
 
 

Integracja magazynu Solution Baby Care z magazynem sklepu 

Oferta Solution Baby Care w plikach XML lub CSV 

Szanowni Państwo,  

Z początkiem września 2014 wprowadziliśmy do naszego panelu hurtowego zmiany, które pozwalają 

nam udostępnić ofertę naszych marek BEABA, GRO COMPANY, RED CASTLE w formacie pliku XML 

lub CSV.  

Co Państwo zyskują?  

• Formaty te dają możliwość integracji sklepu internetowego z naszym systemem 

magazynowym  

• Formuła pozwala na zminimalizowanie ryzyka posiadania w Państwa magazynach mało 

rotujących indeksów. 

Jak to działa? 

Za pomocą nowego formatu (wersja pliku LIGHT) możecie Państwo w łatwy sposób ‘zaciągnąć’ 

informacje o naszych faktycznych stanach magazynowych i przełożyć je na dostępności produktów 

Beaba u Państwa w sklepie.  Aktualizacja naszych stanów dokonywana jest za każdym razem gdy 

zaciągają Państwo plik LIGHT.  

Czy trzeba integrować wszystkie produkty? 

Automatyczna integracja nie jest konfliktowa z sytuacją, kiedy posiadacie Państwo jakieś produkty u 

siebie na magazynie. Możliwa jest opcja ‘zaciągania’ tylko tych produktów, których nie posiadacie 

Państwo w magazynie. Istnieje możliwość zaciągania tylko wybranych produktów, tych których 

sprzedażą jesteście Państwo zainteresowani. 

Co jeszcze jest możliwe? 

Ponadto, pliki te (wersja pliku FULL) dają również możliwość ‘wpisania’ do Państwa paneli 

handlowych naszych produktów – zaciągnięcia pełnych danych jak nazwy, opisy, ceny itp. Zakładając, 

że nie posiadacie Państwo produktów u siebie w panelu handlowym,  plik ten może je ‘stworzyć’ 

dając możliwość późniejszej, dowolnej ich obróbki (np. opisu czy zdjęć). Aktualizacja pliku FULL 

dokonywana jest raz na dobę, w godzinach nocnych.  

Aby otrzymać dostęp do tych plików niezbędna jest jedynie rejestracja w naszym panelu hurtowym 

pod adresem www.solution-bc.pl.  

 

 



Ważne informacje na początek: 

-- pliki przygotowane są z założeniem, że integrujemy tylko marki wspomniane na początku tego 

dokumentu. Sam plik zawiera również inne nasze marki (np. stare, usunięte z kolekcji) ale prosimy o 

zaciągnięcie tylko wskazanych (inne są w trakcie konfigurowania).  

 

-- na potrzeby wyselekcjonowania tych wskazanych z pośród całego pliku XML/CSV, których dotyczyć 

ma integracja przygotowaliśmy ich zestawienie w pliku Excel (prześlemy go Państwu na życzenie 

przed rozpoczęciem integracji). Do programu, który będzie ‘zaciągał’ dane należy wprowadzić 

indeksy lub ID produktów, które mają być integrowane. Te elementy właśnie wskazane są w pliku 

excel. 

 

-- kilka produktów marki Beaba, które mamy w swojej ofercie, sprzedawane jest tylko w 

opakowaniach zbiorczych (zobacz listę produktów w opakowaniach zbiorczych w dalszej części 

dokumentu). Podczas ‘wgrywania’ oferty do Państwa sklepu (wersja pliku FULL), produkty te ‘pokażą’ 

się jako op. zbiorcze. Sposób sprzedaży tych produktów opisaliśmy w osobnym punkcie – niżej. 

 

Lista produktów Beaba, które występują w opakowaniach zbiorczych: 

-nożyczki w etui (6szt w opakowaniu zbiorczym) 

-obcinaczka w etui (6szt w opakowaniu zbiorczym) 

-termometr do kąpieli (6szt w opakowaniu zbiorczym) 

-szczoteczka do włosów i grzebień (6szt w opakowaniu zbiorczym) 

-łyżeczka ‘360’ (15szt w 5 kolorach, po 3szt na kolor) 

-pojemniki na mleko w proszku (6szt w opakowaniu zbiorczym) 

 

Sposób sprzedaży / pokazywania produktów występujących w opakowaniach zbiorczych: 

Aby móc wprowadzić do sprzedaży produkty występujące w opakowaniach zbiorczych, należy zakupić 

całe opakowanie zbiorcze produktu z dostawą do Państwa i wysyłki realizować od Państwa z 

magazynu. 

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości integracji za pomocą pliku XML lub CSV.  

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

 

Solution Baby Care 

www.solution-bc.pl 

mail: michal@solution-bc.pl  

Tel. 500 000 528 

 

 

 

 


