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Adatok importálása 
	  
 
	  
Ahhoz, hogy áruházának termékeit megjelentethessük a Lovasok.hu piacterén, az adatokat meghatározott formátumban kell átadniuk számunkra. A 
lehetséges kiterjesztések: CSV vagy XML. 

	  
Az adatfájlok létrehozásakor az alábbi szempontokat  kell figyelembe venni a megfelelő működéshez: 

	  

1. Az adatfájl legyen online elérhető és rendszeresen frissüljön az aktuális állapotnak megfelelően. 
	  

2. Mindkét fájlformátum esetén az importálásra kész adatoknak UTF-8 formátumban kell lenniük. 
	  

3. Minden adatot egyszerű szövegként kell átadni, HTML formázások nélkül (plain text), kivéve a description mezőt, amelynél néhány HTML formázás 
használata megengedett (b, i, ul, ol). A leírás tetszőleges  hosszúságú lehet, de nem tartalmazhat linket, telefonszámot vagy más, oda nem illő 
információt. 

4. A termékhez kapcsolódó URL-eknek közvetlenül a termék oldalára kell mutatnia. 
	  

5. A termékhez kapcsolódó kép minimum 400x400 pixel méretű legyen, a rendszer a kép teljes elérési útját kéri. Több URL megadásakor az egyes 
címeket “|” jellel kell elválasztani. Az első helyen megadott kép lesz a termék alapértelmezett képe. 

6. A kategóriák mező esetén a kategóriákat és alkategóriákat “>” jellel kell elválasztani, az egyes besorolások határait a “|” jel jelezze. 
	  

7. Az opcionálisnak jelölt mezők megadása nem kötelező. Amennyiben csak néhány termék esetén rendelkezik a kért adatokkal, nyugodtan illessze be 
az adatfájlba, a rendszer nem várja el, hogy ezek a tulajdonságok minden tételnél szerepeljenek. 

8. Ha nem szerepel valamely adat, a “nincs megadva” szöveggel, vagy egy kötőjellel “-” helyettesítendő. 
	  
Az adatfájl sikeres összeállítására és későbbi  frissítésére célszerű  egy scriptet létrehozni, ami a tárolt adatokból automatikusan előállítja a számunkra 
szükséges formátumot, az éles működéshez  ugyanis egy rendszeresen,  automatikusan létrejövő  adatállományra lesz szükségünk, melyből  a Piactér 
motorja megadott gyakorisággal kinyeri a szükséges tartalmakat. 
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A szükséges adatok 

	  
	  

Mező 
	  

Típus 
	  

Leírás 
	  

Példa 
	  

id 
	  

Szám/szöveg 
Maximális hossz: 20 karakter 

	  

A termék egyedi azonosítója az Ön webáruházában - 
segít az Önöktől érkező tételek azonosításában. 

	  

12345 

	  

manufacturer 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 100 karakter 

	  

A termék gyártójának neve, pontosan írva! Ha nem 
szerepel, a “nincs megadva” szöveggel helyettesíthető. 

	  

Henri De Rivel 

	  

name 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 100 karakter 

	  

A termék pontos típusának megnevezése, hozzáadott 
információk nélkül. 

	  

Tamerland túranyereg 

	  

price 
	  

Egész szám 
	  

A termék bruttó ára forintban. 
	  

220000 
	  

description 
	  

Szöveg 
	  

A termék részletes leírása, az alábbi HTML 
formázásokat tartalmazhatja: b, i, ul, ol. 
Linket, telefonszámot nem tartalmazhat! 

	  

Túranyereg, speciális fa vázzal a <b>legkiválóbb 
francia bőrből</b>, 5 év garanciával 
(rendeltetésszerű használat mellett). 

	  

category 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 200 karakter 
Több is lehet, “|” jellel elválasztva 

	  

A termék besorolása az egyes kategóriákba, kategória 
és alkategória “>” jellel elválasztva. 

	  

Nyereg > Bőr nyereg | Nyereg > Univerzális nyereg 

	  

url 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 200 karakter 

	  

A termék adatlapjára mutató teljes elérési út (URL). 
	  

http://www.csodanyereg.hu/termekek/?id=12345 

	  

photo_url 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 200 karakter 
Több is lehet, “|” jellel elválasztva 

	  

A termékhez kapcsolódó képek teljes elérési útja (URL). 
	  

http://www.csodanyereg.hu/termekek/img/ 
termek-12345.jpg 

	  

stock (opcionális) 
	  

Szöveg 
true/false/- 

	  

A termék van-e raktáron? 
“true”: van, “false”: nincs, “-”: nincs adat. Már értékek 
nem elfogadhatóak! 

	  

true 

	  

size (opcionális) 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 100 karakter 

	  

Lehetséges méretváltozatok, több is lehet, “|” jellel 
elválasztva vagy intervallum formájában megadva. 

	  

36|38|40-42 

	  

color (opcionális) 
	  

Szöveg 
Maximális hossz: 100 karakter 

	  

Lehetséges színváltozatok, több is lehet, “|” jellel 
elválasztva. 

	  

fekete|szürke|barna 
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Példa a CSV formátumra 
	  
A feltöltéshez használható pontosvesszővel tagolt állomány (CSV). Az egyes mezők tartalmát idézőjelekkel közé kell tenni, a mezőket pontosvesszővel kell 
elválasztani el egymástól. Az első sorban a mezőnevek találhatók, a többi sorban termékek, minden termék külön sorban. 

	  
"id";"manufacturer";"name";"price";"description";"category";"url";"photo_url";"stock";"size";"color" 

"12345";"Henri de Rivel";"Tamerland túranyereg";"220000";"Túranyereg, speciális fa vázzal a <b>legkiválóbb 

francia bőrből</b>, 5 év garanciával (rendeltetésszerű használat mellett).";"Nyereg > Bőr nyereg | Nyereg > 

Univerzális nyereg";"http://www.csodanyereg.hu/termekek/?id=12345";"http://www.csodanyereg.hu/termekek/img/ 

termek-12345.jpg";"true";"36|38|40-42";"fekete|szürke|barna" 
	  
	  
Példa XML formátumra 

	  
Az adatállomány XML formátumban is átadható. A katalógusnak “<catalog>” tagek között, az egyes termékek adatainak pedig “<product>” tagek között 
kell szerepelniük. 

	  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<catalog> 

<product> 
<id>12345</id> 
<manufacturer>Henri de Rivel</manufacturer> 
<name>Tamerland túranyereg</name> 
<price>220000</price> 
<description>Túranyereg, speciális fa vázzal a <b>legkiválóbb francia bőrből</b>, 5 év garanciával 
(rendeltetésszerű használat mellett).</description> 
<category>Nyereg > Bőr nyereg | Nyereg > Univerzális nyereg</category> 
<url>http://www.csodanyereg.hu/termekek/?id=12345</url> 
<photo_url>http://www.csodanyereg.hu/termekek/img/termek-12345.jpg</photo_url> 
<stock>true</stock> 
<size>36|38|40-42</size> 
<color>fekete|szürke|barna</color> 

</product> 
<product> 
... 
</product> 

</catalog> 
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Átadtuk az adatokat, hogyan tovább? 

	  
A Piactér fejlesztése jelenleg is zajlik, gőzerővel dolgozunk rajta. Amennyiben bármilyen ötlet, kritika vagy javaslat merül fel Önben a Piactér működtetését 
illetően, kérem, ossza meg velünk!  

	  

A mérföldkövekről minden esetben értesítjük partnereinket. 
	  
	  
	  

Köszönjük az együttműködést! 
 

 
	  
	  

 
	  
	  
	  

Kapcsolattartó, tervező: 

Fekete Jonatán 
+36 30 201 7637 	  

Fekete.jonatan@lovasok.hu 


