
prestahost.cz –  specializovaný hosting, prestashop s podporou

Modul Zboží
Export xml z Prestashopu do srovnávačů zboží.

Modul existuje ve dvou variantách, které se liší  pouze schopností  exportovat varianty produktů.
Srovnávače zboží - export xml s variantami produktů (heureka.cz, zbozi.cz)
Srovnávače zboží - export xml (heureka.cz, zbozi.cz)

Instalace
Modul se instaluje „na kliknutí“ podobně jako ostatní prestashop moduly. Při instalaci dojde k 
překopírování dvou souborů  z podadresáře install u modulu:
AdminCategoryController.php  do adresáře /override/controllers/admin
Category.php do adresáře /override/classes/

Pokud se modul instaloval správně, objeví se v administraci v detailu kategorií nové pole Heureka 
Catetory. Pokud zde není, konzultujte manuální instalaci na konci tohoto návodu.

Feedy
Modul vytváří dva feedy určené pro zboží a heureku. Každý feed je uložen jako běžný a rovněž i 
zip komprimovaný soubor, heureka i zboží si dokáží zip rozbalit. Přesnou cestu k vytvořeným 
feedům najdete v adresáři modulu. Většina dalších srovnávačů podporuje buď formát heureky nebo 
formát zboží, většinou oba dva. Je tedy zbytečné tvořit specializované feedy, pokud chcete 
exportovat například na  Hyperzboží.cz  nebo HledejCeny.cz, použijete feed určený pro zboží.cz 
bez jakýchkoliv úprav.

Funkce
Varianty zboží (pouze modul s variantami) 
Pokud nabízíte tentýž produkt v různých velikostech i barvách, je obvykle lepší nabídnout vše na 
jedné stránce, snižuje se tím riziko že zákazník „zabloudí“ a půjde nakupovat jinam. Prestashop 
umožňuje varianty zakládat velmi dobře. Srovnávače (např. Heureka.cz a Zboží.cz) s variantami 
počítají. Modul Zbožíplus umí varianty exportovat včetně správných url,  po kliknutí na odkaz se 
otevře produkt přímo v žádané variantě. Zvláště u některých typů produktů je export variant velmi 
důležitý (oblečení, mobily, apod.). Chcete pochopitelně návštěvníky na dotazy „pánská mikina XL 
červená“ i  „pánská mikina S zelená“ a ne pouze na jeden z nich. 

Řízení dostupnosti
Heureka i Zboží aktivně kontrolují zda údaje v XML feedu skutečně odpovídají údajům na eshopu a 
pokud naleznou nesoulad, obchod  dočasně vyřadí. Poměrně dobré řešení je proto vyplňovat u 
všech produktů text „Zobrazovaný text, pokud je skladem“ (detail produktu, záložka množství), 
modul lze nastavit aby použil číslovku kterou v textu najde. Pochopitelně stále lze používat i 
přednastavené fixní hodnoty dostupnosti.

http://http//:www.prestahost.cz
http://prestahost.eu/prestashop-modules/cs/home/10-srovnavace-zbozi-export-heurekacz-zbozicz-pro-15-.html
http://prestahost.eu/prestashop-modules/cs/import-export/20-export-heureka-zbozi-varianty-produktu.html


Pouze produkty skladem
Konfigurace modulu, sekce „Další nastavení“ . Pokud platíte za proklik z porovnávačů zboží, tuto 
funkci určitě oceníte.

Mapování do kategorií Heureka
Někdy je obtížné dosáhnou přesného spárování zboží na Heureka.cz. V tom případě doporučujeme 
využít mapování kategorií Heureka. Po instalaci modulu se objeví v detailu každé kategorie políčko 
pro vyplnění kompletní cesty k odpovídající Heureka kategorie, do něj lze vyplnit celý obsah 
CATEGORY_FULLNAME ze specifikace Heureka.

Podpora multishop
Modul umožňuje oddělené feedy pro jednotlivé eshopy, stačí do url pro tvorbu feedu přidat číslo 
eshopu. Přesný tvar url najdete v konfiguraci modulu.

Velké eshopy
Modul je optimalizován na výkon a v současné době by měl na hostingu s odpovídajícími 
parametry být použitelný i pro velké eshopy. V kódu modulu je nastaveno omezení na deset tisíc 
produktů (každý s případnými variantami), pokud je ale zajištěn dostatečně dlouhý běh skriptu, lze 
limit zvýšit:

Soubor feeds.php
if($_SERVER['HTTP_HOST'] == 'localhost:8080') {
define ("DEBUG", 1);
$step=10;
$total=20; 
}
else   {
define ("DEBUG", 0);
$step=200;
$total=10000; 
}

Pokud skript nedoběhne
• pouštějte jej opakovaně, modul si postupně vytvoří cache cen a jeho běh se bude zrychlovat. 

Pokud  změníte ceny více produktů nebo jejich variant, odpovídající část cache se 
 zneplatní a postup je potřeba opakovat.

• Požádejte poskytovatele hostingu o zvýšení max_execution_time, pokud je to možné
• Případně Vám můžeme modul upravit  pro spouštění v režimu cli – pokud jej Váš hosting 

podporuje

Manuální instalace
Při instalaci by mělo dojít k překopírování dvou souborů  z podadresáře install u modulu:
AdminCategoryController.php  do adresáře /override/controllers/admin
Category.php do adresáře /override/classes/

Pokud není cílový adresář zapisovatelný nebo v něm již existuje soubor téhož jména, je potřeba soubory překopírovat 
ručně, případně sloučit kód v souboru dodávaného s modulem se stávajícím souborem, to ale vyžaduje alespoň 
minimální znalosti php. Po manuální instalaci souborů ještě smažte class_index.php v adresáři /cache (toto je obvykle 
zcela bezpečné). Nakonec se v phpMyAdmin ujistěte že tabulka categorií (ps_category) obsahuje sloupec 
heureka_category případně proveďte 
ALTER TABLE ps_category ADD heureka_category VARCHAR (250) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL;
Při případném opět manuálním odebrání modulu odstraňte sloupec z tabulky pouze pokud jste smazali oba dva soubory 
a class_index.php! Nesmí dojít k tomu že bylo pole z databáze odstraněno a přitom zůstal soubor který s ním pracuje.

Oba uvedené soubory jsou potřeba jen pro mapování Heureka kategorií, jiné funkce neovlivňují.

http://www.heureka.cz/direct/xml-export/shops/heureka-sekce.xml



