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Importer produktów z Excela do sklepu Shoper

Rozwiązanie  Shoper  -  Import  produktów  z  Excela,  to  intuicyjne  narzędzie,  które  pozwoli  na
dodawanie i aktualizowanie produktów w sklepie internetowym Shoper z plików Excel i CSV.

Dzięki temu przeniesiesz dane o produktach, cenach, stanach do Shopera z różnych systemów,
platform  i  od  różnych  partnerów  biznesowych.  Od  teraz  importuj  cenniki  od  dostawców do
swojego sklepu na platformie Shoper.

Moduł ten obsługuje także warianty produktów, czego nie ma standardowy mechanizm Shopera.
Do wariantów można oczywiście zaimportować także ich cechy, czyli np. kolory, rozmiary itd. 

Instalacja importera 

Z  poziomu  panelu  admina  sklepu  Shoper,  przechodzimy  do  działu  „Dodatki  i  integracje”,
następnie  w  „Aplikacje”.  Z  przycisku  „Wybierz  filtr”, wybieramy  opcje  „Szukaj” i  wpisujemy:
„Import  i  aktualizacja  produktów z plików Excel”.  Klikamy  „Filtruj” w wynikach wyszukiwania
powinna nam się pojawić pozycja modułu do importu i aktualizacji produktów. 

Po kliknięciu w ikonę importera pokażą się informację oraz link do pobrania programu.

http://www.artoit.pl/
https://devshop-365104.shoparena.pl/admin/plugin/execute/plugin/AppStore-Applications/act/show/app/ca07994a06e8f2f7bce60c68b005cafb
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Po  kliknięciu  w  link  zostaniemy  przeniesieni  na  podstronę,  z  której  będziemy  mogli  pobrać
instalator modułu:

Pobieramy program na dysk,  uruchamiamy instalator  i  przechodzimy przez jego kolejne etapy.
Należy m.in. zaakceptować warunki umowy i kliknąć „Dalej”:                                
                                                                                                           

                                                                                                                                          
Po  zaakceptowaniu  warunków  umowy,  przechodzimy  do  wyboru  folderu,  gdzie  ma  zostać
zainstalowana aplikacja. Wyświetla nam się domyślny folder, klikamy „ Dalej” , aby kontynuować.

http://www.artoit.pl/
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Jeśli  chcemy  wskazać  inny  folder,  wybieramy  przycisk  „  Przeglądaj” i  wskazujemy  folder  do
którego ma zostać zainstalowana aplikacja.

W kolejnym oknie  instalator  utworzy  skróty  do aplikacji  we wskazanym  folderze  Menu Start.
Klikamy przycisk  „Dalej”, aby  kontynuować.  Jeśli  chcemy wybrać  inny  folder,  klikamy przycisk
„ Przeglądaj”, wybieramy folder. Następnie klikamy „Dalej”. 

http://www.artoit.pl/
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Instalator jest gotowy do zainstalowania aplikacji. Aby rozpocząć instalację, klikamy „ Instaluj”. 

            
Po udanej instalacji wyskoczy nam poniższe okno, aby zakończyć klikamy przycisk „ Zakończ”.

http://www.artoit.pl/
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Aplikację uruchamiamy poprzez utworzony skrót na ekranie lub wyszukujemy w „ Menu Start”, jak
poniżej:

 Po uruchomieniu importera, powinno pojawić się okno główne jak na screenie poniżej: 
                                                                                                                                   

          

http://www.artoit.pl/
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Aby móc zalogować się do sklepu z poziomu importera, musimy nadać uprawnienia użytkownikowi
do „webapi”.

W tym celu w panelu admina sklepu należy przejść do modułu  „Ustawienia”, zakładka „Ogólne”,
następnie  „Administratorzy sklepu”.  Klikamy w ikonę ustawień ( oznaczona strzałką po prawej
stronie ekranu), następnie z listy wybieramy „Edytuj”. 

Zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę gdzie możemy zmienić nazwę oraz typ dostępu. Musimy
ustawić  „Dostęp do panelu  administracyjnego  i  webapi” lub  „Dostęp do webapi”.  Następnie
klikamy „Zapisz i wróć do listy”, aby zapisać ustawienia. 

http://www.artoit.pl/
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Po nadaniu uprawnień do webapi możemy powrócić do okna głównego i połączyć się ze sklepem z
poziomu importera w  tym celu w pole  „Adres www sklepu” - wpisać adres swojego sklepu.  W
polu „Użytkownik” -login użytkownika użyty do logowania oraz jego hasło. 
Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe to klikając przycisk „Połącz ze sklepem” powinniśmy się
zalogować do webapi naszego sklepu. 

http://www.artoit.pl/
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Następnie po zalogowaniu przechodzimy do modułu „Importuj produkty”:
                                                                                                                 

Zbiorcze dodawanie kategorii z pliku

Oprócz  importowania  i  aktualizowania  produktów,  moduł  ma  także  możliwość  importowania
kategorii z  plików o różnych separatorach.  Dzięki  intuicyjnemu drzewku, które widoczne jest z
poziomu  importera  zobaczysz  podgląd  struktury  kategorii  przed  jej  ostatecznym
zaimportowaniem. 
            
Po  wejściu  w  moduł  „Importuj  produkty”,  otwiera  nam  się  okno „  Kategorie”/  „Zaimportuj
kategorie do sklepu”.  
Wczytujemy  plik  importu,  klikając  „Przeglądaj”. Wyszukujemy i  wybieramy  plik,  który  chcemy
importować. 
Następnie  przechodzimy  niżej  do  „Ustawienia  wczytywania”.  Ustawiamy „Separator
podkategorii”  oraz wybieramy kolumnę, w której znajduje się informacja o strukturze kategorii
(„ Kolumna z kategoriami”). Jeśli zostanie poprawnie wczytana, to zobaczymy ją także na drzewku
kategorii zaznaczone kolorem czerwonym, po lewej stronie ekranu.      

http://www.artoit.pl/
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Klikając „Wyślij do sklepu” zaimportujemy kategorie do sklepu.                                        

 W logach pojawią nam się informację o wysłanych kategoriach w sklepie:

                

http://www.artoit.pl/
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Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza  muszą  być  podane nazwy kolumn.  Zostaną one wczytane  przez
program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład: 

Wczytywanie plików Excel

Aby przejść do aktualizacji i importu produktów z Excela, przechodzimy w zakładkę  „Produkty”.
Następnie wczytujemy plik importu, klikając  „Przeglądaj”. Wyszukujemy i wybieramy plik, który
chcemy importować.          

Program  nie wymaga sztywnego szablonu pliku. Po wczytaniu pliku do programu wyświetlą się
dostępne w nim kolumny (jak poniżej). Następnie użytkownik sam wybiera z jakich kolumn mają
być importowane dane do jakich pól w Shoperze. Zatem możemy np. zaktualizować tylko jeden
parametr -  np. cenę lub stan.  W trakcie operacji  program na bieżąco informuje jakie produkty
zostały dodane/zaktualizowane, a także czy wystąpiły jakieś błędy (na dole strony- logi).

Program  potrafi rozpoznać i  dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel,  a polami
produktów  na  sklepie.  Wystarczy,  aby  nazwa  kolumny  zaczynała  się  tak,  jak  nazwa  pola  w
Shoperze,na  przykład:  nazwa  kolumny  w  excelu:  Kod  produktu  -  program  automatycznie
rozpozna, że jest tam kod produktu i przypisze jej odpowiedni pola. Oczywiście mimo tego pola
można zmodyfikować samemu.

Po  ustawieniu  schematu  importu  zaznaczamy  „Tylko  aktualizuj”  /  „Aktualizuj  i  importuj”  ,
następnie klikamy „Rozpocznij wysyłanie”.

http://www.artoit.pl/
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Na dole w logach widzimy informację o dodanych/zaktualizowanych produktach.

            

Importer będzie starał się dodać brakujące dane na sklepie, czyli utworzy np. brakujące jednostki
miar, czy atrybuty, które chcemy przypisać produktowi. Użytkownicy docenią zapewne możliwość
importu zdjęć do Shopera. W pliku należy podać link do strony, z której ma zostać pobrane zdjęcie
lub standardowo wskazać ścieżkę do zdjęcia na swoim dysku twardym lub lokalnej sieci (w tym
dysku  sieciowego).  Program  pobierze  to  zdjęcie  i  będzie  starał  się  dodać  je  do  aktualnie
dodawanego/aktualizowanego produktu.

http://www.artoit.pl/
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Po  zaimportowaniu  i  aktualizacji  produktów ,  możemy  sprawdzić  poprawność  wykonania
operacji:

                                                                                                                                       
Import zdjęć do Shopera

Masz  ścieżki  do  zdjęć  w  pliku  i  chciałbyś  je  także  dodać  do  produktów  na  sklepie?  Nie  ma
problemu - importer obsługuje także importowanie zdjęć dla dodawanych produktów, ale też do
istniejących.  W  pliku  należy  wskazać  link  lub  ścieżkę  do  zdjęcia,  które  ma zostać  dodane  do
produktu z danej pozycji w pliku.                                                                   

Ustawianie promocji dla produktów

Jest  także  możliwość ustawiania promocji  dla  produktów z  pliku.  Dzięki  temu w łatwy sposób
masowo ustawisz wybranym produktom promocję, łącznie z możliwością ustalenia czasu od do. 
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