
Zsibvásár termék importáló
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1) Importáláshoz szükséges állományok beszerzése

Ahhoz hogy a zsibvásárra importálhassuk termékeinket, minden eseten szükségünk van a

termékeket tartalmazó állományra, (általában CSV vagy XLS) valamint a képeket 

tartalmazó ZIP arhívumra (ez utóbbi nem feltélen szükésges).

1.1) Unas

Szükségünk lesz az állományra amiben a termékek adatai vannak, jelen esetben CSV és 

a képeket tartalmazó arhívumra ZIP formátumban.

1.1.1) Kiexportáljuk a termékek adatait CSV-be

admin felület -> felső panel: termékek -> Termék adatbázis

Ekkor alapértelmezeten a termék importáls fül aktív, kattintsunk a ”Termék Adatbázis 

Export” fülre, ekkor a képen játható képernyő jelenik meg.
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Itt a következő mezők szükségesek:

• Név

• Ár

• Kategória

• Rövid leírás

Ki lehet exportálni mind, az importálásnál úgy is csak a szükséges mezők lesznek 

felolvasva.

Lényeges hogy a “Milyen típusú legyen az export file”, “CSV, Vesszővel elválasztott 

adatok” legyen!

Végül a felső lécen található „Letölt” gombra kattintva megkapjuk a termék adatbázis 

CSV-t.
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1.1.2) Képek letöltése

A képeket a admin felület -> felső panel: termékek -> Termék képek pontban lehet 

letölteni.

A lapon a letölt gombra kattintunk.

Így meg is van a szükséges CSV és ZIP is a képekkel.
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1.2) Vatera

Vatera esetében a termékek exportálása a Power Seller Tool-lal végezhető el.

Ez jelenleg http://www.vatera.hu/info/letoltes címen érhető el.

Ha változna, a keresőmotorokba (google, bing, stb) ”Vatera Power Seller Tool”-t beírva 

megtaláhatjuk.

A program feltelepítése és indítása után be kell jelentkezni a vaterás fiókunkkal.

Bejelentkezés után a felső panelon az ”Aukciók letöltése” gombra kattintva és a megfelelő 

szűrési feltételeket beállítva letölthetjük a vaterán lévő cikkeket.

Az adatbázis letöltése után a termékek megjelennek a ”Feltöltött aukció” fül alatt.

Itt az ”Adatok exportálása” gombra kattintva meg tudjuk adni hova mentse el az exportált 

cikkek adatait.
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A megadott fájlnévvel jétrejön a megadott CSV és ugyanilyen névvel egy mappa ami a 

képeket tartalmazza.

A mappát össze kell tömörítenünk ZIP formátumba, az egérrel mappa fölé állva és a helyi 

menüt elő hivva a ”Küldés” > ”Tömörített mappa” opcióra kattintva összetömöríti ZIP 

formátumra a mappát, így a kapott CSV és a képeket tartalmzó ZIP készen áll a 

zsibvásárra való importálásra.
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1.3) Shoprenter

1.3.1) Termék XLS

A termékek XLS-ét a felső panel: Bolt -> Letöltések ->Termék XLS export pontban lehet 

kiexportálni.

itt ki kell jelőlni a minimum adatokat.
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Hungarian (más böngészőkben Magyar) dobozban:

- Terméknév

- Hosszú leírás

Exportált adatok dobozban:

- Cikkszám

Főbb termék információk dobozban:

- Elsődleges termék kép

- További termék kép

Ár információk dobozban:

- Bruttó ár

Termék kategóriáknál célszerű a Kategória név/nevek opciót választani hogy a 

zsibvásáron az importálásnál számok helyett beszédes kategória neveket kapjunk az 

összerendelésnél.

Végrehajtjuk az exportálást és letöltjük az XLS-t.
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1.3.2) Képek letöltése

A képek beszerzéséhez elő kell szednünk kedvenc FTP kliensünket (TotalCommander, 

FileZilla, curlftpfs)

Az admin felületen megtaláljuk a hozzáférési adatokat, felcsatlakozunk, letöltjük a képeket 

és tömörítük ZIP-be. Útmutató is van PDF-ben a menüpontnál.

Így megvan az XLS és a ZIP is.
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2) Importálás a zsibvásárra

2.1) Importálási profil

A zsibvásáron jelentkezzünk be. Az eladás menüben az oldalsó menü lista alján 

megjelenik egy  “Importálási profil” menü, egyenlőre csak ez.

Ha rákattintunk és még szállítási sablonunk akkor készítenünk kell legalább egyet.

Ha legalább egy sablonunk van akkor be tudjuk állítani a profilunkat.

Ezek azok az adatok amelyek globálisan minden cikkre beállításra kerülnek amit itt 

importálunk.

Meg kell adnunk:

• Cikk helye

• Garanciája

• Állapota: új, újszerű használt, hibás stb.

• Adunk-e róla számlát.

• Fix áras vagy licitesek lesznek-e a cikkek

• és végül hogyan tudjuk leszállítani a cikket.

A módosít gomb lenyomása után újratöltődik az oldal és megjelenik a “Termékek 

importálása” menü, erre kattintva új oldal jön be.
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2.2) Termékek importálása

Itt betallózhatjuk a beszerzett CSV-t vagy XLS-t.

Ha félbehagytunk egy importálást akkor a “Termékek importálása” menüre kattintva a 

félbehagyott importálások listázása jelenik meg. Itt folytathatjuk a félbehagyott importálást.
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2.3) Képek importálása

Ezután a képek betallózása következik.

Itt kitallózzuk a beszerzett kép arhívumot és így importálhatjuk a cikkek képeit.

Megjegyzem ez és a következő (kategória összerendelése) lépés opcionális, a felső 

állapotsávon állomásjelző pontoknál a végeredmény kivételével minden kattintható lett, 

szabadon lehet lépkedni az opciók között, új importálást kezdeni anélkül hogy ezt 

befejeztük volna vagy mindent átugrani és importálni, vagy több arhívumot is feltölteni 

(egymás után) ha a képek több arhívumból érhetőek el, vagy visszaléphetünk és 

megadhatunk/törölhetünk/módosíthatunk kategória összerendeléseket.

A képek feltöltése, összepárosítása és kicsomagolása eltart egy darabig. Siker esetén 

visszajelezzük hogy mennyi képet sikerült beimportálnunk.
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2.4) Kategória összerendelés

Kategória összerendelés:

Itt a külső kategóriák neveti (vagy számait) lehet összerendelni a zsibvásáros 

kategóriákkal.

Módosítás gombot lenyomva felugrik egy ablak amiben kiválaszthatjuk hogy mely 

zsibvásár kategória felel meg a legjobban az adott cikknek. Ha a szöveg alapján nem 

tudjuk hogy melyik kategóriát jelentheti, akkor a sor elején lévő szem ikon fölé állva 

megjelnik hogy milyen termékek vannak az adott kategóriában.

A “Mentés és tovább” gomb megnyomása esetén elmenti a kategória összerendeléseket 

és továbblép a “Felolvasott termékek” áttekintéséhez.
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2.5) Importálás áttekintése

Itt kiválaszthatjuk hogy mit kívánunk tenni egy cikkel, illetve visszajelzést kaphatunk hogy 

mi hiányzik vagy miért nem importálhatunk egy cikket (ha az egeret a szem fölé visszük).

A szín jelölésről a lista elején van egy kis információ:

Mindig kihagyhatjuk egy adott cikk importálását.

Csak a kihagyás jelenik meg ha:

• hibás a cikk (nem pótolható adat hiányzik)

• sárga (pótolható adat hiányzik, jelenleg ez csak a kategória összerendelés lehet)

• a cikkre van érvényes licit (ha van a cikkre érvényes licit akkor az nem módosítható.

Lehetséges lenne itt is a meglévő cikk mellé újra beimportálni, de az általában 

inkább vezet nem kívánt duplikációhoz, ha erre van szükség használjuk a cikk 

létrehozása másolással funkciót)

Ha egy cikk már importálva lett, de még nincs rá érvényes licit akkor újra lehet importálni.

Ez akkor lehet jó ha a webshopban a cikkeket tömegesen szerkesztettük és nem 

szeretnénk darabonként megváltoztatni a cikkeket. Alapértelmezetten a jelölődoboz 

Kihagy-on áll és át kell állítani “Törlés és újraimportálás”-ra. (nemkívánatos 
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termékmódosítások megelőzése miatt lett ez az alapértelmezett.)

A lista alján lévő ”Importálás” gomb lenyomásával importálhatjuk a cikkeket.

A cikkek importálása eltart egy darabig.
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2.6) Importálás végeredménye

Az importálás végén összegző képernyőt kapunk. Általában sikeres az importálás, azon ritka esetekben 

kaphatjuk azt egy cikknél hogy nem sikerült az importálás valamely cikknél ha a “Felolvasott termékek” lista 

betöltése és az import gomb lenyomása között érkezett valamely már importált termékre érvényes licit. (Ritkán 

de előfordulhat.)Ebbenaz összesítőben megkapjuk az összes importált cikkre mutató linket, szabadon 

böngészhetjük.

Lényeges hogy egyenlőre csak a módosítás alatt lévő cikkek menüben került bele (ilyen állapotban kerül 

importálás után). Ha mindent rendben találtunk akkor elindíthatjuk őket.
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