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1. Informacje ogólne

1.1. Wprowadzenie

M-SZOP.pl  jest serwisem mającym na celu ułatwienie użytkownikom znalezienie poszukiwanych
produktów (sprzęt stereo, kino domowe, gramofony, hi-fi, płyty cd, dvd, winyle, blue-ray, etc.) na
możliwie najlepszych warunkach oraz pomóc w dokonaniu wyboru i zakupu. Korzystając z serwisu
M-SZOP.pl,  każdy  użytkownik  w  szybki  i  łatwy  sposób  odnajdzie  produkt,  który  go  interesuje.
Udostępnione mechanizmy pomagają kupującym odnaleźć najlepszą ofertę.

Aby oferta produktów znajdujących się w Twoim sklepie mogła być widoczna w serwisie M-SZOP.pl
musi  być  ona  udostępniona  w  odpowiednim formacie  w  postaci  pliku  XML.  Plik  XML  z  ofertą
powinien być na bieżąco aktualizowany i zawierać jedynie produkty dostępne obecnie w Twoim
sklepie. Jeżeli jakiś produkt jest tymczasowo niedostępny wówczas informacja o nim nie powinna w
ogóle znaleźć się w pliku.

Uwaga! Jeśli nie wiesz jak wygenerować plik XML lub potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami
poprzez formularz kontaktowy. 

1.2. Rejestracja

Aby zarejestrować sklep w serwisie  M-SZOP.pl  należy wejść na stronę  http://  m  -szop.pl/sklepy i
wypełnić formularz rejestracyjny. Plik XML powinien być udostępniony na Twoim serwerze. Prosimy
o podawanie adresu pliku XML wraz z przedrostkiem HTTP, np. http://www.sklep.pl/sklep.xml. Jeżeli
zabezpieczyłeś dostęp do pliku przy użyciu tzw. HTTP Authentication, podaj login i hasło w adresie
pliku, np. http://login:hasło@www.sklep.pl/sklep.xml.

2. Specyfikacja pliku XML

2.1.  Przykładowy dokument XML

Poniższy przykład pliku XML zawiera informacje o sklepie i dwóch grach:

<xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!DOCTYPE m-szop SYSTEM "http://m-szop/integracja/m-szop.dtd">
<m-szop>
<info1>

<text>koszty dostawy</text>
<url>http://www.sklep.pl/koszty.html</url>

</info1>
<info2>

<text>czas realizacji</text>
<url>http://www.sklep.pl/realizacja.html</url>

</info2>
<info3>

<text>sposoby płatności</text>
<url>http://www.sklep.pl/platnosci.html</url>

</info3>
<info4>

<text>odbiór osobisty: Warszawa, Kraków</text>
<url>http://www.sklep.pl/kontakt.html</url>

</info4>
<offers>

<offer>
<id>35</id>
<name>Denon AVR 1912</name>
<url>http://www.sklep.pl/35,denon-avr-1912.html</url>
<image>http://www.sklep.pl/images/35.jpg</image>
<price>1999.99</price>
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<availability>24 godziny</availability>
<category>Kino domowe</category>
<shiping>21.00</shiping>
<producer>Denon</producer>
<description>Po podłączeniu  7.1-kanałowego amplitunera HD-Audio  AVR-1912 do
telewizora i odtwarzacza płyt Blu-ray obsługujących technologię trójwymiarową (3D
video)  będziesz  mógł  cieszyć  się  trójwymiarowymi  wrażeniami  kinowymi  z
ekscytującym obrazem z dynamicznymi dźwiękiem surround.</description>

</offer>
<offer>

<id>116</id>
<name>KEF C7</name>
<url>http://www.sklep.pl/116,kef-c7.html</url>
<image>http://www.sklep.pl/images/116.jpg</image>
<price>1099</price>
<availability>do 48 godzin</availability>
<category>Stereo</category>
<shiping>22.00</shiping>
<producer>KEF</producer>
<description>głośnik podłogowy, 2-drożny bass reflex, magnetyczne ekranowanie,
częstotliwość 2,5kHz, sprzedaż tylko w parach</description>

</offer>
</offers>
</m-szop>

2.2. Struktura

Poniższe tabele zawierają opis wszystkich pól w pliku XML wraz ze szczegółowym objaśnieniem i 
przykładowym użyciem.

Pola dotyczące produktów:

Nazwa pola Opis Dozwolone użycie

id

Unikalny identyfikator produktu
Może  być  liczbowy  lub  znakowy.  Powinien
pozostać taki sam podczas kolejnych importów
cennika.

<id>1234</id>
<id>PLA00015</id>

name Nazwa produktu
Pełna nazwa produktu <name>Dominion</name>

url

Adres internetowy produktu
Bezpośredni adres kierujący do opisu danego 
produktu wraz z możliwością dodania go do 
koszyka. Adres powinien zawierać przedrostek 
http:// oraz adres serwera WWW.
Uwaga! Jeżeli adres zawiera znaki takie jak &,
powinien znależć się między <![[CDATA[ i ]]>
lub  znaki  & powinny  być  zamienione  na
&amp;

<url>http://sklep.pl/hex.html</url>
<url><![[CDATA[

http://sklep.pl/index.php?
id=116&name=  KEF-C7]]></url>

image

Adres internetowy zdjęcia produktu
Adres powinien zawierać przedrostek http:// 
oraz adres serwera WWW.
Uwaga! Jeżeli adres zawiera znaki takie jak &,
powinny one być zamienione na &amp;

<image>http://sklep.pl/images/15.j
pg

</image>
<image>http://sklep.pl/img.php?
id=15&amp;width=100</image>
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price

Cena produktu brutto
Aktualna cena produktu wraz z podatkiem VAT
w  PLN.  Jeżeli  cena  zawiera  grosze,  należy
oddzielić je przecinkiem lub kropką. Nie można
dodawać  do  ceny  innych  znaków,  takich  jak
znaki  odstępu,  myślnik,  zł,  itp.  Nie  można
używać jednocześnie kropki i przecinka.

<price>119.99</price>
<price>82,50</price>

availability

Dostępność
Po  ilu  godzinach  lub  dniach  od  złożenia
zamówienia  produkt  zostanie  wysłany  do
klienta.

<availability>2-3 dni</availability>
<availability><![[CDATA[24
godziny]]></availability>

<availability>brak</availability>

category

Kategoria produktu
Nazwa kategorii do której należy dany produkt.
Dozwolone  są  tylko  kategorie  z  katalogu  M-
SZOP.pl,  których  pełny  spis  dostępny  jest  w
tabeli Kategorie.
Uwaga! Jeżeli  uważasz,  że  w spisie  powinna
znaleźć  się  dodatkowa kategoria  –  napisz  do
nas.

<category>Stereo</category>
<category>Kino

domowe</category>

shiping

Koszt dostawy
Opłata  za  przesyłke  wybranego  produktu  do
klienta. W przypadku kilku rodzajów transportu
prosimy  podać  najtańszą  opcję.  Jeżeli  cena
zawiera grosze, należy oddzielić je przecinkiem
lub kropką. Nie można dodawać do ceny innych
znaków, takich jak znaki odstępu, myślnik, zł,
itp.  Nie  można  używać  jednocześnie  kropki  i
przecinka.

<shiping>119.99</shiping>
<shiping>82,50</shiping>

producer
Nazwa producenta
Pole tekstowe zawierające pełną nazwę 
producenta lub wydawcy

<publisher>KEF</publisher>
<publisher><!

[CDATA[Sony]]></publisher>

year Rok produkcji lub wydania. <year>2009</year>

description

Opis produktu
Opcjonalny opsi produktu. Wszystkie tagi HTML
zostaną automatycznie usunięte.

<description><![CDATA[Po 
podłączeniu 7.1-kanałowego 
amplitunera HD-Audio AVR-1912 do 
telewizora i odtwarzacza płyt Blu-
ray obsługujących technologię 
trójwymiarową (3D video) będziesz 
mógł cieszyć się trójwymiarowymi 
wrażeniami 
kinowymi...]]></description>

Pola dotyczące sklepu:

Nazwa pola Opis Dozwolone użycie

info1

Pole informacyjne nr 1
Ważne informacje dotyczące sklepu otwierane
po  kliknięciu  w  nowym  oknie  o  rozmiarach
640x480 pikseli.  Składa się z pola opisowego
(text) i  linku (url).  Sugerowane użycie: koszty
dostawy.

<info1>
<text>koszty dostawy</text>
<url>http://www.sklep.pl/koszty.htm
l</url>
</info1>

info2 Pole informacyjne nr 2
Ważne informacje dotyczące sklepu otwierane

<info2>
<text>czas realizacji</text>
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po  kliknięciu  w  nowym  oknie  o  rozmiarach
640x480 pikseli.  Składa się z pola opisowego
(text)  i  linku  (url).  Sugerowane  użycie:  czas
realizacji.

<url>http://www.sklep.pl/realizacja.
html</url>
</info2>

info3

Pole informacyjne nr 3
Ważne informacje dotyczące sklepu otwierane
po  kliknięciu  w  nowym  oknie  o  rozmiarach
640x480 pikseli.  Składa się z pola opisowego
(text) i linku (url). Sugerowane użycie: sposoby
płatności.

<info3>
<text>sposoby płatności</text>
<url>http://www.sklep.pl/platnosci.
html</url>
</info3>

info4

Pole informacyjne nr 4
Zawiera  informacje  o  odbiorach  osobistych.
Powinno  kierować  do  strony  z  danymi
kontaktowymi sklepu. Sugerowany format:
1. odbiór osobisty: <miasta po przecinku>
2. brak odbiorów osobistych

<info4>
<text>odbiór osobisty: Warszawa, 
Kraków</text>
<url>http://www.sklep.pl/kontakt.ht
ml</url>
</info4>

Uwaga! W polach tekstowych może znaleźć się dowolny ciąg znaków, spełniający standard XML
1.1. Zalecane jest  otaczanie podawanych w nich wartości  tagiem <![CDATA[WARTOŚĆ]]>, oraz
zamiana znaków takich jak &, <, >, ", ' na ich odpowiedniki HTML.

Najlepszym formatem kodowania pliku XML jest UTF-8. Gwarantuje on poprawność wyświetlania
wszystkich nazw i opisów. Możesz również użyć kodowania ISO-8859-2 lub Windows-1250 - one
również  zostaną  prawidłowo  przetworzone  przez  nasz  system.  Pamiętaj  aby  wskazać  rodzaj
kodowania w nagłówku pliku XML:

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

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

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>

2.3. Kategorie produktów

Tabela kategorii produktów seriwsu M-SZOP.pl:

Nazwa kategorii

1 Stereo

2 Kino domowe

3 Gramofon

4 Muzyka

5 Filmy

6 Akcesoria

3. Kontakt

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt przy użyciu formularza znajdującego się pod 
adresem:

http://  m  -szop.pl/kontakt
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