Typ napojení: MANUAL
Specifikace importního souboru
PRODUKTY
Slouží pro manuální import / úpravu produktů. Není závislý na žádné e-shopové
platformě nebo napojení třetích stran např. přes API rozhraní. Stačí pouze dodržet
specifikaci importního XLSX souboru a nahrát do aplikace.
Adresa rozhraní pro import dat:
SINGLE
https://ps.picki.cz/produkty
(nelze zpracovávat více objednávek současně)
PICKI
https://pp.picki.cz/produkty
(lze zpracovávat více objednávek současně, generuje se tzv. pickinglist)
Šablona importního souboru:
Stáhněte si soubor šablony a vyplňte ho svými daty. Nahrajte do aplikace.
Popis:
● import povoluje pouze soubory s příponou XLSX (sešit excelu)
● po úspěšném importu se vytvoří zámek importu - další import lze spustit až po
30 sekundách po předchozím importu
● povinné sloupce v souboru
○ [code]
○ [name]
○ [defaultCategory]
○ [sectorization]
● sloupec [code] musí být unikátní
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Specifikace importního souboru
Sloupce (mohou být na přeskáčku)
[code]
[ean]
[name]
[variant]
[defaultCategory]
[subCategory1]
[subCategory2]
[subCategory3]
[image]
[stock]
[manufacturer]
[price]
[sectorization]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

unikátní kód produktu - povinné
ean produktu
název produktu
(např. Zimní bunda Unuo) - povinné
varianta produktu (např. XL)
hlavní kategorie produktu - povinné
1. subkategorie produktu (např. Dětské oblečení)
2. subkategorie produktu (např. Bundy)
3. subkategorie produktu (např. Zimní)
url adresa obrázku produktu
položek skladem
výrobce
cena produktu
umístění ve skladu (např. A nebo detailněji lze i A1;R2;6)

Sloupce jsou povinné!
Ostatní sloupce jsou volitelné. Doporučujeme jich přenášet co nejvíce - hlavně kvůli
dalším možnostem a zobrazení údajů v PICKI. Ulehčíte si tím i následnou správu
vašeho importního souboru (např. filtrování pouze určitých kategorii a jejich
hromadná změna sektorizace a dále opětovné importování změn).
Pokud není vyplněn sloupec image, zobrazí se defaultní obrázek pro neexistující
náhled produktu.
Stáhněte si šablonu importního souboru ZDE.
Vyplňte ho svými daty. Nahrajte do aplikace.
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