Pliki integracyjne PartyDeco

Zapraszamy do skorzystania z funkcjonalności synchronizacji przy użyciu plików integracyjnych. Trzy
podstawowe założenia funkcjonowania plików integracyjnych, to:




pierwszy import danych do nowego sklepu;
synchronizacja danych produktów (stany magazynowe, opisy, kody EAN itd.);
synchronizacja nowości PartyDeco;

Całość synchronizacji, to proces niezwykle łatwy i możliwy do implementacji w większości rozwiązań
eCommerce w Polsce i na świecie.
Poniżej kilka szczegółów technicznych…
Podstawowe informacje
1. Pliki są dostępne po zalogowaniu na stronie shop.partydeco.pl
2. Link do plików znajduje się w stopce strony w bloku „Materiały do pobrania” –> „Integracja
sprzedażowa – pliki xlsx, csv i xml”
3. Zawartość plików jest opisana w zakładce „Informacje o plikach”
4. Pliki występują w dwóch wersjach językowych PL (waluta cen: PLN) oraz EN (waluty cen: EUR
i GBP)
5. Ze względów technicznych – pliki są podzielone na „paczki” po około 500 produktów na plik

Informacje dla osób świadczących wsparcie techniczne dla Waszego sklepu internetowego:

Instrukcja korzystania
1. Pobieramy pliki z serwera PartyDeco (aktualizacje plików są dostępne codziennie o 5:00).
Docelowo sugerujemy wykorzystywanie (utworzenie) skryptu w celu zautomatyzowania
procesu pobierania plików (poszczególne pliki posiadają stałe adresy sieciowe)
2. Pliki integracyjne PartyDeco posiadają stałe formaty danych dzięki czemu w sklepie
internetowym można przygotować szablon migracji danych z pliku do swojej bazy danych. W
tym celu konieczne jest utworzenie „słownika” przepisującego poszczególne dane do
odpowiednich poł w bazie sklepu internetowego
3. Tak przygotowana migracja działa w sposób automatyczny
Instrukcja weryfikacji zawartości pliku CSV – import do Microsoft Excel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pobieramy plik CSV z serwera PartyDeco
Otwieramy arkusz Excel
Przechodzimy do zakładki „Dane” -> przycisk „Z pliku tekstowego/CSV”
Wskazujemy lokalizacje z plikiem CSV PartyDeco, następnie przycisk „Importuj”
Kodowanie pliku wskazujemy na Unicode (UTF-8), ogranicznik: średnik
Wciskamy przycisk „Załaduj”
W tym momencie dane pojawiają się w arkuszu Excel – możemy je dowolnie profilować do
dedykowanego sklepu internetowego
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Szczegółowe informacje o sposobie integracji poszczególnych platform sprzedażowych:
PL

World

Shoper:
https://www.shoper.pl/help/artykul/aplikacjaimport-xml-integracja-z-hurtowniami/

Shopify
https://help.shopify.com/manual/products/imp
ort-export/import-products

IAI Shop:
https://www.idosell.com/pl/shop/downloader/i
ai-downloader-automatyczny-importaktualizacja-oferty-i-integracja-z-dostawcamiudostepniajacymi-oferte/

Magento
http://www.file2cart.com/blog/6424-tips-onhow-to-import-xml-to-magento

PrestaShop:
https://x13.pl/integracje-prestashop/importxml-do-prestashop.html
Magento:
http://moduly-magento.pl/modul-xmlmagento.html
Soteshop:
https://www.sote.pl/docs/import_eksport
Shopgold:
https://www.shopgold.pl/funkcje-sklepu-pm35.html
Sky-Shop:
https://sky-shop.pl/Pomoc-FAQ/Produkty-ikategorie/Podstawowa-konfiguracja/Jakzaimportowac-wlasny-plik-XML-lub-CSV-dosklepu
Clickshop:
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/importdanych-z-pliku-csv-do-sklepu
Redcart:
https://redcart.pl/jak-zintegrowac-sklepinternetowy-z-hurtownia
Shoplo:
https://mydataprovider.com/shoplo

YoKart
http://faq.yo-kart.com/question/instructionsbulk-data-import-export/
BigCommerce
https://support.bigcommerce.com/articles/Pub
lic/Importing-Data
VTEX
https://help.vtex.com/pt/tutorial/configurando
-xml
WooCommerce
https://pl.wordpress.org/plugins/woocommerc
e-xml-csv-product-import/
Tictail
https://tictail.com/apps/product-feed-exporter
Volusion
http://helpcenter.volusion.com/extend-yoursite/more-integrations/all-about-importexport

