
SCHEMAT PLIKU XML 

z ofertą produktową firmy Altom (dropshipping) 

 

 

<Products> 

<Product> 

<ProductId>100002752</ProductId> 

<ProductName> 

<![CDATA[ 

KRISTA KPL. 6 KIELISZKÓW WINO BIAŁE 120ML 57-6030-0120-W00 (E0-2564) 

]]> 

</ProductName> 

<StockAvailability>true</StockAvailability> 

<ProductDescription> 

<![CDATA[ 

Firma Krosno to przede wszystkim znak tradycji i jakości. Produkty, 

które mają w swojej ofercie charakteryzuję się wysoką odpornością na 

uderzenia czy też zarysowania. Wyprodukowane zostały z dbałością o 

każdy szczegół, co sprawia, że mają ponadczasowy charakter. Szeroki 

wybór w asortymencie sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Linia 

Krista to niezwykle eleganckie kieliszki z nóżką imitującą kryształ, 

które idealnie wkomponują się na każdy stół. Pojemność kieliszków do 

wina białego to 120 ml. Całość została zapakowana w kolorowy karton. 

]]> 

</ProductDescription> 

<DetalPriceSuggested>33,81</DetalPriceSuggested> 

<ProductUnitParameters> 

<EANCode>05001030456</EANCode> 

<ProductWeight>1.2</ProductWeight> 

<ProductHeight>60</ProductPackaging> 

<ProductWidth>50</ProductPackaging> 

<ProductDepth>40</ProductPackaging> 

</ProductUnitParameters> 

<ProductPackagingParameters> 

<ProductPackaging>4</ProductPackaging> 

<EANCode>09089976544</EANCode> 

<ProductWeight>4.8</ProductWeight> 

<ProductHeight>120</ProductPackaging> 

<ProductWidth>100</ProductPackaging> 

<ProductDepth>80</ProductPackaging> 

<ProductWHouseUnits>160</ProductWHouseUnits> 

<ProductWHousePallet>40</ProductWHousePallet> 

</ProductUnitParameters> 

<ProductPhotos> 

<ProductPhotoUrl>http://z.altom.pl/zdjecie/100002752.JPG</Produ

ctPhotoUrl> 

<ProductPhotoUrl>http://z.altom.pl/zdjecie/100002752_p.JPG</Pro

ductPhotoUrl> 

<ProductPhotoUrl>http://z.altom.pl/zdjecie/100002752_o.JPG</Pro

ductPhotoUrl> 

</ProductPhotos> 

<ProductVariants> 

 <ProductVariantId>123456</ProductVariantId> 

<ProductVariantName><![CDATA[ Dekoracja 

]]></ProductVariantName> 

<ProductVariantDesc>><![CDATA[ Dekoracja „Koń” 

 ]]></ProductVariantDesc> 



<ProductVariantDesc>><![CDATA[ Dekoracja „Jeleń” 

 ]]></ProductVariantDesc> 

<ProductVariantDesc>><![CDATA[ Dekoracja „Gepard” 

 ]]></ProductVariantDesc> 

</ProductVariants> 

</Product> 

</Products> 

 

 

 

 

Objaśnienia parametrów: 
 
<ProductId> - identyfikator produktu w naszej bazie, niezbędny do prawidłowego przekazywania 
danych o zamówieniach 
 
<ProductName> - nazwa produktu w naszej bazie, możesz ją samodzielnie modyfikować w swoim 

sklepie internetowym 

<StockAvailability> - dostępność w naszym magazynie (true – dostępny) 

<ProductDescription> - opis produktu 

<DetalPriceSuggested> - sugerowana cena detaliczna brutto (nie musisz się jej trzymać) 

 

<ProductUnitParameters> - parametry pojedynczego produktu 
 
<EANCode> - kod EAN 
 
<ProductWeight> - waga produktu 
 
<ProductHeight> - wymiary – wysokość produktu 
 
<ProductWidth> - wymiary – szerokość produktu 
 
<ProductDepth> - wymiary – głębokość produktu 
 
 
<ProductPackagingParameters> - parametry opakowania zbiorczego 
 
<ProductPackaging> - ilość produktów w opakowaniu zbiorczym 
 
<EANCode> - kod EAN opakowania zbiorczego 
 
<ProductWeight> - waga opakowania zbiorczego 
 
<ProductHeight> - wymiary opakowania zbiorczego - wysokość 
 
<ProductWidth> - wymiary opakowania zbiorczego - szerokość 
 
<ProductDepth> - wymiary opakowania zbiorczego - głębokość 
 
<ProductWHouseUnits> 



 
<ProductWHousePallet> 
 
 
<ProductPhotos> - dostępne zdjęcia produktu 
 
 
<ProductVariants> - dostępne warianty (np. kolory, dekoracje) produktu 
 
<ProductVariantId> - nazwa wariantu produktu (np. kolor) 
 
<ProductVariantName> - wartości wariantu produktu (np. żółty, zielony, biały itp.) 
 

 

 


