Το XML της εταιρίας Δ. & Ι Δαμκαλίδης Α.Ε. περιέχει τα παρακάτω πεδία πληροφοριών για
κάθε προϊόν <PRODUCT> της εταιρίας:
<MODEL>
: Ο κωδικός του προϊόντος στην εταιρία μας
<MAINMODEL>
: Ο βασικός κωδικός σε 'bundle' προϊόντα
<SKU>
: Ο κωδικός προϊόντος του κατασκευαστή
<EAN>
: Το barcode του προϊόντος
<WHSPRICE>
: Η χονδρική τιμή του προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ)
<RTLPRICE>
: Προτεινόμενη λιανική τιμή (με ΦΠΑ)
<DISCPRICE>
: Τιμή αγοράς σας μετά την έκπτωση πελάτη
<MINQTY>
: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
<SPPRICE>
: Τιμή αγοράς σας εάν υπάρχει κάποια ειδική προσφορά
<RECYCLEFEE>
: Εισφορά Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών (εφόσον υπάρχει)
<AVAIL>
: Διαθεσιμότητα (1 = Διαθέσιμο, 0 = Μη Διαθέσιμο)
<MANUFACTNAME>
: Όνομα κατασκευάστριας εταιρίας
<DESCRIPTION>
: Περιγραφή προϊόντος
<NAME>
: Όνομα προϊόντος
<PRCATEGORIES>
: Κατηγορία προϊόντος
<IMAGE>
: URL φωτογραφίας προϊόντος
<DATE_ADDED>
: Ημερομηνία προσθήκης του προϊόντος
<DATE_MODIFIED>
: Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του προϊόντος
<STATUS>
: Κατάσταση προϊόντος (1 = Ενεργό, 0 = Ανενεργό)
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο XML:
1. “Κατέβασμα” του αρχείου.
Για να κατεβάσετε το XML ως αρχείο στον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη
σελίδα Β2Β της εταιρίας μας και επιλέξτε “Ο Λογαριασμός μου” στο επάνω δεξιά μέρος της
σελίδας.
Επιλέξτε ξανά “Ο Λογαριασμός μου” στο υπομενού που θα ανοίξει, και έπειτα το “Λήψη XML
αρχείου” στη σελίδα που θα ανοίξει. Το αρχείο θα κατέβει στον υπολογιστή σας ως damk.xml
και θα αποθηκευθεί στις λήψεις αρχείων σας.
Σημείωση: Τα αρχεία xml δεν ανοίγουν με κάποιο από τα συνήθη προγράμματα ενός υπολογιστή γιατί προορίζονται
να είναι προσβάσιμα και διαχειρίσιμα από υπολογιστικά συστήματα και όχι απευθείας από κάποιον χρήστη.

2. Απευθείας πρόσβαση μέσω URL
Για απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα του XML, χωρίς χειροκίνητη λήψη του αρχείου, θα
πρέπει να γίνουν POST οι μεταβλητές email και password με τα οποία έχετε πρόσβαση στο B2B,
στο URL:
https://b2b.damkalidis.gr/index.php?route=account/getXML

