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Cel 
Moussiq PRO to dodatek eksportowy, który umożliwia eksport danych o produktach 
Prestashop do dowolnych porównywarek cen i produktów, portali sprzedaży lub 
wykorzystanie ich do własnych analiz i arkuszy kalkulacyjnych. Wprowadź kryteria 
wyszukiwania różnych produktów, aby zapobiec długiemu wyszukiwaniu. Dzięki temu 
modułowi otrzymujesz listę niektórych portali sprzedaży i ich wymaganych ustawień. 
 

Instalacja 
Aby zainstalować moduł, przejdź do sekcji Moduły i usługi> Moduły i usługi. Kliknij na przycisk 
"Dodaj nowy moduł". 

 
Wybierz plik zip.-file modułu i kliknij na "Upload this module". 
Po załadowaniu i zainstalowaniu modułu pojawia się on na liście modułów. 

 
 

Funkcje 

Ustawienia ogólne 
Moduł znajdziesz w Katalogu > Moussiq. 
Istnieją predefiniowane szablony sprzedaży portali. 
Użyj predefiniowanych szablonów lub utwórz nowe szablony. 
Możesz również zobaczyć i edytować ogólne ustawienia eksportu, które są predefiniowane 
dla każdego szablonu, w dolnej części w sekcji "Ustawienia eksportu". 

● Eksport produktów nieaktywnych: Jeśli ta opcja jest włączona, produkty nieaktywne są 
również eksportowane. 

 
● Eksport niedostępne Produkty: Jeśli to ustawienie zostanie włączone, niedostępne 

produkty są również eksportowane. 

 

silbersaiten Moussiq  2/17 

 



 
 

 
● Eksportuj produkty z dobrym stanem technicznym: Tutaj możesz wybrać stan 

produktów, które mają być eksportowane. 

 
● Język eksportu: Wybierz język, w którym mają być eksportowane produkty. 

 
● Grupa klientów: Jeśli masz różne ceny dla różnych grup klientów, wybierz tutaj, które 

ceny mają być eksportowane. 

 
● Nagłówek CSV: Wybierz, czy nagłówek z konfigurowalnymi nazwami pól powinien być 

generowany razem z plikami CSV. 

 
● Ogranicznik pola: Określa domyślny delimiter pola, którego należy użyć w 

wygenerowanych plikach CSV. Można go nadal modyfikować specjalnie dla kanałów. 

 
● Znaki w obudowie: Wybierz znaki, które mają być używane jako załączniki w 

wygenerowanym pliku CSV. 

 
● Kombinacje eksportowe: Jeśli opcja ta jest ustawiona na Tak, kombinacje produktów 

są eksportowane jako oddzielne produkty. 
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● Nazwa kombinacji eksportowej: Określić, czy eksportować nazwy produktów z 
nazwami kombinacji. 

 
● Kraj domyślny: W tym miejscu można określić kraj domyślny dla dostaw. Można to 

dostosować dla różnych kanałów. 

 
● Domyślny przewoźnik: Jeśli stworzyłeś więcej niż jednego przewoźnika w swoim 

sklepie, to Ty decydujesz o kosztach przesyłki, z którego nadawcy należy korzystać w 
paszach. 

 
 
Zapisz ustawienia. 
 

Tworzenie i edycja szablonów 
Możesz aktywować lub dezaktywować szablony klikając na haczyk. 

 
Masz następujące opcje dla istniejących kanałów: 

● Widok: Kliknij "View", aby przejść do pliku CSV lub wygenerować nowy plik CSV. 
● Edycja: Kliknij Edytuj, aby zmienić ustawienia kanałów. 
● Usuń: Kliknij "Delete", aby usunąć kanał. 
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Kliknij na "Dodaj nową usługę", aby utworzyć nowy szablon. 

 
 

Zestawienia pól 
● W polu Nazwa wpisz nazwę paszy. 
● Najpierw otwórz ustawienia szablonu, aby je ustawić. 

 
● Status: Włącza i wyłącza odpowiedni kanał. 
● Kategorie: Tutaj możesz wybrać kategorie, które chcesz wyeksportować. Proszę 

zaznaczyć odpowiednie kategorie. 
● Eksportuj nazwy: W tym polu należy wpisać kategorię, do której mają być przypisane 

produkty. Większość wyszukiwarek cen posiada gotowe dokumenty, w których można 
zobaczyć możliwe kategorie. 

 
 
Skonfiguruj jak często plik CSV jest aktualizowany przy użyciu "cron". 
Dla tej funkcji, będziesz musiał mieć włączone Cron Jobs na swoim serwerze. Jeśli tego nie 
posiadasz, musisz wygenerować plik CSV ręcznie. 
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● Niektóre ustawienia, które zostały już wyjaśnione w ustawieniach ogólnych, można 

dostosować do każdego kanału. 

 
 

Pola 
Po lewej stronie znajdują się dostępne pola, a po prawej - pola, których używasz. 
Dodaj pola poprzez przeciągnij i upuść do swojego szablonu. 
Każdy dostawca usług ma swoje własne wymagane konfiguracje. Każda wyszukiwarka cen ma 
swoje własne specyfikacje dla wymaganych pól. 
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Pola można przesuwać w prawidłową kolejność za pomocą funkcji Drag & Drop. 
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Kliknij na "Pokaż ustawienia pola", aby dodać wartości niestandardowe do predefiniowanego 
pola. Jest to używane w przypadku dostawców, którzy potrzebują danych z tego pola, ale 
potrzebują innych nazw. 

 
 
Pole ceny ma dodatkowe ustawienia. 
Pole "Zmień cenę" umożliwia określenie, o ile cena produktu ma zostać podniesiona lub 
obniżona na portalu sprzedaży. 
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Innym wyjątkiem jest pole "dostępność". 
Wprowadź wartości, które powinny pojawić się, gdy produkt jest dostępny lub niedostępny, 
na przykład jako etykieta niedostępna: Dostępne w ciągu 3 tygodni. 
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Aby wyeksportować zdjęcia produktów, należy również dokonać ustawień w polu "Adres URL 
zdjęcia". Pole to jest puste, ale posiada pole obowiązkowe. Pole obowiązkowe należy ustawić 
tak, aby obrazy były eksportowane prawidłowo. 
Pole obowiązkowe to wybór rozmiaru zdjęcia. Wybierz rozmiar zdjęcia, w którym mają być 
eksportowane zdjęcia produktów. Jeśli pole jest puste, rozmiar obrazu jest ustawiony na 0, a 
zdjęcia nie są eksportowane. 
Opcjonalnie można określić, czy eksportować wszystkie obrazy, czy tylko pojedyncze obrazy. 
W przypadku korzystania z modułu znaku wodnego można również określić, czy obrazy mają 
być eksportowane ze znakiem wodnym czy bez niego. 

 
 
 
Zapisz skonfigurowane szablony lub wyeksportuj je, jeśli są gotowe. 

 
 

Wywóz 
Kliknij na nazwę szablonu. 
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Wygeneruj swój CSV zanim będzie widoczny i przed eksportem lub pobraniem. 

 
 
Tutaj znajdziesz unikalny adres URL do pliku CSV do eksportu produktu. 
Kliknij na adres URL, aby go zapisać. Otwórz adres URL, a zobaczysz podgląd szablonu 
eksportu. 

 
 
Istnieje możliwość podglądu szablonu eksportu, zawierającego do 1MB danych również w 
backoffice. 

 
 

Przykład: Eksport do sprzedawcy Google Merchant 
Przejdź do swojego google merchant center na kategorii “Data feeds”. 
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Kliknij na “New Data Feed”. 

 
 
 
Wybierz swój kraj w pierwszym polu. 

 
 
Eksportuj plik CSV z zaplecza biurowego w terenie. “Data feed file name”.  
Dlatego kliknij na swój szablon googlemerchant w backoffice. 

 
 
Skopiuj tył swojego CSV-link. 
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Dodać łącze CSV w polu "CSV" “Data feed file name” i zapisz swoje zmiany. 

 
Twój kanał jest na liście, ale nie jest skonfigurowany. 
Kliknij na “Create schedule”. 

 
 
Określ harmonogram swojego szablonu. 
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Umieść cały adres URL linku CSV w polu “Feed URL” i kliknij na “Schedule and fetch now”. 

 
 
Twoje produkty są teraz wyświetlane na portalu sprzedaży. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, kliknij przycisk “Settings”. 

 
 
Kliknij na “View errors” aby przeanalizować zasilanie danymi i zobaczyć, gdzie trzeba 
zoptymalizować. 

 
 
Kanał danych z Twojego sklepu jest teraz importowany. 
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Portale sprzedaży 
Oto wymagane ustawienia z kilku portali sprzedaży, które można wykorzystać do tworzenia 
szablonów. 
 

1. achetezfacile: 
1.1. achetezfacile 

 
2. billiger.de: 

2.1. billiger.de 
2.1.1. trade informations 

 
3. Become: 

3.1. Become 
3.1.1. trade informations 

 
4. Ciao: 

4.1. Ciao 
 

5. EU-Preisvergleich: 
5.1. EU-Preisvergleich 

 
6. evendi:  

6.1. evendi 
 

7. Geizhals.at: 
7.1. Geizhals.at 

 
8. Google merchant:  

8.1. Google Merchant 
8.1.1. trade informations german 
8.1.2. trade informations english 
8.1.3. trade informations french 

8.2. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (CSV) 
8.3. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (XML) 

 
9. guenstiger.de: 

9.1. guenstiger.de 
 
10. Idealo: 

10.1. Idealo   
10.2. shopregister 
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http://www.achetezfacile.com/docs/guide-technique.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://www.billiger.de/application/documents/csv_vorlage_info.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://www.become.eu/wp-content/uploads/2011/05/Become_Richtlinien2013.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
https://support.google.com/merchants/answer/188494
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=en
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=fr
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28CSV.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28XML.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://www.idealo.de/preisvergleich/ShopRegister.html


 
 

 
11. kelkoo: 

11.1. kelkoo 
11.1.1. trade informations 

 
12. Leguide: 

12.1. Leguide 
12.1.1. trade informations 

 
13. PreisRoboter: 

13.1. PreisRoboter.de 
13.1.1. trade informations 

 
14. preissuchmaschine.de: 

14.1. preissuchmaschine.de 
 
15. Schottenland: 

15.1. Schottenland 
15.1.1. example 

 
16. Shopmania: 

16.1. shopmania 
 
17. shopping.com: 

17.1. shopping.com 
 
18. Shopzilla: 

18.1. shopzilla 
 
19. TradeDoubler: 

19.1. TradeDoubler 
 
20. Yatego.com: 

20.1. Yatego.com 
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http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://support.kelkoo.com/de/pages.php?page=4568&menu=693
http://merchants.leguide.com/faq/index?menu=496
http://merchants.leguide.com/faq?menu=498
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#RSS_Feed
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
https://www.preisroboter.de/preisroboter_info_anbieterinfos.jsp#csv
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#preissuchmaschine.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://anbieter.schottenland.de/infos/beispielpreisliste.txt
http://cp.shopmania.com/help/partner?topic=20
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://support.shopzilla.de/entries/21666638-Shopzilla-Spezifikationen-f%C3%BCr-Artikellisten
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#TradeDoubler
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Yatego.com

