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Specifikace datového souboru pro kategorie: 
Datový soubor je ve formátu XML s kódováním v UTF-8. Soubor obsahuje seznam kategorií jejich ID a 

ID nadřazené kategorie. 

Datový soubor je dostupný na adrese poskytnuté administrátorem e-shopu. 

Popis položek elementů: 
categories: Hlavní element, obsahuje informace o podkategoriích 
category: Označuje jednotlivé kategorie 
category_id: ID kategorie 
category_parent_id: ID rodičovské kategorie, kořenové kategorie mají zde hodnotu „0“ (nula) 
category_name: Název kategorie 

Příklad datového souboru: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<categories> 
  <category> 
  <category_id>1</category_id>  
  <category_parent_id>0</category_parent_id>  
  <category_name>katalog</category_name>  
  </category> 
   
  <category> 
  <category_id>2</category_id>  
  <category_parent_id>1</category_parent_id>  
  <category_name>elektronika</category_name>  
  </category> 
 
  <category> 
  <category_id>3</category_id>  
  <category_parent_id>2</category_parent_id>  
  <category_name>fotovideo</category_name>  
  </category> 
 
  <category> 
  <category_id>4</category_id>  
  <category_parent_id>2</category_parent_id>  
  <category_name>audio</category_name>  
  </category> 
</categories> 
 

Odpovídá stromové struktuře: 

 katalog 
o elektronika 

 fotovideo 
 audio 

 

 

 

 

 

 



Specifikace datového souboru pro produkty: 
Datový soubor je ve formátu XML s kódováním v UTF-8. Soubor obsahuje informace o produktech. 

Datový soubor je dostupný na adrese poskytnuté administrátorem e-shopu. 

Popis položek elementů: 
products: root element, obsahuje elementy produkt 
product: obsahuje další elementy s informacemi o produktu 
product_id: ID výrobku na e-shopu, jedinečné pro výrobek 
product_code: číslo výrobku dle konvence dodavatele, jedinečné pro výrobek  
part_number: Part Number výrobku 
category_id: číslo primární kategorie, v které je výrobek umístěn (jedná se o kategorii 

na straně dodavatele, musí odpovídat s id category v datovém souboru 
pro stromovou strukturu) 

categoryies_id: pokud je výrobek ve více kategoriích je zde seznam ostatních ID 
oddělených čárkou 

name: název výrobku 
short_description: krátký popis výrobku 
long_description: dlouhý popis výrobku, může obsahovat znaky „<“ = &lt; ,“>“ = &gt; 
tech_description: technicky popis 
producer: výrobce výrobku 
action: příznak zdali je výrobek v akci, pokud ano obsahuje „1“ 
unit: měrná jednotka (ks, kg, l, t, g, m, dm) 
guarantee: záruka v měsících 
price: nákupní cena bez DPH 
vat: sazba DPH 
availability: dostupnost skladem (skladem = 1, není skladem = 0) 
availability_all: dostupnost dle číselníku u dodavatele, běžně se používá: 

1 – Externí sklad 
2 – Skladem (je stejné jako <availbility>1</availbility>) 
3 – Dostupnost zboží 3 až 10 dnů 
4 – Na dotaz 
5 – Nedostupné 
6 – Na cestě 
7 – Na dotaz 
atd. 

images: pokud výrobek obsahuje obrázky, jsou zde vnořeny elementy image 
image: url adresa obrázku bez vodotisku 
recycling_charges: recyklační poplatek 

Příklad datového souboru: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<products> 
<product> 
<product_id>8811</product_id> 
<product_code>SN:630145</product_code> 
<part_number/> 
<category_id>86</category_id> 
<categories_id>89,150</categories_id> 
<name>Sušená směs 500g</name> 
<short_description>Doplňkové krmivo pro psy.</short_description> 
<long_description> 

<p>Obsah: vepřová noha, hovězí noha, lopatka, šlacha, vazovice,</p> 
<p>klobása, ucho vepřové a hovězí, kost vepřová a hovězí, penis</p> 
<p>hovězí aj.</p> 

</long_description> 
<tech_description/> 
<producer>Ostatní</producer> 
<action>0</action> 
<unit>ks</unit> 
<guarantee>0</guarantee> 
<price>13.76</price> 



<vat>20</vat> 
<availability>0</availability> 
<availability_all>1</availability_all> 
<images> 
<image>http://www.canis-prosper.cz/produkty/original/8811.jpg</image> 
</images> 
<recycling_charges>0</recycling_charges> 
</product> 
</products> 
 
 

 

Změny 
1.1.0 (2010/09) 

U produktu přidány nové položky (availability_all) 

1.0.0 (2010/07) 

U produktu přidány nové položky (categoryies_id, action, unit) 

Testovací verze (2009/11) 


