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1. Laste opp innhold via csv
Leverandører kan også laste opp innhold via en csv-fil, i tillegg til den «tradisjonelle» Content Loader.
Med csv-funksjonen kan leverandører også bruke filen på sitt foretrukne språk.

2. Slik fyller du ut csv-filen
Formatet og utfyllingen av csv-filen følger formatet og utfyllingen til fanen Elementdata i Content
Loader, men med følgende ekstra regler:
1. Oppgi alle leveringselementer (kostnader) først, etterfulgt av standardelementer.
2. Oppgi og grupper kvantumsrabatter for hvert element sammen (i blokker).
Data for alle overskrifter er obligatorisk bortsett fra «Nøkkelord», «Produsentens delenummer» og
«Produsentens navn». Validering finner sted ved opplasting.
Overskrift
Element-ID

Elementnavn

Elementtype

Forklaring
Dette er leverandørens identifikator for elementet, vanligvis
leverandørens delenummer eller SKU-kode.
ID-en må være unik i dataene bortsett fra når det spesifiseres
kvantumsrabatter for et element. For hver kvantumsrabatt må ID-en
gjentas, og minste ordremengde og enhetsprisen må være forskjellige.
Hvis du ikke har noen ID for elementet, kan en hvilken som helst annen
verdi angis i dette feltet, for eksempel «ABC123». Dette feltet må
spesifiseres på hver linje.
Data: hvilken som helst tekststreng.
Lengde: 50
Dette er den korte beskrivelsen for elementet som vil vises i katalogen og
på innkjøpsordren.
Dette feltet brukes til å identifisere elementet og bør derfor være tydelig,
nøyaktig og lett å forstå.
Data: Enhver tekst kan brukes, inkludert mellomrom og spesialtegn.
Lengde: 120
Indikerer om elementet er en fraktkostnad eller et standardelement.

Leveringselement-ID

Data: «D» for fraktkostnad eller «P» for standardelement
For et standardprodukt definerer denne element-ID-en til fraktkostnaden
som skal brukes.

Leveringstype

Data: Dette må være element-ID-en til en fraktkostnad eller «IR»
For en fraktkostnad definerer denne om kostnaden er per ordre eller per
element.
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Måleenhet

Enhetspris

Minste ordremengde

Mengdeintervall

Varer eller Tjeneste?

Detaljert beskrivelse

Nøkkelord

Produsentens
delenummer

Produsentens navn

Data: «I» for fraktkostnad per element eller «B» for fraktkostnad per
ordre. «NA» for et standardprodukt
Enhetene som varene eller tjenesten prises og leveres i.
Data: Måleenhetskoden UNECE.
Den avtalte kontraktsprisen for denne kunden for dette elementet, per
enhet.
Data: en positiv desimalverdi, eller «Pris på forespørsel».
Desimaler: 4
Lengde: 15
Minste antall enheter som må kjøpes når dette elementet bestilles.
Verdien må være større enn null. Den kan inkludere desimaler som 0,5 for
en halv dag ved bestilling av bemanningsbyråansatte, for eksempel.
Når det er en kvantumsrabatt for et element, er dette minimumsmengden
for å benytte seg av kvantumsrabatten.
Data: en positiv desimalverdi
Desimaler: 4
Lengde: 15
Minimumsnivå, over minste ordremengde, som elementet kan bestilles i.
For eksempel, hvis minste ordremengde er 10, og mengdeintervallet er 5,
vil kjøperen kunne kjøpe inn mengder på 10, 15, 20, 25, 30 osv.
Data: en positiv desimalverdi
Desimaler: 4
Lengde: 15
Angi elementet som en fysisk vare eller en tjeneste.
Bruk «IR» for fraktkostnader
Data: «G» for varer, «S» for tjeneste, eller «NA»
En fullstendig beskrivelse av elementet.
Data: Tekst
Lengde: ingen begrensning
Liste med nøkkelord eller synonymer som karakteriserer dette elementet,
adskilt med mellomrom.
Nøkkelordene er søkbare for å hjelpe kjøperen med å finne produktet.
Data: tekstbegreper, adskilt med mellomrom
Lengde: 500
Produsentens delenummer.
Dette er et søkbart felt for å hjelpe kjøpere med å finne varer og tjenester.
Data: Tekst
Lengde: 50
Produsentens navn.
Dette hjelper kjøpere med å finne varer og tjenester etter merkenavn.
Data: Tekst
Lengde: 120
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