Artikl
<ITEMS>
<ITEM>
<ID>OID artiklu</ID>
{ Unikátní identifikace artiklu }
PŘÍKLAD: 000000822900100095
<CHANGED>Datum změny artiklu</ CHANGED >
PŘÍKLAD: 2017-04-27 14:46:20
<CATEGORY_ID>Číslo kategorii. Význam je uveden v sekci CATEGORIES a jedná se o položku
Druh</CATEGORY_ID>
<TREENODE_ID>OID úrovně stromu</TREENODE_ID>
{ Unikátní větve stromového členění }
<NAME>Název</NAME>
{ Název artiklu – je zde často uvedena základní konfigurace, může obsahovat až 200 znaků}
PŘÍKLAD: Počítač DELL OptiPlex GX620 SFF Intel Pentium 4 2,8 GHz, 1 GB RAM DDR2, 40 GB HDD SATA, DVD-ROM,

COA štítek Windows XP HOME s kabelem
<CODE>KTGInterní</CODE>
{ Číslo artiklu – katalogové označení }

<SHORT_DESCRIPTION>Popis</SHORT_DESCRIPTION>
<DESCRIPTION>PopisDet</DESCRIPTION>
{ Zkrácený název artiklu, používá se pro seznamy nebo nadpisy }
PŘÍKLAD: Počítač DELL OptiPlex GX620
<NOTE>Poznámka</NOTE>
{ Detailní popis artiklu bez zkráceného názvu, možno použít společně se zkráceným názvem místo názvu kartiklu }
PŘÍKLAD: SFF Intel Pentium 4 2,8 GHz, 1 GB RAM DDR2, 40 GB HDD SATA, DVD-ROM, COA štítek Windows XP HOME

s kabelem

<NOTE_INT>Poznámka interní</NOTE_INT>
{ Popis, subjektivní hodnocení, marketingový komentář }
PŘÍKLAD: Ideální kancelářský stroj s dostatkem výkonu a především jistotou bezporuchového chodu. Dobrý poměr

cena/výkon. Atraktivní design.

<DOCUMENTS>Seznam dokumentů bez dokumentů, které nemají DRUH "FOTKA"
<DOCUMENT>Cesta k dokumentu (manuály, návody, servisní příručky apod.)</DOCUMENT>
</DOCUMENTS>
{ Seznam dokumentů, který nezahrnuje hlavní fotografii artiklu }
<IMAGE> Cesta k fotografii produktu</IMAGE>

{ V rámci každé sekce se pak opakuje tag <DOC> a <URL> dle počtu dokumentů nebo obrázků. }
<PRICE_KONC>Koncová cena bez DPH</PRICE_KONC>
{ Koncová cena po slevě v Kč bez DPH }
<PRICE>Dealerská cena bez DPH</PRICE>
{ Cena po slevě v Kč bez DPH }
<TAX>SazbaDPH</TAX>
{ Sazba DPH }
PŘÍKLAD: 21
<MANUFACTURER>Výrobce</MANUFACTURER>
{ Výrobce produktu }
PŘÍKLAD: DELL
<QUANTITY>Počet kusů 0=1 až 5 ks, <5=1 až 5 ks, >=5-<20=více jak 5 ks,>=20-<50=více jak 20 ks,
>=50=více jak 50 ks</QUANTITY>
{ Skladová dostupnost, pokud je uvedeno “0”, je zboží skladem, avšak na jiném interním skladě. Pro zákazníky je
standardně dostupné a skladem v počtu 0 až 5 ks. Pokud některé zboží není skladem, ve feedu vůbec nevystupuje. }
<WEIGHT>Hmotnost</WEIGHT>
{ Orientační hmotnost. Tato hodnota je zadávána odhadem a je využívána pouze pro účely expedice zásilek. Přesná
hmotnost je uvedena v kusovníku. }
<WARANTY>Délka záruky v měsících</WARANTY>
{ Záruka }
NAPŘÍKLAD: 13 MĚSÍCŮ
<PARAMETERS>Seznam parametrů <PARAMETER>
<PARAMETER_NAME>Název parametru</PARAMETER_NAME>
<PARAMETER_VALUE>Hodnota parametru</PARAMETER_VALUE>
<PARAMETER_MJ>Měrná jednotka parametru</PARAMETER_MJ>
<PARAMETER_TYP>Typ parametru STRING = 0; INTEGER = 1; DOUBLE = 2; DATE = 3; BOOLEAN =
4</PARAMETER_TYP>
<PARAMETER_SKUPINA>Skupina parametru</PARAMETER_SKUPINA>
</PARAMETER>
</PARAMETERS>
{ Seznam parametrů artiklu }
<VIDEOS>Seznam videí
<VIDEO>URL adresa videa</VIDEO>
</VIDEOS>
{ Seznam videí artiklu }
<OPTIONS>Seznam příslušenství/konfigurace <OPTION>
<OPTION_ID>OID artiklu příslušenství</OPTION_ID> <OPTION_CODE>KtgInterní</OPTION_CODE>
<OPTION_CATEGORY_ID> Číslo kategorii. Význam je uveden v sekci CATEGORIES a je to Druh z
DB</OPTION_CATEGORY_ID>
<OPTION_CATEGORY>Druh</OPTION_CATEGORY>
<OPTION_NAME>Název</OPTION_NAME>
<OPTION_PRICE>Prodej po slevě</OPTION_PRICE>
<OPTION_PRICE_KONC>Koncová cena bez DPH</OPTION_PRICE_KONC>
<OPTION_TAX>Sazba DPH</OPTION_TAX>
<OPTION_WARANTY> Délka záruky v měsících </OPTION_WARANTY> </OPTION>
<OPTION>
</OPTIONS>

{ Seznam volitelného příslušenství/konfigurace }
<ALTERNATIVES>Seznam alternativního zboží
<ALTERNATIVE>Katalogové označení alternativního zboží</ALTERNATIVE>
</ALTERNATIVES>
{ Seznam alternativního zboží artiklu}
<ACTIONS>Seznam balíčků artiklu
<ACTION>Popis konkrétního balíčku</ACTION>
</ACTIONS>
{ Seznam balíčků artiklu}
<ALTERNATIVE_TREENODE>Seznam alternativních stromů artiklu
<TREENODE>OID úrovně stromu</TREENODE>
</ALTERNATIVE_TREENODE>
{ Seznam alternativních stromů artiklu}

</ITEM>

Úrovně stromu
<TREENODES> Seznam všech úrovní stromu
<TREENODE>
<ID>OID úrovně stromu</ID>
{ Unikátní identifikace větve stromového členění }
<OWNER_ID>OID vlastníka úrovně stromu</OWNER_ID>
{ Unikátní identifikace nadřazené větve stromového členění }
<NAME>Název úrovně stromu</NAME>
{ Název větve stromového členění }
<DESCRIPTION>Popis úrovně stromu </DESCRIPTION>
{ Popis větve stromového členění }
</TREENODE>
<TREENODE>

Seznam kategorii/druhů
<CATEGORIES> Seznam druhů v DB
<CATEGORY>
<ID>Číslo druhu</ID>
{ Označení druhu }
<NAME>Název druhu</NAME>
{ Název druhu }
</CATEGORY>

