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1. Sisällön lataus csv-muodossa
Perinteisen Content Loaderin käytön lisäksi toimittajat voivat ladata sisältöä myös csv-tiedostona.
Csv-toiminnon ansiosta toimittajat voivat käyttää myös tiedostoja haluamallaan kielellä.

2. Csv-tiedoston täyttäminen
Csv-tiedoston muoto ja täyttäminen vastaa Content Loaderin nimiketietojen välilehteä, mutta siihen
sovelletaan seuraavia lisäsääntöjä:
1. Kaikki toimitusnimikkeet (veloitukset) luetellaan ensin ja normaalinimikkeet niiden jälkeen.
2. Kunkin nimikkeen hintatarjoukset luetellaan ja ryhmitellään yhdessä (lohkoina).
Kaikki otsikkotiedot ovat pakollisia, paitsi Avainsanat, Valmistajan osanumero ja Valmistajan nimi.
Validointi tapahtuu lataamisen yhteydessä.
Otsikko
Nimikkeen tunniste

Nimikkeen nimi

Selite
Tämä on toimittajan käyttämä nimikkeen tunniste, yleensä toimittajan
osanumero tai SKU-koodi.
Tunnisteiden on oltava yksilöiviä tiedoissa, paitsi nimikkeen
hintatarjouksia määritettäessä. Jokaisessa hintatarjouksessa on oltava
sama tunniste mutta eri Tilauksen vähimmäismäärä ja Yksikköhinta.
Jos nimikkeellä ei ole tunnistetta, kenttään voi syöttää minkä tahansa
arvon, kuten "ABC123". Tämä kenttä on määritettävä kullakin rivillä.
Tieto: mikä tahansa tekstimerkkijono.
Pituus: 50
Tämä on nimikkeen lyhyt kuvaus, joka näkyy tuoteluettelossa ja
ostotilauksessa.
Tätä kenttää käytetään nimikkeen tunnistamiseen, joten sen pitäisi olla
selkeä, tarkka ja helposti ymmärrettävä.

Nimikkeen tyyppi

Tieto: kenttään voi kirjoittaa mitä tahansa tekstiä, mukaan lukien
välilyöntejä ja erikoismerkkejä.
Pituus: 120
Määrittää, onko nimike toimitusmaksu vai normaalinimike.

Toimitusnimikkeen
tunniste

Tieto: D, jos kyseessä on toimitusmaksu, P, jos kyseessä on
normaalinimike
Normaalinimikkeen kohdalla tämä tieto määrittää sovellettavan
toimitusmaksun nimikkeen tunnisteen.
Tieto: toimitusmaksun nimikkeen tunniste tai ”–”
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Toimitustyyppi

Toimitusmaksun kohdalla tämä tieto määrittää, onko maksu tilaus- vai
nimikekohtainen.

Mittayksikkö

Tieto: I, jos kyseessä on nimikekohtainen toimitusmaksu, B, jos kyseessä
on tilauskohtainen toimitusmaksu. –, jos kyseessä on normaalinimike
Yksikkö, jossa tuotteet tai palvelut hinnoitellaan ja toimitetaan.

Yksikköhinta

Tieto: UNECE-mittayksikkötunnus.
Asiakkaan kanssa sovittu kyseisen nimikkeen yksikköhinta.

Tilauksen
vähimmäismäärä

Määräväli

Tuote vai palvelu?

Pitkä kuvaus

Avainsanat

Tieto: positiivinen desimaaliarvo tai "hinta pyynnöstä".
Desimaalit: 4
Pituus: 15
Määrä, jonka verran kyseistä nimikettä on vähintään ostettava yhdessä
tilauksessa.
Arvon on oltava suurempi kuin nolla. Desimaaliarvot ovat mahdollisia.
Esimerkiksi arvo 0,5 voi tarkoittaa vuokratyöntekijän puolikasta työpäivää.
Kun nimikkeellä on hintatarjous, tämä arvo tarkoittaa hintatarjoukseen
oikeuttavaa vähimmäismäärää.
Tieto: positiivinen desimaaliarvo
Desimaalit: 4
Pituus: 15
Vähimmäismäärän ylittävän määrän lisäysväli, jolla nimikettä voidaan
tilata.
Jos esimerkiksi vähimmäismäärä on 10 ja määräväli 5, ostaja voi ostaa
nimikettä 10, 15, 20, 25 ja 30 kappaleen erissä ja niin edelleen.
Tieto: positiivinen desimaaliarvo
Desimaalit: 4
Pituus: 15
Määrittele tuotteet fyysisiksi tuotteiksi tai palveluiksi.
Jos kyseessä on toimitusmaksu, lisää tähän ”–"
Tieto: G, jos kyseessä on tuote, S, jos kyseessä on palvelu, tai –
Nimikkeen täydellinen kuvaus
Tieto: teksti
Pituus: ei rajoitettu
Välilyönneillä eroteltu luettelo nimikettä kuvaavista avainsanoista tai
synonyymeista.
Ostaja käyttää avainsanoja tuotteen hakemiseen.
Tieto: tekstimuotoiset termit, eroteltu välilyönneillä
Pituus: 500
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Valmistajan
osanumero

Valmistajan osanumero.
Ostaja voi käyttää tämän kentän tietoja tuotteiden ja palvelujen
hakemiseen.
Tieto: teksti
Pituus: 50

Valmistajan nimi

Valmistajan nimi.
Ostaja voi käyttää valmistajan tai tuotemerkin nimeä tuotteiden ja
palvelujen hakemiseen.
Tieto: teksti
Pituus: 120
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