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Inzicht in de benodigde
gegevens voor het volledig
kunnen tonen van de
artikelen in de webshop
omgeving.
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Dit is de categoriestructuur.
Hoe dit werkt, nog in afwachting van mail naar
jeroen 21/10/2020
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De titel van het product is
inderdaad afkomstig van
kolom C (description).

De barcode (kolom D, barcodeCode) kan ook
op de webshop worden getoond. Dit wordt dan
apart als "EAN" weergegeven
Bij "model" wordt het fabricagenummer
getoond (kolom K, manufactureProductcode).
Mocht deze niet bekend zijn dan wordt als
"model" het dge artikelnummer getoond. Er
zijn ook webshopeigenaren die er voor hebben
gekozen om bij "model" altijd het dge
artikelnummer te tonen.

Het merk (kolom L,
manufactureBrand) is een
nieuw veld. Dit kan door
leveranciers al worden
aangeleverd maar wordt nog
niet in het dge pakket en op de
webshop gebruikt. Dit volgt
later als de nieuwe
elektronische catalogus is
geïntegreerd in het dge
pakket. Het merk wat in het
voorbeeld wordt getoond is òf
afkomstig van EZ-Base òf is
door de ondernemer zelf in
Opencart ingevoerd.

De "beschikbaarheid" is de actuele voorraad van de eigenaar van de webshop. Dit
wordt niet door de leverancier aangeleverd. Met kolom CN, deliverstockstatus, kan
een leverancier aangeven of het product door de leverancier op voorraad wordt
gehouden en of het product uitlopend is.
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Hoofdafbeelding, kolom: EN-EO-EP
Extra afbeeldingen, kolom: EQ-ER-ES en verder…

Kolom ?
De tags die in het voorbeeld worden getoond zijn òf afkomstig van EZ-Base
òf zijn door de ondernemer zelf in Opencart ingevoerd
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Wellicht goed om te weten is dat u als leverancier niet volgens de
aanleverspecificatie de verrijkte gegevens aan hoeft te leveren.
De aanleverspecificatie geeft inzicht in welke gegevens er allemaal
aangeleverd kunnen worden. Van de meeste leveranciers verwerkt DGE de
prijslijsten in het formaat van de leverancier zelf. DGE converteert deze naar
het juiste formaat.
U kunt afbeeldingen apart naar DGE versturen. Dit kunt u doen door de
afbeeldingen (in één groot ZIP bestand) te sturen
naar https://dge.wetransfer.com/.
De kenmerken (property) en producttekst (consumerinformation) kunt u in
een apart Excelbestand aanleveren.
Mocht u vragen hebben over hoe de verrijkte data het beste bij DGE kunt
aanleveren dan kunt u hierover altijd contact met DGE opnemen
(upd@dgebv.nl)
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