jest rozróżnienie wariantów jednego produktu. Wariant rozumiany
jest   jako  osobna  wersja  danego  produktu,  która  pozwala  na  rozróżnienie  go  na
podstawie  parametrów  np:  koloru,  wielkości  pamięci  czy  dodatkowych  elementów
zestawu (akcesoriów). 

Każdy wariant produktu powinien być podany jako osobna oferta, która musi zawierać
niezbędne dane pozwalające na ich właściwą prezentację w porównywarce okazje.info.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Specyfikacji formatu Okazje XML oraz Strukturze
plików XML dla poszczególnych branż.

Przykładowe warianty produktów z różnych kategorii:

     1. Lustrzanki cyfrowe
 Canon EOS 1100D Body
 Canon EOS 1100D + 18-55mm
 Canon EOS 1100D + 18-200mm

     2. Telefony komórkowe i smartfony:
 Apple iPhone 5 16GB czarny
 Apple iPhone 5 16GB biały
 Apple iPhone 5 32GB czarny
 Apple iPhone 5 32GB biały

     3. Tablety PC:
 Apple iPad 3 16GB Wifi czarny
 Apple iPad 3 16GB Wifi biały
 Apple iPad 3 32GB Wifi czarny
 Apple iPad 3 16GB 4G biały
 Apple iPad 3 16GB 4G czarny

     4. Laptopy
 Sony VAIO SVE/14A2M6E biały
 Sony VAIO SVE/14A2M6E czarny
 Sony VAIO SVE-1312G3E 6GB
 Sony VAIO SVE-1312G3E 4GB

W  związku  z  planowanymi  zmianami   na  serwisie,  do  dnia  01.06.2016r  zostaną
usunięte kategorie Film i  Muzyka, oraz zaprzestaną być prezentowane oferty z tych
kategorii.

W związku ze zmianami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 298 z późn. zm.) nie klasyfikujemy ofert z kategorii
Wyroby tytoniowe z wyjątkiem zapalniczek.
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Specyfikacja formatu Okazje XML

Pola wymagane i nieobowiązkowe

Pole Opis

id
(pole wymagane)

ID oferty

Każda oferta w pliku XML musi mieć swoje własne unikalne ID.

ID oferty nie mogą się powtarzać, np.
<id>3</id><name> Femi Pleasure Bluza Lauren S</name>
<id>3</id><name> Femi Pleasure Bluza Lauren M</name>
<id>3</id><name> Femi Pleasure Bluza Lauren L</name>
ponieważ system wczytuje tylko jedno unikalne ID i z kilku ofert wczyta
się jedna.

ID oferty nie może się zmieniać – pod tym samym ID nie może być
najpierw telewizor, a potem telefon, ponieważ system rozpoznaje oferty
po ID i,  w przypadku jego zmiany, pod produktem przedstawiającym
telewizor będzie się na serwisie wyświetlała oferta z telefonem.

name
(pole wymagane)

Nazwa oferty

Nazwa oferty powinna być – w miarę możliwości – unikalna, tak aby nie można
jej było pomylić z żadną inną ofertą. Oferty typu ‘zielony liść’ czy ‘pendrive 
8GB’ uniemożliwiają ich porównywanie i wyświetlanie na serwisie. .

description 
(pole wymagane)

Opis oferty

Każda oferta musi posiadać opis. Jeśli jest to opis ze strony sklepu, ważne, 
aby był on pełny – cały opis ze strony sklepu powinien być w pliku xml.

Algorytm wyszukiwania na Okazje.info korzysta z opisu podczas dopasowywa-
nia wyników do zapytania wpisanego w wyszukiwarkę przez użytkownika; w 
przypadku, gdy tego opisu nie ma (a oferta pasowałaby tematycznie do zapy-
tania), to oferta nie zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania, ponie-
waż algorytm wyszukujący i dopasowujący oferty nie może znaleźć informacji 
w polu <description> w pliku XML. Na podstawie opisów dopasowujemy rów-
nież oferty do filtrów - jeżeli brakuje nam stosownych informacji w polu <de-
scription>, to przy użyciu filtrów przez użytkownika, oferty Twojego sklepu nie 
zostaną mu wyświetlone, bo nie mamy ich jak odszukać.

Ważne: Zawartość opisów ofert przekazywanych do Okazje za pośrednictwem
pliku XML, nie jest indeksowana w google oraz nie jest wykorzystywana 
do pozycjonowania stron Okazje.info. Opis służy wyłącznie do dobierania 
ofert do wyników wyszukiwania na Okazje.info oraz dopasowywania ich do fil-
trów. Nie musisz zatem obawiać się zduplikowanej treści.

url
(pole wymagane)

Adres URL oferty, pod którym znajduje się produkt
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Po wejściu na ten adres internauta powinien mieć możliwość bezpośredniego 
zakupu wybranej oferty (dodania jej do koszyka), np.:
<url> http://www.twoj_sklep.pl/products_id=73</url> 

URL musi być unikalny dla każdej oferty, również dla wariantów produktów. 
Jeśli nie jest to możliwe należy dodać do adresu oferty jej ID poprzedzone 
znakiem #, np. <url>http://www.twoj_sklep.pl/przykladowy_produkt#123</url>

Porada: Jeśli adres zawiera znaki takie jak &, powinien znaleźć się między 
<![CDATA[ adres_url ]]> lub też znaki & powinny zostać zamienione na &amp, 
np.: <url>http://www.twoj_sklep.pl/prod_id=73&amp;cat=2</url>

image
(pole wymagane)

Adres URL zdjęcia oferty (wymagany)

Adres URL zdjęcia powinien prowadzić do zdjęcia o najwyższej możliwej 
jakości i wielkości (nie do tzw. miniaturek). Minimalny rozmiar to 220x220 
pixeli. Jeżeli nie są Państwo w stanie podać adresu zdjęcia, pole to powinno 
pozostać puste, jednak należy się wówczas liczyć z tym, że oferta nie będzie 
wyświetlana na Okazje.Info.pl.

Mały rozmiar zdjęcia, niska jakość lub zamieszczenie znaków 
wodnych/logotypu sklepu na zdjęciu mogą być powodem braku zdjęcia 
produktu, pod który dana oferta jest podpięta.

Każdy wariant produktu powinien mieć zdjęcie odzwierciedlające jego 
parametry, np. wersję kolorystyczną.

Porada: Jeśli adres zdjęcia zawiera znaki takie jak &, powinny one być 
zamienione na &amp; np.: 
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/45f&amp;51c99.jpg</image> 

Błędny adres URL zdjęcia oferty: 
<image>www.twoj_sklep.pl/images/73.jpg</image> - niepełny adres: brak http://

Możliwe jest dodawanie większej ilości zdjęć do jednej oferty. Zdjęcia powinny być 
razem zgrupowane pod <images></images>. Główne zdjęcie oznaczane jest jako 
<image></image>, każde kolejne jako <addimage></addimage> np.:
<images>
<image>http://twoj_sklep/uploads/products/action_14958-0.jpg</image>
<addimage>http://twoj_sklep/uploads/products/action_569-0.jpg</addimage>
<addimage>http://twoj_sklep/uploads/products/action_16301-0.jpg</addimage>
</images>

price
(pole wymagane)

Cena produktu

Cena oferty musi być aktualna; brutto (z VAT) w PLN, musi być wartością 
liczbową.

Jeśli cena zawiera grosze, należy oddzielić je kropką lub przecinkiem, np.: 
<price>8200.45</price> lub <price>8200,45</price>. Nie można oddzielić grup
cyfr za pomocą spacji, kropki lub przecinka.

Błędne ceny:
<price>8.200.45</price> -  oddzielenie tysięcy od złotówek; 
<price>8 200.45</price> - użycie spacji w celu oddzielenia grup cyfr
<price>8200.45 zł</price> - użycie jednostki
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old_price
Cena oferty przed promocją 

Jeśli oferta jest w promocji, możesz podać jej starą cenę, aby oferta była 
wyświetlana na serwisie jako promocyjna i dostępna w specjalnym filtrze, 
Promocje.

min_price_30d

(pole wymagane
gdy podane jest 
old_price) 

Minimalna cena oferty w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem promocji.

znacznik z minimalną 30-to dniową ceną sprzed promocji powinien być podany
w takiej samej formie jak dotychczasowe znaczniki z ceną oraz starą ceną.
Przykład:
<price>2599.00</price>
<old_price>2799.00</old_price>
<min_price_30d>2799.00</min_price_30d>

Najniższa cena oferty, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem obniżki/promocji. Pole wymagane dla ofert, które mają 
podane old_price. 
Bez informacji o min_price_30d oferty promocyjne nie będą na okazje.info 
oznaczone jako Promocja - brak przekreślonej ceny oraz nie będą wyświetlane
w boksach z Promocjami.

category
(pole wymagane)

Ścieżka kategorii sklepowej

Każda oferta musi mieć podaną ścieżkę kategorii, która sugeruje, w jakiej 
kategorii należy ją umieścić (najczęściej jest to po prostu ścieżka kategorii 
sklepowej). Kategorie ogólne, np. Promocje, Pozostałe, Akcesoria, 
Wyprzedaż, Główna, Home uniemożliwiają poprawne przypisanie oferty 
do kategorii, a tym samym wyświetlanie jej na serwisie.

producer
(pole wymagane)

Nazwa producenta
np.: <producer>Olimpus</producer>

Każda oferta musi mieć podanego producenta. Brak producenta 
uniemożliwia wyświetlanie oferty na serwisie. Jeżeli sklep oferuje produkty 
własnej produkcji, to w pliku XML w polu <producer> powinien podać nazwę 
sklepu; może to zrobić jedynie wtedy, gdy na stronie sklepu nie ma informacji, 
że producentem jest ktoś inny.

availability Dostępność produktu w sklepie

W pliku XML powinny występować tylko oferty dostępne. Jeśli oferta jest 
niedostępna, sklep powinien ją niezwłocznie usunąć z pliku XML.

Oznaczenie dostępności oferty następuje przez podanie odpowiedniego 
statusu, np.:<availability>1</availability>

Dostępne statusy: 
1 – produkt dostępny 
3 – produkt dostępny do 3 dni
7 – produkt dostępny do 7 dni
14 – produkt dostępny nie wcześniej niż za tydzień

Błędny zapis
<availability>produkt dostępny</availability> - oznaczenie słowne
<availability>0</availability> - błędny status
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W przypadku braku informacji o dostępności lub jego błędnego zapisu  
na stronie Okazje.info nie będzie wyświetlana żadna informacja.

attribute
(pole wymagane)

Jest to pole zawierające: atrybuty, parametry techniczne, kody 
producenta

Podanie unikalnego kodu produktu (kod produktu nadany przez producenta)
i kodu EAN jest wymagane. Dla książek wymagany jest parametr ISBN  . 
Parametry te pozwalają na poprawne połączenie ofert z odpowiednim 
produktem.

W przypadku wariantów kolorystycznych wymagany jest atrybut kolor. 

KOD PRODUCENTA
np.: <attribute name=”code”>LX.ABU05.060</attribute>        
       <attribute name=”code”>29Z010</attribute>   
       <attribute name="code">WJ192EA</attribute> 
       <attribute name="code">L-507</attribute> 

ISBN
np.: <attribute name=”ISBN”>8324007156</attribute>
np.: <attribute name=”ISBN”>7758636555</attribute>

EAN
np.: <attribute name=”EAN”>9788324589814</attribute>
np.: <attribute name=”EAN”>5789654785584</attribute>

Kolor:
np: <attribute name=”Kolor”>biały</attribute>
np: <attribute name=”Kolor”>zielony</attribute>

W polu attribute można zamieszczać również inne parametry, w zależności od 
specyfiki prezentowanych ofert. Więcej informacji na temat wymaganych 
atrybutów dostępne w sekcji:

Struktury plików XML dla poszczególnych branż

UWAGA!
Może się zdarzyć, że danego atrybutu (parametru) nie będzie przy danym produkcie. Należy 
wtedy pozostawić puste miejsce.

weight
(pole wymagane)

Waga oferty
np: <weight>0,25 kg</weight>

Całkowita waga oferty w opakowaniu, wyrażona w kilogramach, podawana w 
celu wyznaczenia orientacyjnych kosztów dostawy.

Porada: Innym dopuszczalnym sposobem podawania wagi oferty jest 
umieszczenie wagi wśród atrybutów oferty 
np: <attribute name="waga">0,25 kg</attribute>
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Struktury plików XML dla poszczególnych branż

Atrybuty ogólne wymagane przy integracji dla każdej oferty:
 zdjęcie do oferty
 opis do oferty
 producent
 kod producenta
 kod EAN

Integracja ofert z kategorii elektronicznych i narzędziowych

Integracja ofert z kategorii GRY

Integracja ofert z kategorii KSIĄŻKI

Integracja ofert z kategorii URODA

Integracja ofert z kategorii ZDROWIE

Integracja ofert z kategorii ODZIEŻ i OBUWIE

Integracja ofert z kategorii MOTORYZACJA

Integracja ofert z kategorii DLA DZIECKA

Integracja ofert z kategorii SPORT I HOBBY

Integracja ofert z kategorii DOM
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Integracja ofert z kategorii elektronicznych i narzędziowych:

Kategorie elektroniczne:

sprzęt RTV, 

sprzęt AGD, 

komputery, 

telefony, 

fotografia,

narzędzia

Lista wymaganych atrybutów:

 zdjęcie
 opis
 producent
 kod producenta
 kod EAN
 kolor
 produkt oryginalny czy zamiennik

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z elektroniką

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>494088</id>
<name><![CDATA[Apple iPhone 5 16GB biały]]></name>
<description><![CDATA[Najnowsza odsłona telefonu, który każdy musi posiadać. Wyjątkowy wygląd plus 

świetne parametry powodują, że nie można mu się oprzeć. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów 
stworzony został właśnie ten model.]]></description>

<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
<price>2599.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Apple_iPhone_5_16GB_biały/</url>
<producer><![CDATA[Apple]]></producer>
<images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/494088.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/495875.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/4587454.jpg</addimage>
</images>
<attribute name="kod producenta">MD298FD/A</attribute>
<attribute name=”EAN”>2724269171421</attribute>
<attribute name="kolor">biały</attribute>
<attribute name="Waga">112 g</attribute>
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<attribute name="Wymiary">123,80 x 58,60 x 7,60 mm</attribute>
<attribute name="Gwarancja">12 m-cy</attribute>
<attribute name="Dodatkowa kamera">1,2 Mpx</attribute>
<attribute name="Pojemność akumulatora">1400 mAh</attribute>
<attribute name="Pamięć wbudowana">16 GB</attribute>
<attribute name="Ilość kolorów wyświetlacza">16 mln</attribute>
<attribute name="Pamięć RAM">1 GB</attribute>
<attribute name="Częstotliwość procesora">1 GHz</attribute>
<attribute name="Maksymalny czas czuwania">225 h</attribute>
<attribute name="Transmisja danych">3G, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+</attribute>
<attribute name="Maksymalny czas rozmów">480 min.</attribute>
<attribute name="Przekątna ekranu">4 cale</attribute>
<attribute name="Rozdzielczość ekranu">640 x 1136</attribute>
<attribute name="LTE">850, 1800, 2100</attribute>
<attribute name="Sieć GSM">850, 900, 1800, 1900</attribute>
<attribute name="WCDMA">850, 900, 1800, 1900, 2100</attribute>
<attribute name="Aparat cyfrowy">8 Mpx</attribute>
<attribute name="Procesor">Apple A6 (Swift)</attribute>
<attribute name="Rodzaj telefonu">Dotykowy</attribute>
<attribute name="Wprowadzanie danych">Ekran dotykowy</attribute>
<attribute name="Internet">HTML, xHTML, WAP</attribute>
<attribute name="System operacyjny">iPhone OS</attribute>
<attribute name="Typ wyświetlacza">IPS TFT</attribute>
<attribute name="Rodzaj akumulatora">Li-Poly</attribute>
<attribute name="Typy wiadomości">MMS, SMS</attribute>
<attribute name="Formaty audio">MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV</attribute>
<attribute name="Formaty video">MP4, H.264, Motion JPG, MOV</attribute>
<attribute name="Radio">Nie</attribute>
<attribute name="Dual SIM">Nie</attribute>
<attribute name="Czytnik kart pamięci">Nie</attribute>
<attribute name="NFC">Nie</attribute>
<attribute name="USB">Nie</attribute>
<attribute name="IrDA">Nie</attribute>
<attribute name="Bluetooth">4.0</attribute>
<attribute name="E-mail">Tak</attribute>
<attribute name="Kalkulator">Tak</attribute>
<attribute name="Kalendarz">Tak</attribute>
<attribute name="Gry">Tak</attribute>
<attribute name="Książka telefoniczna">Tak</attribute>
<attribute name="Tryb głośnomówiący">Tak</attribute>
<attribute name="Wyjście telewizyjne">Tak</attribute>
<attribute name="Słownik T9">Tak</attribute>
<attribute name="Złącze słuchawkowe">Tak</attribute>
<attribute name="GPS">Tak, A-GPS + GLONASS</attribute>
<attribute name="Odtwarzacz MP3">Tak</attribute>
<attribute name="Dyktafon">Tak</attribute>
<attribute name="WiFi">Tak</attribute>

             <weight>0,2 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>4940089</id>
<name><![CDATA[Sony VAIO SVE14A2V1E czarny]]></name>
<description><![CDATA[Ultra nowoczesny laptop, który sprawdzi się do gier, pracy a także do zwykłego 

przeglądania internetu. Posiada bardzo dobre paramtry, możliwośc podłączenia innych urządzeń mobilnych a do 
tego jego wygląd jest bardzo nowoczesny.]]></description>

<category><![CDATA[laptopy]]></category>
<price>3200.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Sony_VAIO_SVE14A2V1E_czarny/</url>
<producer><![CDATA[Sony]]></producer>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/4940089.jpg</image>
<attribute name="kod producenta">SVE14A2V1EB</attribute>
<attribute name=”EAN”>4716659321521</attribute>
<attribute name="kolor">czarny</attribute>
<attribute name="Liczba banków pamięci">1</attribute>
<attribute name="Pamięć karty graficznej">1024 MB</attribute>
<attribute name="Maksymalna rozdzielczość">1366 x 768</attribute>
<attribute name="Przekątna ekranu">14 cali</attribute>
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<attribute name="Częstotliwość szyny pamięci">1600 MHz</attribute>
<attribute name="Max wielkość pamięci">16 GB</attribute>
<attribute name="Głośniki">2</attribute>
<attribute name="Liczba gniazd USB">2</attribute>
<attribute name="Wysokość">22,1 mm</attribute>
<attribute name="Waga">2,3 kg</attribute>
<attribute name="Głębokość">245 mm</attribute>
<attribute name="Gwarancja">24 m-ce</attribute>
<attribute name="Częstotliwość procesora">2,5 GHz</attribute>
<attribute name="Szerokość">341 mm</attribute>
<attribute name="Procesor (pamięć cache)">3 MB</attribute>
<attribute name="Bluetooth">4.0</attribute>
<attribute name="Pamięć RAM">4 GB</attribute>
<attribute name="Dysk twardy (prędkość)">5400 obr/min</attribute>
<attribute name="Pojemność dysku">750 GB</attribute>
<attribute name="Akumulator (czas pracy)">7 h</attribute>
<attribute name="Karta graficzna">AMD Radeon HD7670M</attribute>
<attribute name="Typ pamięci RAM">DDR3</attribute>
<attribute name="Napędy">DVD RW</attribute>
<attribute name="Rodzaj dysku">HDD</attribute>
<attribute name="Procesor (producent)">Intel</attribute>
<attribute name="Procesor">Intel Core i5-3210M</attribute>
<attribute name="Akumulator (technologia)">litowo - jonowy</attribute>
<attribute name="Gniazdo DVI">Nie</attribute>
<attribute name="E-SATA">Nie</attribute>
<attribute name="Wbudowana kamera">Nie</attribute>
<attribute name="Czytnik linii papilarnych">Nie</attribute>
<attribute name="Display Port">Nie</attribute>
<attribute name="Platforma szyfrująca TPM">Nie</attribute>
<attribute name="Panel klawiszy multimedialnych">Nie</attribute>
<attribute name="Fire-Wire (IEEE1394)">Nie</attribute>
<attribute name="Dysk twardy (interfejs)">SATA</attribute>
<attribute name="HDMI">Tak</attribute>
<attribute name="Czytnik kart pamięci">Tak</attribute>
<attribute name="Mikrofon">Tak</attribute>
<attribute name="Kensington Lock">Tak</attribute>
<attribute name="Wi-Fi">Tak</attribute>
<attribute name="Urządzenia wskazujące">Touchpad</attribute>
<attribute name="System operacyjny">Windows 8</attribute>

              <weight>2,5 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>4943088</id>
<name><![CDATA[MAKITA UC4020A]]></name>
<description><![CDATA[ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA MAKITA UC4020A. Piła ta sprawdzi się 

do cięcia różnej grubości drewna, tak więc przyda się na działce, w domu jak I przy bardziej profesjonalnych 
pracach.]]></description>

<category><![CDATA[Piły łańcuchowe]]></category>
<price>480.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/MAKITA UC4020A/</url>
<producer><![CDATA[MAKITA]]></producer>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/4943088.jpg</image>
<attribute name="kod producenta">UC4020A</attribute>
<attribute name=”EAN”>0088381070003</attribute>
<attribute name="Moc">1800 W</attribute>
<attribute name="Rodzaj">Łańcuchowe</attribute>
<attribute name="Zasilanie">Elektryczne</attribute>

              <weight>6 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>4943089</id>
<name><![CDATA[Danitech Akumulator do Bosch BAT120]]></name>
<description><![CDATA[ Niezawodny alumulator w atrakcyjnej cenie.]]></description>
<category><![CDATA[AKUMULATORY / ZAMIENNIKI]]></category>
<price>250.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/4943089]/</url>
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<producer><![CDATA[Danitech]]></producer>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/4943089.jpg</image>
<attribute name="kod producenta">BAT120</attribute>
<attribute name=”EAN”>7313321800673</attribute>
<attribute name="Szerokość zabieraka">50 cm</attribute>
<attribute name="Moc">3,5 kW</attribute>
<attribute name="Zasilanie">akumulatorowe</attribute>

              <attribute name="zamiennik">tak</attribute>
              <weight>2,5 kg</weight>

<availability>1</availability>
</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii GRY

Lista wymaganych atrybutów:
 zdjęcie
 opis
 producent
 platforma
 gatunek
 kategoria wiekowa
 kod EAN

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

W przypadku sprzedawania kluczy do gier prosimy podać rodzaj serwera do jakiego jest
to klucz np: STEAM, STEAM Gift, ORIGIN, Uplay, Xbox Live.

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z grami

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>49408</id>
<name><![CDATA[Trainz Simulator 2010: Engineers Edition (PC)]]></name>
<description><![CDATA[Najwyżej oceniana seria symulatorów kolejowych powraca. Warto chociaż raz 

spróbować poprowadzić pocią. Polecana szczególnie jako przygotowanie do zawodu.]]></description>
<category><![CDATA[Gry/PC]]></category>
<price>69.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Trainz_Simulator_2010_Engineers_Edition_Gra_PC/</url>
<producer><![CDATA[Auran]]></producer>
<images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/24564564.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/46345465.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/468767867.jpg</addimage>
</images>
<attribute name="platforma">PC</attribute>
<attribute name="gatunek">symulacja</attribute>
<attribute name="kategoria wiekowa">7</attribute>
<attribute name="EAN">5907610736143</attribute>

              <weight>0,2 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>494009</id>
<name><![CDATA[Mass Effect 3 klucz ORIGIN]]></name>
<description><![CDATA[Jest zwieńczeniem tytułowej trylogii gier z gatunku cRPG. Mass Effect 3 to finalna 

odsłona trylogii Sci-Fi opowiadającej o przygodach komandora Sheparda. Gra łączy akcję i elementy RPG oraz 
przenosi nas ponownie w odległą przyszłość. Tytuł został stworzony przez firmę BioWare znaną z wielu kultowych 
produkcji. takich jak: Baldurs Gate. Dragon Age: Początek czy Star Wars: Knights of the Old Republic.Historia 
rozpoczyna się na Ziemi. gdzie znany z dwóch poprzednich odsłon Shepard jest sądzony za czyny. których dopuścił 
się by odbić Dr. Kenson z rąk Batarian. ]]></description>

<category><![CDATA[Gry/Klucze/Origin]]></category>
<price>29.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Mass-Effect-3-klucz-ORIGIN/</url>
<producer><![CDATA[Bioware]]></producer>
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<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/494009.jpg</image>
<attribute name="platforma">Origin</attribute>
<attribute name="gatunek">cRPG</attribute>
<attribute name="kategoria wiekowa">18</attribute>
<attribute name="EAN"></attribute>
<attribute name="wersja _jezykowa">polska</attribute>
<attribute name="rok_produkcji">2012</attribute>

              <weight>0,0 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii KSIĄŻKI

Lista wymaganych atrybutów:
 zdjęcie
 opis
 autor
 tytuł
 wydawnictwo
 ISBN
 format książki (ebook, audiobook, tradycyjna)

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Na serwisie nie wyświetlamy ofert z kategorii Książki obcojęzyczne.

Przykładowa struktura pliku XML dla   księgarni

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>73</id>
<name><![CDATA[Kolorowy świat przedszkolaka]]></name>
<description><![CDATA[Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto wyruszył w podróż za trzy grosze, jakie warzywa 
spotkały się na urodzinach marchewki, kto porwał czapkę lalce i co zgubiła w lesie wiewiórka, sięgnij po 
Kolorowy świat przedszkolaka. W tym świecie mały chłopiec zamienia się w policjanta, dziewczynka w 
kuchareczkę, zabawki wyruszają na bal, a buty Dominiki ożywają nocą. W zbiorku odnajdziesz proste, 
humorystyczne wiersze i wierszyki na każdą porę roku. Obok Promiennej Wiosny pojawiają się tu również 
Wędrowiec Lato, Malarka Jesień i Czarodziejka Zima. Odkryj z nami kolory świata!]]></description>

  <category><![CDATA[Książki/Dla dzieci]]></category> 
< price>12.50</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=73</url>
<attribute name=”autor”>Czyżewska Małgorzata (oprac.)</attribute>
<attribute name=”ISBN”>9788374354271</attribute>
<attribute name=”ilosc_stron”>48</attribute>
<attribute name=”wydawnictwo”>Znak</attribute>
<attribute name=”oprawa”>Miękka</attribute>
<attribute name=”rok_wydania”>2008</attribute>
<attribute name=”format”>ebook</attribute>
<weight>0,4 kg</weight>

              <images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/257867863.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/4678637637.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/657945945.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>74</id>
<name><![CDATA[W dżungli samotności]></name>
<description><![CDATA[Co zrobić, żeby przestać czuć się wśród ludzi jak ufoludek w brudnych kaloszach, a 
zamiast tego być osobą pewną siebie, wartościową i przyjaźnie nastawioną do świata? Oswajanie 
samotności to kolejna książka pisana z potrzeby serca w minionym 2013r. przepojony miłości do życia i 
najbliższej rodziny, pełen podziwu dla piękna pór roku i świata. To ksiązka pełna zadumy nad przemijaniem, 
tęsknotą za odchodzącymi na zawsze, wyrażające pogodzenie się z osamotnieniem.]]></description>

  <category><![CDATA[Książki/Biografia]></category> 
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  <price>22.50</price>
  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=74</url>

<attribute name=”autor”>Beata Pawlikowska</attribute>
<attribute name=”ISBN”>9788360000-97</attribute>
<attribute name=”ilosc_stron”>348</attribute>
<attribute name=”wydawnictwo”>Znak</attribute>
<attribute name=”oprawa”>Broszurowa</attribute>
<attribute name=”rok_wydania”>2010</attribute>
<attribute name=”format”>tradycyjna</attribute>
<weight>0,2 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/74.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii URODA

Lista wymaganych atrybutów:

 zdjęcie
 opis
 producent
 seria
 rodzaj
 pojemność
 odcień – w przypadku kosmetyków kolorowych
 kod EAN

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z kosmetykami

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>408</id>
<name><![CDATA[Dermika Meritum krem nawilżający na dzień i noc 30 ml)]]></name>
<description><![CDATA[Dermika HialiQ Hialuronowy krem nawilżający przeznaczony jest do każdego typu 

cery dojrzałej, wymagającej nawodnienia, wygładzenia zmarszczek i zmniejszenia objawów starzenia się. Krem 
zawiera superskuteczny potrójny kwas hialuronowy 3D o różnej wielkości cząsteczek, które działają na trzech 
poziomach. 
Koncepcja ta umożliwia redukcję zmarszczek w trzech wymiarach długości, szerokości i głębokości. Wspomagają ją 
dodatkowo stymulator nowego kolagenu o działaniu ujędrniającym oraz silny nawilżacz dostarczający wodę do 
komórek skóry. Krem ma też doskonałe własności nawilżające oraz ujędrniające. Nadaje skórze świeży i zdrowy 
wygląd. Cera nabiera młodzieńczej gładkości, staje się ładna, zadbana oraz dobrze chroniona przed utratą wody, 
wiotczeniem i skutkami starzenia się. 
Sposób użycia:
Krem polecany jest do stosowania zarówno na dzień przed wykonaniem makijażu, jak i na noc po dokładnym 
oczyszczeniu twarzy. 
Informacje o serii:
Seria hialuronowych kremów przeznaczonych do każdego typu cery dojrzałej, wymagającej nawodnienia, 
wygładzenia zmarszczek i zmniejszenia objawów starzenia się.]]></description>

<category><![CDATA[Kosmetyki/Dla kobiet/Kremy/Kremy do twarzy/Nawilżające]]></category>
<price>14.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Dermika_Meritum_krem_nawilżający_na_dzień_i_noc_30_ml/</url>
<producer>Dermika</producer>
<images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/15818484.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/516516515.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/1515484.jpg</addimage>
</images>
<attribute name="producent">Dermika</attribute>
<attribute name="seria">Meritum</attribute>
<attribute name="rodzaj">nawilżający</attribute>
<attribute name="pojemność">30 ml</attribute>
<attribute name="EAN">5902046620042</attribute>

              <weight>0,03 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
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<offer>
<id>410</id>
<name><![CDATA[Loreal Szminka Colour Riche Nr 176 różowa]></name>
<description><![CDATA[Nuty głowy: grejpfrut, cytryna, pomarańcza, czerwona porzeczka.Nuty serca: 
 konwalia, pieprz, róża herbaciana, nuty trawiaste. Baza: piżmo, drewno cedrowe, tonka. ]]></description>
<category><![CDATA[Kosmetyki/Do makijażu/Makijaż ust/Pomadki]]></category>
<price>14.50</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Loreal_colour_riche_176</url>
<producer><![CDATA[Loreal]]></producer>
<image><http://www.twoj_sklep.pl/images/410.jpg</image>
<attribute name="producent">Loreal</attribute>
<attribute name="seria">Colour Riche</attribute>
<attribute name="rodzaj">pomadka</attribute>
<attribute name="pojemność">8 g</attribute>
<attribute name="EAN">0695646000742</attribute>
<attribute name="odcień">Nr 176 różowa</attribute>

              <weight>0,008 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii ZDROWIE

Lista wymaganych atrybutów:
 zdjęcie
 opis
 producent
 dokładna nazwa oferty
 dawka substancji czynnej
 pojemność
 kod EAN
 kod BLOZ27 (dla leków OTC i suplementów diety, zapisywany w pliku
XML jako attribute name=”code”

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z artykułami i akcesoriami medycznymi

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>410</id>
<name><![CDATA[GLAXOSMITHKLINE CODIPAR 500 MG 24 SZT]]></name>
<description><![CDATA[CODIPAR jest lekiem zawierającym paracetamol, który działa przeciwbólowo i 
przeciwgorączkowo. nie wykazuje działania przeciwzapalnego.]]></description>
<category><![CDATA[Zdrowie / Grypa i przeziębienie / Gorączka]]></category>
<price>8.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/GLAXOSMITHKLINE_CODIPAR_500_MG_24-SZT/</url>
<producer>GLAXOSMITHKLINE</producer>
<images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/1765756753.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/53567657567.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/136765757.jpg</addimage>
</images>

              <attribute name="code">7586957</attribute>
<attribute name="producent">GLAXOSMITHKLINE</attribute>
<attribute name="dawka">500 mg</attribute>
<attribute name="przeznaczenie">lek przeciwgorączkowy</attribute>
<attribute name="pojemność">24 szt</attribute>
<attribute name="EAN">5909990257218</attribute>

              <weight>0,1 kg</weight>
              <availability>1</availability>
</offer>
<offer>

<id>410</id>
<name><![CDATA[Olimp Vita-Min plus 60 kaps]]></name>
<description><![CDATA[Olimp VITA-MIN Multiple Sport, to jedne z najmocniejszych witamin sportowych na 

rynku.]]></description>
<category><![CDATA[Zdrowie / Witaminy I minerały]]></category>
<price>25.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Olimp_Vita_min_plus_60_kaps/</url>
<producer>Olimp</producer>
<images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/143463.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/54624634.jpg</addimage>
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<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/13463466346.jpg</addimage>
</images>

              <attribute name="code">5786954</attribute>
<attribute name="producent">Olimp</attribute>
<attribute name="dawka">250 mg</attribute>
<attribute name="przeznaczenie">Witaminy</attribute>
<attribute name="pojemność">60 kaps</attribute>
<attribute name="EAN">5909558876218</attribute>

              <weight>0,1 kg</weight>
              <availability>1</availability>
</offer>
<offer>

<id>411</id>
<name><![CDATA[Unomedical Cewnik urologiczny silikonowany Foleya]]></name>
<description><![CDATA[Cewniki Foley firmy Unomedical są idealne do krótkotrwałego stosowania. 
Powierzchnia cewnika pokryta jest płynnym silikonem co pozwala na ich atraumatyczne 
wprowadzenie]]></description>
<category><![CDATA[Zdrowie / Sprzęt i materiały jednorazowe / Cewniki]]></category>
<price>2.90</price>
<url>http://www.twoj_sklep/Unomedical_Cewnik_urologiczny_silikonowany_Foley</url>
<producer><![CDATA[Unomedical]]></producer>
<image><http://www.twoj_sklep.pl/images/411.jpg</image>
<attribute name="producent">Unomedical</attribute>
<attribute name="długość">15 cm</attribute>
<attribute name="średnica">07 mm</attribute>
<attribute name="przeznaczenie">urologiczny męski</attribute>
<attribute name="EAN">5907577420987</attribute>

              <attribute name="BLOZ7"></attribute>
<attribute name="materiał">silikon</attribute>
<attribute name="ilość w opakowaniu zbiorczym">100 szt</attribute>

              <weight>0,15 kg</weight>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii ODZIEŻ i OBUWIE

Lista wymaganych atrybutów:
 zdjęcie

W  kategorii  Moda  wymagane  są  zdjęcia  do  każdej  oferty.  Zdjęcie  powinno  być  zgodne

kolorystycznie z ofertą (jeśli ofertą jest biała bluzka – zdjęcie białej bluzki).

 opis

 producent

Producenta należy podać w polu atrybutowym producer:

             <producer>Puma</producer>

Korzystne jest podanie go dodatkowo na początku nazy oferty:

            <name>Puma Kurtka Fun Padded Jacket 83009-525</name>

 model

Model należy podać w nazwie oferty, np.

<name>Obsessive Huntress Chemise</name>
<name>Obsessive stringi Armena</name>
<name>Axami biustonosz V-511</name>
<name>Gorsenia figi 35179</name>

 kod producenta

W odzieży z kodem producenta najczęściej mamy do czynienia w przypadku markowej odzieży
sportowej. 

      Kod należy podać w polu atrybutowym code, np.:

<attribute name="code">83009-525</attribute>
            <attribute name="code">Z92337</attribute>

Korzystne jest podanie go dodatkowo na końcu nazwy oferty:

<name>Puma Kurtka Fun Padded Jacket 83009-525</name>
<name>Reebok T-Shirt Rbk Est79 Grph Z92337</name>

 kolor

Kolor  podawany powinien być jako parametr: 

<attribute name="Kolor">Zielony</attribute>

Jeśli  oferta  dostępna  jest  w  kilku  wariantach  kolorystycznych,  każdy  wariant  powinien  być

podany jako osobna oferta, czyli:

<id>1<id>

<name>Nife bluzka B65</name>

<attribute name="Kolor">Zielony</attribute>
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<id>2<id>

<name>Nife bluzka B65</name>

<attribute name="Kolor">Czerwony</attribute>

 rozmiar

Rozmiar podawany powinien być jako parametr: 

<attribute name="Rozmiar">S;L;XL</attribute>
gdzie wszystkie dostępne rozmiary powinny występować po średniku.

 dokładna ścieżka kategorii, uwzględniająca płeć

Ścieżka kategorii powinna być jak  najdokładniejsza, w przypadku odzieży, która może być męska 
lub damska, np. spodni, bluz itp. wymagane jest podanie rozróżnienia na: damskie, męskie np.:
 

Odzież i dodatki/Odzież damska/Bielizna/Biustonosze
Moda i styl / Odzież / Bielizna / Damska / Bielizna ciążowa 
Odzież/Bielizna/Szlafroki męskie
Odzież damska / Odzież / Sukienki

 kod EAN

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Dodatkowe parametry  można  podać   w  polach  atrybutowych  zbudowanych  według  poniższego
schematu:

<attribute name="Fason">Rurki</attribute>
<attribute name="Materiał">Tiul</attribute>
<attribute name="Wysokość obcasa">7cm</attribute>
<attribute name="Długość rękawa">długi rękaw</attribute>

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z Odzieżą i obuwiem

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>377</id>
<name>Lupoline Biustonosz 615 ecru </name>
<description><![CDATA[Bardotka w delikatnym kolorze ecru w zestawieniu zielenią bardzo eleganckiego 
haftu. Miseczki są wykonane z pianki micro, sztywne a zarazem idealnie dopasowujące się do biustu. Dzięki
wyjmowanej wkładce push up i odpinanym ramiączkom jest on bardzo funkcjonalny. ]]></description>

  <category><![CDATA[Bielizna damska – Biustonosze – Push Up]]></category> 
  <price>45.00</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/o3,1680,Lupoline-Biustonosz-615.html</url>
<attribute name=”producent”>Lupoline</attribute>
<attribute name=”symbol”> 615</attribute>
<attribute name=”rodzaj”>damska</attribute>
<attribute name="EAN">3528707269263</attribute>
<attribute name="Rozmiar">70A;75B;80C</attribute>
<attribute name="Kolor">Ecru</attribute>
<attribute name="Fason">Bardotka</attribute>
<attribute name="Materiał">satyna</attribute>
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<weight>0,3 kg</weight>
              <images>

<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/54346356.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/346366.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/3463463463.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>378</id>
<name>Plecak miejski Campus Baodi 30</name>
<description><![CDATA[Plecak miejski Baodi 30 firmy Campus. Pojemność: 25l ]]></description>

  <category><![CDATA[Odzież - Plecaki - Miejskie]]></category> 
  <price>52.00</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/o3,1680,Plecak-Campus-Baodihtml</url>
<attribute name=”producent”>Campus</attribute>
<attribute name=”symbol”> Baodi 30</attribute>
<attribute name=”rodzaj”>unisex</attribute>
<attribute name="EAN">5051794003628</attribute>
<attribute name="kolor">zielono-niebieski</attribute>
<attribute name="Fason">plecak miejski</attribute>
<attribute name="Materiał">tkanina syntetyczna</attribute>
<weight>1,7 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/function/images/A.JPG</image>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>379</id>
<name>Adidas AdiRacer Low G16082</name>
<description><![CDATA[Męskie buty z kolekcji firmy Adidas. Charakterystyczna dla linii miejskiej nisko 
profilowana cholewka, wygodna podeszwa oraz ciekawe wykończenia to cechy charakterystyczne modelu 
ADIDAS ADI RACER LOW ]]></description>

  <category><![CDATA[Buty sportowe / Męskie]]></category> 
  <price>52.00</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/o3,1680,Adidas-AdiRacer-html</url>
<attribute name=”producent”>Adidas</attribute>
<attribute name=”code”> G16082</attribute>
<attribute name=”rodzaj”>męski</attribute>
<attribute name="EAN">5051794003628</attribute>
<attribute name="Rozmiar">40;41;43;44</attribute>
<attribute name="kolor">czarne</attribute>
<weight>1,7 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/function/images/A.JPG</image>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii MOTORYZACJA

Lista wymaganych atrybutów:

 OPONY
 producent
 model/nazwa
 szerokość
 profil
 średnica
 nośność
 prędkość
 sezon
 typ_pojazdu
 zdjęcie
 opis

 FELGI
 producent
 model
 rozmiar
 rozstaw śrub
 odsadzenie
 zdjęcie
 opis

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje><offers><offer>

<id>73</id>
<name>Dębica Frigo 2 185/65/R15 88 T</name>
<description><![CDATA[Zupełnie przyzwoita opona za przyzwoitą cenę.]]></description>

  <category><![CDATA[Motoryzacja/opony/osobowe/zimowe]]></category> 
  <price>151.00</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=73</url>
<attribute name=”producent”>Dębica</attribute>
<attribute name=”model”>Frigo 2</attribute>
<attribute name=”szerokosc”>185</attribute>
<attribute name=”profil”>65</attribute>
<attribute name=”predkosc”>T</attribute>
<attribute name=”srednica”>R15</attribute>
<attribute name=”nosnosc”>88</attribute>
<attribute name=”sezon”>Zimowe</attribute>
<attribute name=”typ_pojazdu”>Osobowe</attribute>
<weight>7 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/73.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>
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<id>11551417</id>
<name>AEZ Intenso 7,5x17 5x112 ET40</name>
<description><![CDATA[Zupełnie nowa felga za przyzwoitą cenę.]]></description>

  <category><![CDATA[Motoryzacja/felgi]></category> 
  <price>694.00</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=11551417</url>
<attribute name=”Producent”>AEZ</attribute>
<attribute name=”Model”>Intenso</attribute>
<attribute name=”Rozmiar”>7,5x17</attribute>
<attribute name=”Rozstaw_srub”>5x112</attribute>
<attribute name=”Offset(ET)”>40</attribute>
<weight>1,1 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/11551417.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers></okazje>
<offer>

<id>11551555</id>
<name>Opel Medium 8x14 4x120 ET40</name>
<description><![CDATA[Nowe, gwarantujące świetny wygląd kół.]]></description>

  <category><![CDATA[Motoryzacja/koła/felgi]></category> 
  <price>450.00</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=11551555</url>
<attribute name=”Producent”>Opel</attribute>
<attribute name=”Model”>Medium</attribute>
<attribute name=”Rozmiar”>8x14</attribute>
<attribute name=”Rozstaw_srub”>5x112</attribute>
<attribute name=”Offset(ET)”>35</attribute>
<weight>1,0 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/11551555.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers></okazje>
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Integracja ofert z kategorii DLA DZIECKA

Lista wymaganych atrybutów:
 zdjęcie
 opis
 producent
 dokładna nazwa oferty
 kod producenta
 kod EAN
 kolor

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z artykułami i akcesoriami dla dzieci

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>54</id>
<name><![CDATA[LEGO Creator Bricks  Zabawa z pojazdami 4635]]></name>
<description><![CDATA[Zestaw pozwala zbudować trzy konstrukcje: kabriolet, podnośnik lub bolid 
wyścigowy. Twórz, kreuj, planuj i buduj nowe budynki oraz pojazdy. Z każdego zestawu klocków Creator 
możesz skonstruować, co najmniej 3, odmienne projekty. Zabawa nie ma końca! Ogranicza Cię jedynie 
własna wyobraźnia. Szeroki asortyment produktów LEGO obejmuje zestawy klocków, przeznaczone dla 
niemal wszystkich grup wiekowych! Ich zadaniem jest rozwój kreatywnego myślenia oraz samodzielnego 
podejmowania decyzji. Dzięki temu, że poszczególne elementy klocków mogą być łączone ze sobą na wiele
sposobów, tworząc rozmaite przedmioty, zabawki LEGO znakomicie pobudzą wyobraźnię i kreatywność 
oraz rozwiną zdolności rozumowania Twojego dziecka. Pomogą mu również w nauce samodzielnego 
myślenia, a także w budowaniu relacji z rówieśnikami, opartych na współdziałaniu i współtworzeniu podczas
przyjemnej zabawy.]]></description> 
<category><![CDATA[Dla dziecka/Zabawki/Klocki]]></category> 

  <price>99.00</price>
  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=54</url>

<attribute name=”producent”>LEGO</attribute>
<attribute name=”kod producenta”>1 CD</attribute>
<attribute name=”ilość elementów”>200</attribute>
<attribute name=”wiek dziecka”>od 3 lat</attribute>
<attribute name=”EAN”>9788374355587</attribute>
<attribute name=”seria”>Creator</attribute>
<attribute name=”rok produkcji”>2008</attribute>
<weight>2,5 kg</weight>

              <images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/4563464.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/365636.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/36576778.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>54</id>
<name><![CDATA[bluzka Bob Budowniczy]></name>
<description><![CDATA[Bluzka uszyta specjalnie dla Twojego dziecka. 
Wygodna bluzka na lato z krótkim rękawkiem i ciekawym wzorem na przodzie.
Materiał: 90% bawełna, 10% elastan
Produkt należy prać w temp. do 30C.]]></description>
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  <category><![CDATA[Dla dziecka/Odzież/Bluzki/Długi rękaw]]></category> 
  <price>70</price>

  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=54</url>
<attribute name=”producent”>EplusM</attribute>
<attribute name=”model”>BB 5203042</attribute>
<attribute name=”EAN”>9788374354556</attribute>
<attribute name=”wiek dziecka”>2 lata</attribute>
<attribute name=”rozmiar”>112-116 cm</attribute>
<attribute name=”seria”>Bob Budowniczy</attribute>
<attribute name=”kolor”>zielony</attribute>
<weight>0,3 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/54.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>

Integracja ofert z kategorii SPORT I HOBBY

Lista wymaganych atrybutów:
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 zdjęcie
 opis
 producent
 dokładna nazwa oferty
 kod producenta
 kod EAN
 kolor

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu:
 produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
 produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z artykułami i akcesoriami sportowymi
i hobby
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>8</id>
<name><![CDATA[Rower Treningowy YORK C202 ]]></name>
<description><![CDATA[<p><strong>C202 </strong>to magnetyczny rower z elektroniczną regulacją 
obciążenia. Posiada bardzo intuicyjny w obsłudze komputer sterujący z 12 programami predefiniowanymi. 
Dodatkowo rowerek posiada podpórkę pod książkę i uchwyt na ręcznik. </p>]]></description>
<category><![CDATA[Siłownia i Fitness/Rowery treningowe]]></category>
<price>1567.00</price>
<url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=8</url>
<producer><![CDATA[YORK Fitness]]></producer>
<attribute name="Wymiary w cm (dł./szer./wys)">103 x 55 x 139</attribute>
<attribute name="Zakres obciążenia">1-16 z regulacją elektroniczną</attribute>
<attribute name="Ragulowana kierownica">Tak - pochylenie</attribute>
<attribute name="Mechanizm korbowy">3 częściowy z łożyskami</attribute>
<attribute name="Wyposażenie dodatkowe">podpórka pod książkę, uchwyt na 
ręcznik</attribute>
<attribute name="Waga urządzenia">125 kg</attribute>
<attribute name="Regulacja siodła">Tak - z regulacją pionową, poziomą i przez 
pochylenie</attribute>
<attribute name="Ciężar koła zamachowego">28 kg</attribute>
<attribute name="Wymiary opakowania">70x30x55</attribute>
<attribute name="Pamięć użytkowników">9 użytkowników</attribute>
<attribute name="Ilość programów treningowych">22</attribute>
<attribute name="Pomiar zużycia energii">Tak</attribute>
<attribute name="Wyświetlacz">1 podświetlane okno LCD</attribute>
<attribute name="Automatyczny dobór stref treningowych">3 strefy</attribute>
<attribute name="Pomiar pulsu">sensory dotykowe, opcjonalnie zestaw Cardio Kit</attribute>
<attribute name="Programy treningowe">Programy treningowe ogółem - 22</attribute>
<attribute name="Przyłącza sieciowe">230 V</attribute>
<attribute name="Opór">Magnetyczny</attribute>
<attribute name="Regulacja siły oporu">Elektroniczna</attribute>
<attribute name="Program celowy">zorientowany na czas, dystans, kalorie</attribute>
<attribute name="Inne cechy">pomiar tkanki tłuszczowej FAT (%), BMI</attribute>
<attribute name="Seria">Rowery Treningowe</attribute>

              <weight>125 kg</weight>
<images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/494088.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/495875.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/4587454.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
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<offer>
<id>12</id>
<name><![CDATA[ACANA Puppy & Junior 18kg ]]></name>
<description><![CDATA[Karma dla szczeniąt ras średnich.  Bardzo wydajna i sycąca. Zawiera wiele 

składników odpowiedzialnych za dobry wzrost, budowę i kondycję naszego pupila.]]></description>
<category><![CDATA[PSY / KARMY / SUCHE]]></category>
<price>233</price>
<url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=12</url>
<producer><![CDATA[Puppy ]]></producer>
<attribute name="smak">kurczak</attribute>
<attribute name="opakowanie">foliowe</attribute>
<attribute name="przeznaczenie">szczeniaki</attribute>

              <weight>18 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/10.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>10</id>
<name><![CDATA[SARA Buda DOMEK Flower Power 39x51x44cm (B-5B)]]></name>
<description><![CDATA[Śliczna buda w kształcie domku, przeznaczona dla pupili, które uwielbiają się 

chować. Ponadczasowy kształt, efektowne detale, wyjmowana, dwustronna, miękka poduszka. ]]></description>
<category><![CDATA[PSY / AKCESORIA / LEGOWISKA / BUDKI ]]></category>
<price>109.00 </price>
<url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=10</url>
<producer><![CDATA[Sara ]]></producer>
<attribute name="code">3AD8-598F0 </attribute>
<attribute name="kolor">ciemny machoń</attribute>
<attribute name="wejście">kwadratowe</attribute>
<attribute name="dach">prosty</attribute>
<attribute name="materiał">drewno</attribute>
<attribute name="wymiary">120x60x90</attribute>

              <weight>13,3 kg</weight>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/10.jpg</image>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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Integracja ofert z kategorii DOM

Lista wymaganych atrybutów:
 zdjęcie
 opis
 producent
 dokładna nazwa oferty
 kod producenta
 kod EAN
 wymiary (w wybranych kategoriach np.: tekstylia domowe, materace, 
płytki, grzejniki)
 kolor

Jeżeli  sklep  posiada  inne  atrybuty  (parametry)  to  również  prosimy  o  ich  udostępnienie  –
pomogą nam one wyposażyć produkt w odpowiednie parametry, dzięki czemu: 
  produkt będzie wyżej pozycjonowany w wynikach google
  produkt będzie się lepiej odnajdywał w naszej wyszukiwarce
 produkt będzie widoczny pod odpowiednimi filtrami na serwisie

Przykładowa struktura pliku XML dla   sklepu z artykułami i akcesoriami do domu

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<okazje>
<offers>
<offer>

<id>55</id>
<name><![CDATA[Grzejnik Jaga Sani Louvre 730 x 400]]></name>
<description><![CDATA[Rewelacyjny i jednocześnie bardzo praktyczny grzejnik. Posiada dużą powierzchnię 
dzięki czemu dobrze ogrzewa pomieszczenia.]]></description> 
<category><![CDATA[Grzejniki / łazienkowe / żebrowane]]></category> 

  <price>1599.99</price>
  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=55</url>

<attribute name=”producent”>Jaga</attribute>
<attribute name=”kod producenta”>BCD 0115</attribute>
<attribute name=”ilość żeber”>22</attribute>
<attribute name=”wymiary”>730 x 400</attribute>
<attribute name=”EAN”>9788374355588</attribute>
<attribute name=”seria”>Sani Louvre</attribute>
<attribute name=”rok produkcji”>2014</attribute>
<weight>7,5 kg</weight>

              <images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/55.jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/365636.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/36576778.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>57</id>
<name><![CDATA[Mengtianzi Pościel satynowa haftowana 160x200 371 ]]></name>
<description><![CDATA[Pięknie haftowana pościel. Kwiatowe wzory nadają elegancji.]]></description> 
<category><![CDATA[Pościel / haftowana]]></category> 

  <price>189.99</price>
  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=57</url>

<attribute name=”producent”>Mengtianzi</attribute>
<attribute name=”kod producenta”>371</attribute>
<attribute name=”kolor”>granat</attribute>
<attribute name=”wymiary kołdry”>160 x 200</attribute>
<attribute name=”wymiary poduszki”>60 x 50</attribute>
<attribute name=”ilość poduszek”>2</attribute>
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<attribute name=”EAN”>9788374354875</attribute>
<attribute name=”motyw”>kwiatowy</attribute>
<attribute name=”rok produkcji”>2014</attribute>
<weight>1,5 kg</weight>

              <images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/57jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/365666.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/365777.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
<offer>

<id>59</id>
<name><![CDATA[MID Metalowy gril VENUS MO8328]]></name>
<description><![CDATA[MAły, ale bardzo wydajny grill węglowy. Nadaje się na rodzinne grillowanie jak i 
świetnie sprawdzi się w terenie.]]></description> 
<category><![CDATA[Grille / ogrodowe / składane]]></category> 

  <price>46.99</price>
  <url>http://www.twoj_sklep.pl/products_id=59</url>

<attribute name=”producent”>MID</attribute>
<attribute name=”kod producenta”>MO 8328</attribute>
<attribute name=”kolor”>srebrny</attribute>
<attribute name=”wymiary”>34 x 4</attribute>
<attribute name=”materiał”>metal</attribute>
<attribute name=”EAN”>9788357454875</attribute>
<attribute name=”rok produkcji”>2014</attribute>
<weight> 0,9 kg</weight>

              <images>
<image>http://www.twoj_sklep.pl/images/59jpg</image>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/365666.jpg</addimage>
<addimage>http://www.twoj_sklep.pl/images/332777.jpg</addimage>
</images>
<availability>1</availability>

</offer>
</offers>
</okazje>
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 Format polskich znaków w pliku XML powinien być ISO-8859-2, ewentualnie UTF-8 lub
Windows-1250. Przykładowe nagłówki dokumentu XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"?>

 Jeśli dany parametr nie będzie przy danym produkcie, należy wtedy pomiędzy 
wartościami pola (np.: <producer></producer>) pozostawić puste miejsce. Struktura pliku XML 
musi zostać     zachowana. 

 Następujące znaki wewnątrz tagów XML trzeba zamienić odpowiednio na:

znak znacznik
< &lt;
> &gt;
& &amp;

lub otoczyć treść tagu kodem <![CDATA[treść]]> 
np.: <producer><![CDATA[treść]]></producer>

 Można zweryfikować poprawność XML otwierając go w przeglądarce Internet Explorer,
w Mozilla Firefox (czym większy plik XML tym czas oczekiwania na otwarcie się wydłuży) lub za
pomocą walidatora XML.

Pomoc techniczna

Szczegóły procesu integracji omawia sekcja FAQ  znajdująca się w Panelu Sprzedawcy.
Tam również zebrane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeżeli jednak nadal pojawiają się pytania, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego
umieszczonego w Panelu Sprzedawcy.

Dział Obsługi Klienta

Masz pytania? Z chęcią pomożemy:

tel: +48 42 235 13 11

e-mail: kontakt@okazje.info.pl

Dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji pon.-pt. w godz. 8-16
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