Mergado XML, podrobné informácie
Mergadove pokročilé funkcie môžu vyžadovať hlásenia informácií, ktoré
v štandardných XML s ponukou e-shopu nenájdete. Vytvorte si preto
osobitný XML súbor podľa nasledujúcich odporúčaní.
Čo získa e-shop nasadením Mergadovoho XML
•

Mergadova analytika zobrazí zisk. To je veľmi dôležité.

•

Aplikácie Heureka Watchdog a Pricing Monitor budú môcť
omnoho lepšie analyzovať náklady a zisk e-shopu.

•

Pokročilé nástroje, ako napr. automatické výpočty ponúk za
prekliky apod. budú môcť fungovať. Toto platí iba pre vybrané eshopy.

Prečo špeciálny XML
•

Vyššia bezpečnosť dôverných dát. E-shop môže sťahovanie
Mergadovho XML obmedziť iba na IP adresy serverov pána
Mergada.

•

Štandardné ponukové XML možno použiť aj naďalej. Nezávisle
na Mergade. E-shop ho môže poskytovať ďalším subjektom bez
odovzdania citlivých informácií.

Kde v Mergade informáciu o XML uložiť
V aplikáci Keychain vložte adresu XML do políčka URL Mergado XML.

Význam značiek
PRODUCTS

Koreňová značka, otvára a zatvára
XML súbor.

DATE

Dátum, ku ktorému dňu sa dáta v
XML vzťahujú. Obvykle aktuálny deň.
Nepovinné, pokiaľ nie je uvedené
započíta sa aktuálny deň.

PRODUCT

Element, obsahuje informácie
o jednom produkte.

ITEM_ID

Jedinečný identifikátor produktu.
Odpovedá ITEM_ID z XML pre
Heureku.

MERGADO_COST

Obstarávacie náklady tovaru, napr.
nákupná cena od dodávateľa.
Nepovinné.

MERGADO_TOPSELLER

Označuje produkty preferované eshopom. Hodnoty 0 (alebo prázdna
hodnota) a 1. Ako topseller by mali
byť označené skutečne len TOP
produkty. Obvykle maximálne
jednotky percent z tovaru.
Nepovinné.

MERGADO_STARTER

Podľa interných štatistík e-shopu
tento tovar často iniciuje nákup
zákazníka. K tomuto produktu
zákazník následne pridá do košíku
taktiež dalšie položky. Hodnoty 0
(alebo prázdna hodnota) a 1.
Nepovinné.

Značky MERGADO_COST, MERGADO_TOPSELLER, MERGADO_STARTER
sú nepovinné. Mala by však byť uvedená aspoň jedna z nich. Inak
Mergadove XML stráca zmysel.
Uvedené informácie sa objavia v štatistikách a aplikáciách Mergada.
V informáciách o tovare na stránke Produkty sa neobjavia. Pokiaľ by
ste chceli tieto informáce využívať aj pri ručnom spravovaní inzercie vo
výberoch produktov, je potrebné značky doplniť tiež do XML s
ponukami e-shopu.

Príklad základnej podoby Mergadovho XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PRODUCTS>
<DATE>20-01-2012</DATE>
<PRODUCT>
<ITEM_ID>c2343434</ITEM_ID>
<MERGADO_COST>480.30</MERGADO_COST>
</PRODUCT>
<PRODUCT>
<ITEM_ID>c472834</ITEM_ID>
<MERGADO_COST>123.00</MERGADO_COST>
</PRODUCT>
</PRODUCTS>

Príklad rozšírenej podoby Mergadovho XML
<PRODUCTS>
<DATE>20-01-2012</DATE>
<PRODUCT>
<ITEM_ID>e55</ITEM_ID>
<MERGADO_COST>18.90</MERGADO_COST>
<MERGADO_TOPSELLER>1</MERGADO_TOPSELLER>
<MERGADO_STARTER>0</MERGADO_STARTER>
</PRODUCT>
<PRODUCT>
<ITEM_ID>e56</ITEM_ID>
<MERGADO_COST>28.90</MERGADO_COST>
<MERGADO_TOPSELLER>1</MERGADO_TOPSELLER>
<MERGADO_STARTER>1</MERGADO_STARTER>
</PRODUCT>
</PRODUCTS>

