XML exporty Partner Technic spol. s r. o.
MANUÁL NA POUŽITIE

v Bratislave 23.4.2014

1. Základné informácie
Všetky exporty sa nachádzajú na adrese http://obrazky.vsetkyknihy.sk/
Ponuka informácií zahŕňa:
· ilustračné obrázky vo formáte JPG v koreňovom adresári aktualizované denne.
· produktovú databázu s informáciami o dostupnosti
· cenník produktov – podrobnejšie informácie v časti 5
Exporty produktovej databázy sú rozdelené do troch súborov:
Súbor

export.xml
update.xml
dostupnost.xml

Popis obsahu

Kompletná produktová databáza
Produkty zmenené alebo pridané za uplynulý deň
Informácie o dostupnosti

Exporty sa aktualizujú medzi 23. a 02. hodinou.

Upozornenie
Definície exportov popísané v tejto dokumentácii sa môžu kedykoľvek v budúcnosti zmeniť,
rovnako ako ich umiestnenie, či spôsob preberania. Uistite sa, prosím, že máte vždy
aktuálnu verziu dokumentácie.
S akýmikoľvek problémami sa obráťte na spoločnosť Partner Technic spol. s r.o.

2. Produktová databáza export.xml
Databáza sa začína XML značkou <shop> a ukončená značkou </shop>. Jednotlivé
položky databázy sú vložené medzi značky <kniha> a </kniha>.
<shop>
<kniha> ...parametre položky 1... </kniha>
<kniha> ...parametre položky 2... </kniha>
<kniha> ...parametre položky 3... </kniha>
...
</shop>

V takejto štruktúre sú generované aj ďalšie exporty, pričom značka označujúca položku je
vždy pomenovaná ako <kniha>, štartovacia a ukončovacia značka je pomenovaná podľa
názvu exportu – presné názvy uvádzame v popisoch ďalších exportov.

Popis parametrov
Súbor
EAN
NAZOV
AUTOR

Popis obsahu
EAN kód – jednoznačný identifikátor
Názov knihy (titulu)
Meno autora knihy. V prípade viacerých autorov je viac riadkov so
záznamom AUTOR. Časť s autorom/autormi knihy je vždy
zapúzdrená v tagoch <AUTORI> </AUTORI>

VYDAVATEL
MOC_EUR
MOC_CZK
LANGUAGE
ZANER
POCET_STRAN
ROK_VYDANIA
ROZMERY

Názov vydavateľa
Maloobchodná cena v eurách
Maloobchodná cena v českých korunách
Jazyk vydania knihy (slovne)
Názov žánra knihy
Počet strán číselne
Rok vydania číselne
Tag, v ktorom sú zapúzdrené parametre VYSKA, SIRKA a
HMOTNOST
Výška v mm, 0 znamená nezadanú hodnotu
Šírka v mm, 0 znamená nezadanú hodnotu
Hmotnosť v kg, 0 znamená nezadanú hodnotu

VYSKA
SIRKA
HMOTNOST
VAZBA
ANOTACIA
OBRAZOK

Popis väzby vydania (slovne)
Anotácia knihy – stručná textová informácia (bez limitu dĺžky)
Adresa URL ilustračného obrázka knihy určeného na stiahnutie

3. Databáza zmenených produktov update.xml
Tento export môžete využiť v prípade, že už máte naimportovanú základnú produktovú
databázu. Export obsahuje iba tie položky, na ktorých došlo za uplynulý deň k úpravám,
prípadne sa jedná o novinky pridané počas uplynulého dňa. Nie je tak nutné nahrávať celú
produktovú databázu znova.
Export obsahuje rovnakú štruktúru parametrov ako produktová databáza export.xml.
Štartovacia značka exportu je <UPDATE>.

4. Informácie o dostupnosti dostupnost.xml
Export obsahuje informáciu o dostupnosti daného titulu. Pri dostupnosti rozlišujeme tri
možné stavy: dostupné, do 7 dní, nedostupné. Informácie možno napárovať na produktovú
databázu pomocou identifikátora EAN. Názov titulu je v exporte zahrnutý kvôli prehľadnosti.
Štartovacia značka exportu je <DOSTUPNOST>.

Popis parametrov

Parameter

EAN
NAZOV
DOSTUPNOST

Popis

EAN kód – jednoznačný identifikátor
Názov knihy (titulu)
Informácia o dostupnosti: dostupné, do 7 dní, nedostupné

5. Cenník
Ak máte záujem preberať cenník prepočítaný pre vašu firmu, kontaktuje Partner Technic.
Vašej spoločnosti bude pridelený unikátny identifikátor, na základe ktorého získate prístup
k vášmu cenníku.
Export vášho cenníka nájdete na adrese http://obrazky.vsetkyknihy.sk/ceny/, kde názov
súboru bude v tvare ceny_[identifikátor].xml. Príklad: ak budete mať pridelený
identifikátor „123456“, názov súboru bude ceny_123456.xml
Cenník sa začína XML značkou <cennik> a ukončená značkou </cennik>. Na začiatku
je uvedený identifikátor firmy v tvare <firma>[identifikátor]</firma>.
Jednotlivé položky databázy sú vložené medzi značky <kniha> a </kniha>.

<cennik>
<firma>0001537E20000101</firma>
<KNIHA>
<EAN>9788097037505</EAN>
<NAZOV>Vyvolaní vyvolení</NAZOV>
<MOC_EUR>55</MOC_EUR>
<RABAT>35</RABAT>
<DPH>10</DPH>
<NAKUPNA_CENA>32,5</NAKUPNA_CENA>
</KNIHA>
<cennik>

Popis parametrov
Parameter

EAN
NAZOV
MOC_EUR
DOSTUPNOST
RABAT
DPH
NAKUPNA_CENA

Popis

EAN kód – jednoznačný identifikátor
Názov knihy (titulu)
Maloobchodná cena v EUR s DPH
Informácia o dostupnosti: dostupné, do 7 dní, nedostupné
Percentuálne vyjadrený rabat
DPH sadzba na daný titul v percentách
Nákupná cena bez DPH
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