Leverandørvejledning til overførsel af indhold
via CSV

Indhold
1.

Overføre indhold via csv ................................................................................................................. 1

2.

Sådan udfyldes csv .......................................................................................................................... 1

1. Overføre indhold via csv
Leverandører kan også overføre indhold via en csv-fil sammen med den "traditionelle" Content
Loader. Med csv-funktionaliteten kan leverandører også bruge filen på deres foretrukne sprog.

2. Sådan udfyldes csv
Formatet og færdiggørelse af csv-filen følger fanen Varedata i Content Loader, men med disse ekstra
regler:
1. Indtast først alle leveringsvarer (gebyrer) efterfulgt af standardvarer
2. Indtast og gruppér rabatter for hver vare sammen (i blokke).
Data for alle overskrifter er obligatorisk bortset fra "Nøgleord", "Producentvarenummer" og
"Producentnavn". Validering sker ved overførsel.
Overskrift
Vare-ID

Varenavn

Varetype

Leveringsvare-ID

Forklaring
Dette er leverandørens identifikator for varer, normalt leverandørens
varenummer eller SKU-kode.
ID'et skal være entydigt i dataene, undtagen når du angiver rabatter for
en vare. For hver rabat skal ID gentages, og Minimumordremængde og
Enhedspris skal være forskellige.
Hvis du ikke har noget ID for din vare, skal du indtaste en værdi i dette
felt, f.eks. "ABC123". Dette felt skal udfyldes på hver linje.
Data: En tekststreng.
Længde: 50
Dette er den korte beskrivelse af varen, der vises i kataloget og på
indkøbsordren.
Dette felt bruges til at identificere varen, så det skal være klart, præcist
og nemt at forstå.
Data: Tekst, inklusive mellemrum og specialtegn.
Længde: 120
Angiver, om varen er et leveringsgebyr eller en standardvare.
Data: “D” for leveringsgebyr eller “P” for standardvare
For et standardprodukt definerer dette Vare-ID'et for det
leveringsgebyr, der skal bruges.
Data: Dette skal være Vare-ID for et leveringsgebyr eller "NA"
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Leveringstype

For et leveringsgebyr definerer dette, om gebyret er pr. ordre eller pr.
vare.

Måleenhed

Data: “I” for leveringsgebyr pr. vare eller “B” for leveringsgebyr pr.
ordre. “NA” for et standardprodukt
De enheder som varer eller tjenester prissættes efter og leveres i.

Enhedspris

Data: UNECE-enhed for målekode.
Den aftalte kontraktpris for denne kunde for denne vare, pr. enhed.

Data: En positiv decimalværdi eller "POR".
Decimaler: 4
Længde: 15
Minimumordremængde Det mindste antal enheder, der skal købes ved bestilling af dette
produkt.
Værdien skal være større end 0. Den kan indeholde decimaler, f.eks. 0,5
for en halv dag ved bestilling af vikarer.
Når der er en rabat for en vare, er dette minimumsmængden, der
udløser rabatten.

Mængdeinterval

Varer eller tjeneste?

Lang beskrivelse

Nøgleord

Producentvarenummer

Data: En positiv decimalværdi
Decimaler: 4
Længde: 15
Minimumintervallet for Minimumordremængde, som varen kan
bestilles i.
Hvis Minimumordremængde f.eks. er 10 og mængdeintervallet er 5,
kan køberen købe mængder af 10, 15, 20, 25, 30 osv.
Data: En positiv decimalværdi
Decimaler: 4
Længde: 15
Angiv din vare som fysisk varer eller en tjeneste.
For leveringsgebyrer skal du bruge "NA"
Data: “G” for varer eller “S” for service, eller "NA"
En udførlig beskrivelse af varen.
Data: Tekst
Længde: Ingen begrænsning
Mellemrumsadskilt liste over nøgleord eller synonymer, der
kendetegner denne vare.
Nøgleordene er søgbare, så køberen kan finde produktet.
Data: Tekstmæssige ord, adskilt med mellemrum
Længde: 500
Producentens varenummer.
Dette er et søgbart felt til at hjælpe købere finde varer og tjenester.
Data: Tekst
Længde: 50
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Producentnavn

Navnet på producenten.
Dette hjælper købere til at finde varer og tjenester efter varemærke.
Data: Tekst
Længde: 120

Opdateret 30/10/2017

Side 3

