meniu.xml failo aprašymas (dokumentas tūri būti pateiktas UTF-8 koduote)
Reikšmė
id
lng

Tipas (galimos reikšmės)
mediumint(8)
LT

content

contents
goods

menu

mediumint(8)

name

varchar(255)

Komentaras
unikalus meniu ID numeris
šiuo metu vup.lt talpina tik
lietuviškas parduotuves ir
prekes
šiame meniu punkte yra
prekės. Kitais atvejais
nurodoma contents reikšmė
tėvinio (angl. „parent“) meniu
ID numeris.
meniu pavadinimas (vidiniam
vup.lt naudojimui)

Papildomi komentarai dėl meniu:
• Paduoti reikia tik aktyvius meniu punktus. Neaktyvūs (paslėpti ar išjungti) meniu punktai
neturi buti perduodami į sistemą.
• VUP.lt sistemoje administratorius pats priskiria kiekviena Jūsų perduota meniu punktą
vidinei sistemai. Naujai atsiradę meniu punktai atsivaizduos sistemoje tik administratoriui
juos patvirtinus ir priskyrus kategorijai.
• Kuo maksimaliau bus išskaidytas Jūsų meniu – tuo tikslesnė kategorija galės būti priskirta
prekėms.
Pavyzdys:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <eshop domain="www.parduotuves-adresas.lt">
- <item>
<id>17961</id>
<lng>LT</lng>
<content>goods</content>
<menu>0</menu>
<name>Nešiojamieji kompiuteriai</name>
</item>
- <item>
<id>17966</id>
<lng>LT</lng>
<content>goods</content>
<menu>17961</menu>
<name>ASUS</name>
</item>
- <item>
<id>17968</id>
<lng>LT</lng>
<content>goods</content>
<menu>17961</menu>
<name>Toshiba</name>
</item>
</eshop>

goods.xml failo aprašymas (dokumentas tūri būti pateiktas UTF-8 koduote)
<good link="/goods/ASUS-N70SV.html">
link – tai nuoroda, kuria vartotojas bus nukreiptas paupaudęs prie prekės esantį mygtuką “į
parduotuvę”.
Nuoroda iki paveiksliuko arba prekės turi būti pilnas adresas, pradedant nuo / ženklo, nurodant
reliatyvų adresą.
Jeigu paveiksliuko išmatavimas bus didesnis 480px – jis bus automatiškai sumažintas VUP.lt
sistemoje. Paveiksliukai yra kraunami iš Jūsų serverio į VUP.lt serverį.

Reikšmė
id

category
name
shortDescription
description
oldprice
price
sale
news
promotion
metaTags
metaDesc
template
images
recommend

Tipas (galimos reikšmės) Komentaras
mediumint(8)
unikalus prekės ID numeris (jeigu prekė
kartojasi skirtingose kategorijose – pateikite
jas su skirtingu `category` numeriu
mediumint(8)
aukščiau aprašyto meniu ID numeris, kuriam
priklauso ši prekė
varchar(255)
prekės pavadinimas
text
prekės trumpas aprašymas (ilgis yra
ribojamas sistemos)
text
pilnas prekės aprašymas
float(11,2)
sena kaina (0 jeigu nenurodyta)
float(11,2)
prekės kaina
0 arba 1
prekė yra išparduodama
0 arba 1
prekė yra naujiena
0 arba 1
prekė yra ypatinga
varchar(255)
raktažodžiai paieškos sistemai
varchar(255)
aprašymas paieškos sistemai
aprašyta toliau
aprašyta toliau
aprašyta toliau

atributo „template“ aprašymas:
Reikšmė
vname
vtype

Tipas (galimos reikšmės)
varchar(255)
select
input

order_nr
value

mediumint(8)
varchar(255)

Komentaras
atributo pavadinimas
nurodoma „select“ jeigu vartotojas gali
matyti iš kokių reikšmių jis gali rinktis;
nurodoma „input“ jeigu tai yra nekeičiamas
atributas, pvz. įstrižainė
eilės numeris, kuriuo bus saugomi laukai
reikšme, kurią matys vartotojas. Jeigu jų yra
keletas ir vtype nurodyta reikšme yra „select“
vartotojui bus leista pasirinkti jį dominantį
atributą, pvz. spalvą, dydį.

atributo „images“ aprašymas:
Reikšmė
order_nr
filename

Tipas (galimos reikšmės) Komentaras
mediumint(8)
eilės numeris, kuriuo bus išdėstyti
paveiksliukai
varchar(255)
paveiksliuko URL

Pavyzdys:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <eshop domain="www.parduotuves-adresas.lt">
- <good link="/goods/ASUS-N70SV.html">
<id>137402</id>
<category>17966</category>
- <template>
- <field vname="Procesoriaus dažnis" vtype="select" order_nr="2">
<value>2.0</value>
<value>2.1</value>
<value>2.2</value>
</field>
- <field vname="Kietasis diskas" vtype="input" order_nr="3">
<value>320GB 5400rpm 8mb cache</value>
</field>
- <field vname="Ekranas" vtype="input" order_nr="4">
<value>17.3 WXGA 1600 x 900</value>
</field>
</template>
<name>ASUS N70SV</name>
<shortDescription>Trumpas prekes aprasymas</shortDescription>
<description>Pilnas prekes aprasymas</description>
<oldprice>5000.00</oldprice>
<price>4495.36</price>
<sale>1</sale>
<news>0</news>
<promotion>0</promotion>
<metaTags>nesiojamasis, kompiuteris, asus,n70sv</metaTags>
<metaDesc>Nesiojamasis kompiuteris Asus N70SV uz ypatinga kaina.
</metaDesc>
- <images>
- <image order_nr="1">
<filename>/images/2402bvilb1r.jpg</filename>
</image>
- <image order_nr="2">
<filename>/images/2402bvilb2E.jpg</filename>
</image>
</images>
</good>
</eshop>

Vaizdiniai pavyzdžiai su paaiškinimais:

Dėmesio:
Užpildydami šią specifikaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų prekės, su nuoroda į svetainę, bus
patalpintos VUP.lt prekių katalogе. VUP.lt administracija pasilieka sau teisę dalinai arba pilnai
nepriimti (arba pašalinti) Jūsų siūlomo turinio į sistemą be jokio išankstinio perspėjimo ar
papildomų paaiškinimų.

