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1. Överföra innehåll i csv-format
Förutom att använda den traditionella Content Loader-metoden kan leverantörer även överföra
innehåll via csv-filer. Med csv-funktionen kan leverantörerna dessutom använda filer på sitt primära
språk.

2. Fylla i csv-filen
Anvisningarna för csv-filens format och ifyllande finns på fliken Artikeldata i Content Loader, plus
följande regler:
1. Alla leveransartiklar (avgifter) ska stå först, följt av standardartiklar.
2. Ange och gruppera prisbrytpunkter för varje artikel tillsammans (i block).
Data är obligatoriskt för alla rubriker utom Nyckelord, Tillverkarens artikelnummer och Tillverkarens
namn. Validering sker vid överföringen.
Rubrik
Objekt-ID

Artikelns namn

Objektstyp

Leveransartikel-ID

Förklaring
Det här är leverantörens ID för artikeln, vanligtvis leverantörens
artikelnummer eller SKU-kod.
ID:t måste vara unikt, förutom när prisbrytpunkter anges för en artikel.
ID:t ska upprepas för varje prisbrytpunkt, och Minsta orderkvantitet och
Enhetspris måste vara olika.
Om du inte har något ID för artikeln kan ett annat värde anges i det här
fältet, t.ex. ABC123. Det här fältet måste anges på varje rad.
Data: Valfri textsträng.
Längd: 50.
Det här är artikelns korta beskrivning som visas i katalogen och på
inköpsordern.
Artikeln identifieras i det här fältet och informationen bör därför vara
tydlig, exakt och lätt att förstå.
Data: Valfri text, vilket inkluderar mellanslag och specialtecken.
Längd: 120.
Anger om objektet är en leveransavgift eller en standardartikel.
Data: ”D” för leveransavgifter och ”P” för standardartiklar.
För en standardprodukt anges här det artikel-ID för leveransavgiften som
ska användas.
Data: Måste vara artikel-ID för en leveransavgift eller Ej tillgängligt.
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Leveranstyp

För en leveransavgift anges här om avgiften är per order eller per artikel.

Måttenhet

Data: ”I” för leveransavgift per artikel och ”B” för leveransavgift per order.
”Ej tillgängligt” för standardprodukter.
Måttenheterna för varornas eller tjänsternas prissättning och leverans.

Enhetspris

Data: Måttenhetskoden i enlighet med UNECE.
Det överenskomna avtalspriset per enhet för gällande artikel och kund.

Minsta
orderkvantitet

Kvantitetsintervall

Vara eller tjänst?

Lång beskrivning

Nyckelord

Tillverkarens
artikelnummer

Data: Ett positivt decimalvärde, eller pris på begäran.
Decimaler: 4.
Längd: 15.
Det minsta antalet enheter som måste köpas när den här artikeln beställs.
Värdet måste vara större än noll. Det kan innehålla decimaler, till exempel
0,5 för en halv dag vid beställning av bemanningspersonal.
När det finns en prisbrytpunkt för en artikel är detta minsta kvantitet för
att dra nytta av prisbrytpunkten.
Data: Ett positivt decimalvärde.
Decimaler: 4.
Längd: 15.
Minsta kvantitet som kan beställas av artikeln över Minsta orderkvantitet.
Om Minsta orderkvantitet till exempel är 10 och Kvantitetsintervall är 5,
kan köparen välja kvantiteterna 10, 15, 20, 25, 30 osv.
Data: Ett positivt decimalvärde.
Decimaler: 4.
Längd: 15.
Ange om artikeln är en vara eller tjänst.
Använd Ej tillgängligt för leveransavgifter.
Data: ”G” för varor och ”S” för tjänster, eller ”Ej tillgängligt”.
En fullständig beskrivning av artikeln.
Data: Text.
Längd: Ingen begränsning.
Blankstegsavgränsad lista över nyckelord eller synonymer som
kännetecknar artikeln.
Nyckelorden är sökbara så att köparen lättare kan hitta produkten.
Data: Textnyckelord, blankstegsavgränsade.
Längd: 500.
Tillverkarens artikelnummer.
Det här fältet är sökbart så att köpare lättare kan hitta varor och tjänster.
Data: Text.
Längd: 50.
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Tillverkarens namn

Namnet på tillverkaren.
Det här gör det lättare för köpare att hitta varor och tjänster efter
varumärke.
Data: Text.
Längd: 120.
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