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Wymagania ogólne  
 

Integracja z serwisem Sklepy24.pl polega na udostępnieniu pliku z ofertą sklepu w formacie XML . Plik 

może być dostarczony na dwa sposoby: 

•  automatycznie poprzez umieszczenie pliku na serwerze WWW lub FTP i zdefiniowanie URI w 

panelu użytkownika serwisu Sklepy24.pl 

•  manualnie poprzez wgranie pliku w panelu użytkownika sklepy24.pl 

 

W celu ograniczenia transferu i przyspieszenia pobierania oferty plik może być skompresowany w 

formacie ZIP.  Skompresowane archiwum musi zawierać jedynie pojedynczy plik z ofertą, nie może 

zawierać struktury folderów.  

Kompresja w szczególności dotyczy metody manualnej w której maksymalna wielkość ładowanego 

pliku ograniczona jest do 25MB. 

Znaki specjalne 

Pola tekstowe w których występują znaczniki HTML lub z innych przyczyn zachodzi podejrzenie o 

nieprawidłową interpretację treści zaleca się ująć w znaczniki sekcji CDATA (<![CDATA  …   ]]>).  

Np.:<![CDATA[To jest <em>ważna</em> wiadomość]]> 

Należy zwrócić uwagę na konieczność zastąpienia znaków specjalnych języka XML ich 

odpowiednikami – encjami (jeśli występują poza sekcją CDATA): 

 

Znak Encja 

& &amp; 

< &lt; 

> &gt; 

" &quot; 

' &apos; 

 

Wszystkie adresy URL w pliku wymiany muszą występować w postaci bezwzględnej (zaczynający się 

od http:// lub https:// w zależności od stosowanego rozwiązania) i być poprawnymi adresami URL 

zgodnymi z RFC 1738 (http://tools.ietf.org/html/1738). Częsta przyczyną błędów w tym zakresie jest 

stosowanie w adresach URL znaków spoza specyfikacji nie zakodowanych zgodnie z RFC 1738 (do 

postaci szesnastkowej poprzedzonej znakiem %) w tym w szczególności spacji (%20). 

Łączniki parametrów (znak ampersand: &) jak w przypadku pozostałych tekstów należy zapisać w 

postaci encji &amp; .  

Struktura elementów 

W przypadku elementów zbiorczych (np. <shipping-methods>, <categories>) dozwolona jest 

dowolna ilość elementów potomnych właściwego typu. Pojawienie się elementu zbiorczego implikuje 

wymagalność co najmniej jednego elementu potomnego. 

Kolejność węzłów nie ma znaczenia pod warunkiem zapewnienia właściwej ich struktury (np. 

element <category> nie może pojawić się poza elementem <categories>) 
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Nagłówki i kodowanie znaków 

Wszystkie pliki wymiany serwisu Sklepy24.pl wykorzystują kodowanie znaków UTF-8 

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

Głównym węzłem pliku jest <products>  

Przestrzenią nazw dla wymiany plików jest http://www.sklepy24.pl Podanie prawidłowej 

przestrzeni nazw jest istotne dla prawidłowego przetwarzania pliku. Brak lub błędna definicja może 

skutkować odrzuceniem pliku jako nieprawidłowego. 

Weryfikacja pliku oferty 

Dla pliku oferty dodatkowo zdefiniowany jest plik definicji XMLSchema pod adresem: 

http://www.sklepy24.pl/formats/products.xsd 

Umożliwia on weryfikację poprawności formatu pliku wymiany co pozwoli uniknąć błędów 

przetwarzania i odrzucenia pliku przez Sklepy24.pl . Weryfikacji można dokonać przy użyciu 

dowolnego edytora XML  posiadającego funkcjonalność  sprawdzania poprawności pliku XML przy 

pomocy XMLSchema. Przetestowanie pliku możliwe jest również bezpośrednio pod adresem 

http://www.sklepy24.pl/formats/test/ 

Składnia pliku 
 

Pełna struktura elementów XML pliku wymiany wraz z przykładami użycia znajduje się w załączniku 

numer 1 do niniejszej dokumentacji . 

Elementy obowiązkowe 

<products> <products xmlns="http://www.sklepy24.pl"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation=" http://www.sklepy24.pl 
http://www.sklepy24.pl/formats/products.xsd" 
 date="2008-09-01"> 
 

Atrybut date określa datę aktualizacji pliku oferty. Jest obowiązkowy i 

przechowuje datę w formacie rrrr-mm-dd.  

<product 
id="UID12345"> 

W ramach jednego pliku wymiany można zdefiniować dowolną ilość 

produktów <product> 

 

Każdy element musi posiadać obowiązkowy atrybut id zawierający unikalny 

identyfikator produktu w sklepie. Identyfikator może składać się z cyfr, liter, 

oraz znaków: kropki, dwukropka, myślnika, znaku podkreślenia. Nie ma 

rozróżnienia na małe i duże litery. Litery  „a” i „A” są traktowane jako tożsame. 
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<name> Nazwa produktu. Pole obowiązkowe. Dla podniesienia skuteczności 

wyszukiwania proponujemy podawać pełną nazwę produktu z pominięciem 

nadmiarowych określeń. Np. zamiast „S500”, czy „Super cyfrówka od Canona” 

w polu <name> powinno znaleźć się: „Canon Digital IXUS 500 (S500)”. 

<url> Link do strony produktu. Pole obowiązkowe. Tak jak wszystkie adresy URL w 

pliku wymiany – w postaci bezwzględnej (zaczynający się od http:// lub 

https:// w zależności od stosowanego rozwiązania) 

Poprawne wartości: 

 http://www.sklep.pl/olowki/olowek.html 

 http://www.sklep.pl/olowki/olowek123 

 http://www.sklep.pl/olowki/product?id=123&amp;view=product 

Wartości błędne: 

 www.sklep.pl/olowki/olowek.html 

 www.sklep.pl/olowki/olowek kolorowy.htm 

 /olowki/olowek.html 

 http://www.sklep.pl/olowki/product?id=123&view=product 

<brand> Skrócona nazwa marki lub producenta. Pole obowiązkowe. Nazwę producenta 

należy podać jeśli produkt nie ma własnej marki.  

Przykładowe wartości:  

 Blend-a-med,  

 Canon,  

 Volvo,  

 Philips 

Wartości błędne (nieprecyzyjne): 

 Koninklijke Philips Electronics N.V. 

 Procter & Gamble (w przypadku produktów posiadających własna 

markę np. Oral-B) 

<categories> 
 

Element zbiorczy, zawiera ścieżki kategorii  <category> do których należy 

produkt.  

<category> Wymagana jest co najmniej jedna kategoria. Jeśli produkt należy do więcej niż 

jednej wówczas można podać wszystkie. Kolejność ścieżek nie ma znaczenia w 

procesie wyszukiwania, poszczególne elementy ścieżki oddzielane są encją 

reprezentującą znak większości: &gt;   

np. <category>RTV &gt; CarAudio &gt; Głośniki </category> 

Produkt znajdujący się w danej kategorii automatycznie należy również do 

wszystkich kategorii nadrzędnych. Nie ma konieczności podawania ścieżek dla 

każdego poziomu osobno. Obecność produktu w kategorii „Głośniki” jak w 

przykładzie wyżej implikuje jego obecność w kategoriach CarAudio i RTV. 
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Elementy dodatkowe 

Podanie informacji rozszerzonych o produkcie nie jest obowiązkowe, jednak dane te mogą wpływać 

zarówno na wynik wyszukiwania jak i zainteresowanie potencjalnych kupujących ofertą sklepu. 

Wyjątkiem są niektóre pola kolejnego poziomu. Np. jeśli pojawia się element <discount> to 

wymagane jest pojawienie się pola <price>. Każdy taki przypadek jest wyraźnie oznaczony w 

dalszej części dokumentacji przy opisie odpowiednich elementów. 

Jeśli dla któregoś z pól brak jest danych lub sklep nie chce ich udostępniać takie pole powinno zostać 

pominięte. Należy unikać wstawiania pustych pól.  

<photo> Link do zdjęcia na stronie sklepu na stronie w postaci bezwzględnego adresu 

URL wskazującego wprost na plik graficzny. Analogicznie jak w przypadku 

adresu strony produktu. 

Akceptowane formaty to JPEG, GIF i PNG. W serwisie sklepy24.pl obraz 

zostanie przeskalowany proporcjonalnie do wielkości nie przekraczającej 

wymiarów 110x110px jeśli plik bazowy będzie przekraczał któryś z wymiarów. 

Umieszczenie w pliku wymiany linków do plików mieszczących się w zadanych 

ramach pozwoli na uniknięcie automatycznego skalowania co może wpłynąć 

na jakość prezentowanego obrazu. 

 

Poprawne wartości: 

 http://www.sklep.pl/olowki/img/olowek.gif 

 http://www.sklep.pl/olowki/olowek123 

 http://www.sklep.pl/olowki/obrazek.php?id=123 

 

Wartości błędne: 

 www.sklep.pl/olowki/olowek.jpg 

 http://www.sklep.pl/olowki/olowek kolorowy.htm 

 http://www.sklep.pl/przekieruj.do?id=123 

 http://www.sklep.pl/olowki/olowek.bmp 

<description> Opis tekstowy, dozwolone znaczniki HTML:  b, strong, i, em, ul, ol, li, u, br. 

Znaki nowej linii są automatycznie konwertowane na znaczniki <br>. 



Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych strona 6/8 

 

 

<price> Cena brutto produktu w zł (bez jednostki), wartość liczbowa większa od zera.  

Separatorem miejsc dziesiętnych jest "," (przecinek), dozwolone są wartości z 

jednym, dwoma miejscami po przecinku oraz bez części dziesiętnych. Nie 

stosuje się separatorów tysięcy. 

Poprawne wartości: 

 100,22 

 12,5 

 123 

Wartości błędne: 

 10,223 

 10.33 

 1 000,22 

 0 

 -120 

<preparation> Czas realizacji zamówienia (przygotowania produktu do wysyłki nie wliczając 

czasu transportu). Pole przyjmuje wartości liczbowe z zakresu 1-5 zgodnie z 

poniższym słownikiem: 

1 - 1 dzień 

2 - do 3 dni 

3 - do 7 dni 

4 - do 14 dni 

5 - do 30 dni 

<discount> Informacje o rabacie / promocji , element zbiorczy, zawiera <price>,<to-

date> i <description> 

<price> Cena towaru po obniżce, format jak w przypadku ceny regularnej, pole 

obowiązkowe jeśli występuje  element <discount>.  

<to-date> Data zakończenia promocji w formacie yyyy-mm-dd . Brak daty będzie 

powodował wyświetlanie informacji o promocji do czasu kolejnej aktualizacji 

pliku wymiany. 

<description> Opis promocji, tekst pozbawiony znaczników HTML 

<shipping-
methods> 

Sposoby dostawy, należy podać tylko jeśli różne od wartości domyślnych 

zdefiniowanych w ustawieniach sklepu. Element zbiorczy zawiera dowolną 

ilość elementów <method> 
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<method> Zbiór informacji o sposobie wysyłki, dla każdego produktu można zdefiniować 

dowolną ilość metod wysyłki. Element zbiorczy zawiera <type>, <price> i 

<description> 

<type> Typ dostawy, pole wymagane dla każdego określonego sposobu, przyjmuje 

jedną z poniższych wartości liczbowych z zakresu 1-4: 

 1 - odbiór własny 

 2 - poczta polska 

 3 - przesyłka kurierska 

 4 - transport sklepu 

<price> koszt wysyłki, format analogicznie jak cena produktu 

<description> Informacje dodatkowe np. nazwa firmy kurierskiej, ograniczenia w dostępności 

usługi  itp. Tekst pozbawiony znaczników HTML 
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Pozostałe atrybuty 

Dla każdego produktu jest możliwe zdefiniowanie dodatkowych atrybutów, które precyzyjnie opisują 

produkt i będą ułatwiały jego wyszukanie. Mogą one opisywać cechy szczególne (numer ISBN, EAN, 

kod kreskowy, numer seryjny, rocznik) jak również definiować listę wariantów (np. kolor, rozmiar).  

<attributes> Element zbiorczy , zawiera dowolną ilość elementów <attr> 

<attr> Atrybut, element zbiorczy zawiera <name>i<value> 

<name> Nazwa atrybutu. Niezależnie od postaci wartości zalecamy używanie nazwy 

atrybutu w postaci mianownika liczby pojedynczej.  Niektóre atrybuty będą 

miały szczególne znaczenie w ramach poszczególnych kategorii. Ich nazwy 

będą na bieżąco udostępniane w pliku referencyjnym kategorii. 

<value> Wartość. Dowolny ciąg znaków nie zawierający znaczników HTML, dozwolone 

są zarówno pojedyncze wartości jak również ich lista rozdzielanych 

przecinkiem. W przypadku cech, które nie mają wartości – znaczące jest ich 

występowanie należy używać jako wartości słów „tak” lub „nie” 

 
Przykład: 
<attributes> 

<attr> 

<name>Autor</name> 

  <value>Adam Mickiewicz</value> 
</attr> 

 <attr> 

<name>ISBN</name> 

  <value>0-306-40615-2</value> 
</attr> 

 <attr> 

<name>kolor</name> 

  <value>biały, czerwony, zielony</value> 
</attr> 

 <attr> 

<name>Rozmiar</name> 

  <value>XL, L, S, XXL</value> 
</attr> 

 <attr> 

<name>Lampa błyskowa</name> 

  <value>tak</value> 
</attr> 

</attributes> 


