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XML árlista mezők ismertetése
identifier:
•
•
•
•
•
•

a termék azonosítója, ami egyedi a webshop termékeire nézve és nem változik az adott
terméknél
típus: string
kötelező?: igen
max-hossz: 200 karakter
pl.: ABW15510
megjegyzés: ez alapján kötjük össze a termékeket

name
•
•
•
•
•

a termék neve
típus: string
kötelező?: igen
max-hossz:200 karakter
pl.: Soproni üveges 0,5 l

price
•
•
•
•
•
•

a name mezőben megnevezett termék ára, FONTOS: ha a terméknek lehet akciós ára és van
is, akkor az akciós ár kerüljön ide
típus: string
kötelező?: igen
max-hossz: 20 karakter
pl.: 189
megjegyzés: a pénznemet ne tartalmazza mert az minden esetben Forint (Ft), lehetőleg csak
egész számot tartalmazzon,
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product_url
•
•
•
•
•
•

a termék (végoldal) URL címe
típus: string
kötelező?: igen
max-hossz: 240 karakter
pl.: http://www.azonoldala.hu/alkoholos-italok/soproni-uveges-05-l
megjegyzés: nem teszünk hozzá se nem veszünk el http https www –t. Erre az URL-re
irányítjuk a látogatókat. Ha nem egy valós URL töröljük a terméket.

category
•
•
•
•
•

a termék kategória besorolása
típus: string
kötelező: nem
max-hossz: 200 karakter
pl.: Alkoholos italok, Sör

image_url
•
•
•
•
•

egy kép amin a termék látható
típus: string
kötelező?: nem
max-hossz: 240 karakter
pl.: http://www.azonoldala.hu/alkoholos-italok/soproni-uveges-05-l.jpg

description
•
•
•
•
•

a termék leírása
típus: text
kötelező?: nem
max-hossz: 5000 karakter
megjegyzés: ha valami kartonban kapható akkor ide érdemes beleírni, vagy ha díszdobozos
akkor azt is ide érdemes beleírni

manufacturer
•
•
•
•
•

gyártó, lepárló, márka vagy aki készíti az italt
típus: string
kötelező?: nem
max-hossz: 200 karakter
pl.: Soproni
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delivery_time
•
•
•
•
•
•

a termék szállítási ideje amennyiben egy terméknek speciális szállítási ideje van, ha cég szintű
szállítási idő van akkor ezt érdes kihagyni
típus: string
kötelező?: nem
max-hossz: 200 karakter
pl.: 1-2 munkanap vagy 72 óra
megjegyzés: írjuk bele a konkrét „munkanap”, „nap”, „óra”, „hét” szavakat is

delivery_cost
•
•
•
•

a termék szállítási költsége, amennyiben a terméknek speciális szállítási költsége van akkor
kell kitölteni, ha cég szintű a szállítás díja akkor érdemes kihagyni
típus: string
kötelező?: nem
max-hossz: 200 karakter

Példák
Egy összetett példa, ami 4 terméket tartalmaz kötelező és nem kötelező mezőkkel együtt:
példa megtekintése

Egy egyszerű példa amiben csak 1 termék van és csak a kötelező adatokkal:
példa megtekintése

Általános információk az árlista feldolgozásáról
•
•
•
•
•
•

•

a HTML/CSS/JS elemeket eltávolítjuk az adatokból, csak a plain text marad
naponta 1x frissítjük az árlistát, minden nap 17:00 kor kezdjük el
a szerver IP címe ami lekéri az árlistát: 185.80.51.190
ha egy kötelező adatmező hiányzik akkor azt az elemet átugorjuk
mindenkori aktuálisan elérhető, vásárolható termékek kerüljenek bele a listába
ha nem valid az XML vagy nem elérhető akkor a 3. próbálkozás után addig nem próbáljuk
frissíteni amíg azt a webshop tulajdonosa nem jelzi, hogy javításra került és újra próbáljuk
meg frissíteni az árlistát
ha mégis HTML-t szeretnél valamelyik adatmezőbe tenni akkor azt tedd CDATA-ba

Ha bármilyen kérdésed lenne, akkor írj nekünk a hello@italkereso.hu címre.
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