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Finalidade 
Moussiq PRO é um addon de exportação, que lhe permite exportar os dados do seu produto 
Prestashop para qualquer preço e motores de comparação de produtos, portais de venda, ou 
para usá-lo para sua própria análise e planilhas. Digite seus critérios de pesquisa para 
diferentes produtos, a fim de evitar uma longa pesquisa. Com este módulo você obtém uma 
lista de alguns portais de venda e suas configurações necessárias. 
 

Instalação 
Para instalar o módulo, vá até Módulos e Serviços > Módulos e Serviços. Clique no botão 
"Adicionar novo módulo". 

 
Selecione o arquivo zip.-file do módulo e clique em "Upload this module". 
Após o módulo ser carregado e instalado, ele aparece na sua lista de módulos. 

 
 

Funções 

Opções gerais 
Você encontrará o módulo em Catálogo > Moussiq. 
Existem modelos predefinidos para vender portais. 
Utilize os modelos predefinidos ou crie novos modelos. 
Você também pode ver e editar as configurações gerais de exportação, que são predefinidas 
para cada modelo, na seção inferior em "Configurações de exportação". 

● Exportação de produtos inativos: Se você ativar essa opção, os produtos inativos 
também serão exportados. 

 
● Exportação não disponível Produtos: Se você ativar essa configuração, os produtos não 

disponíveis também serão exportados. 
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● Exportação de produtos com condições: Aqui você pode selecionar a condição dos 

produtos a serem exportados. 

 
● Idioma de exportação: Selecione o idioma no qual os produtos serão exportados. 

 
● Grupo de clientes: Se você tiver preços diferentes para grupos de clientes diferentes, 

selecione aqui quais preços serão exportados. 

 
● Cabeçalho CSV: Selecione se um cabeçalho com nomes de campos personalizáveis 

deve ser gerado junto com os arquivos CSV. 

 
● Delimitador de campos: Especifique o delimitador de campo padrão a ser usado nos 

arquivos CSV gerados. Isso ainda pode ser modificado especificamente para os feeds. 

 
● Personagens do invólucro: Selecione os caracteres a serem usados como gabinete no 

arquivo CSV gerado. 

 
● Combinações de exportação: Se você definir essa opção como Sim, as combinações de 

produtos serão exportadas como produtos separados. 
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● Nome da combinação de exportação: Especifique se pretende exportar nomes de 
produtos com nomes de combinação. 

 
● País padrão: Aqui você pode especificar o país padrão para entregas. Você pode 

personalizar isso para os diferentes feeds. 

 
● Porta-aviões por defeito: Se você criou mais de uma transportadora em sua loja, você 

decide os custos de envio de qual transportador deve ser usado nos feeds. 

 
 
Gravar as opções. 
 

Criar e processar modelos 
Você pode ativar ou desativar os modelos clicando no gancho. 

 
Você tem as seguintes opções para feeds existentes: 

● Vista: Clique em "View" para ir para o arquivo CSV ou gerar um novo arquivo CSV. 
● Editar: Clique em Editar para alterar as configurações dos feeds. 
● Excluir: Clique em "Excluir" para excluir o feed. 

 
 
Clique em "Adicionar novo serviço" para criar um novo modelo. 
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Configurações de campo 
● Na caixa Nome, digite o nome do feed. 
● Primeiro, abra as configurações do modelo para defini-las. 

 
● Estado: Habilita e desabilita o avanço correspondente. 
● Categorias: Aqui você pode selecionar quais categorias deseja exportar. Por favor 

marque as categorias correspondentes. 
● Exportar nomes: Neste campo, você deve inserir uma categoria na qual os produtos 

devem ser colocados. A maioria das máquinas de pesquisa de preços tem documentos 
pré-fabricados nos quais você pode ver as possíveis categorias. 

 
 
Configure com que frequência o arquivo CSV é atualizado usando "cron". 
Para esta função, você precisará ter o Cron Jobs habilitado em seu servidor. Se você não tiver 
isso, você precisará gerar o arquivo CSV manualmente. 
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● Algumas configurações, que já estão explicadas nas configurações gerais, podem ser 

personalizadas para cada alimentação. 

 
 

Campos 
No lado esquerdo há os campos disponíveis e no lado direito há os campos que você usa. 
Adicione campos através de Arrastar e Soltar ao seu modelo. 
Cada provedor de serviços tem suas próprias configurações necessárias. Cada motor de busca 
de preços tem suas próprias especificações para os campos obrigatórios. 
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Os campos podem ser movidos na ordem correta usando Arrastar e Soltar. 
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Clique em "Mostrar configurações do campo" para adicionar valores personalizados ao 
campo predefinido. Isso é usado para provedores que exigem os dados desse campo, mas 
precisam de um nome diferente. 

 
 
O campo de preço tem configurações adicionais. 
O campo "Alterar preço" permite-lhe especificar em que medida o preço de um produto deve 
ser aumentado ou reduzido no portal de vendas. 
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Outra exceção é a caixa "verificação de disponibilidade". 
Entrar os valores que devem aparecer quando o produto estiver disponível ou indisponível, 
por exemplo, como um rótulo para indisponível: Disponível em 3 semanas. 
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Para exportar imagens de produtos, você também deve fazer configurações no campo "URL 
da imagem". Este campo está vazio, mas tem um campo obrigatório. Defina o campo 
obrigatório para que as imagens sejam exportadas corretamente. 
Um campo obrigatório é a seleção do tamanho da imagem. Selecione o tamanho da imagem 
no qual as imagens do seu produto serão exportadas. Se o campo estiver em branco, o 
tamanho da imagem será definido como 0 e suas imagens não serão exportadas. 
Opcionalmente, você pode especificar se deseja exportar todas as imagens ou apenas 
imagens individuais. 
Se você estiver usando o módulo de marca d'água, você também pode especificar se deseja 
exportar suas imagens com ou sem marca d'água. 

 
 
 
Salve os modelos configurados ou exporte-os se estiverem finalizados. 

 
 

Exportação 
Clique no nome dos seus modelos. 
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Gere seu CSV antes que ele fique visível e antes de exportar ou baixar. 

 
 
Aqui você encontrará a URL exclusiva do arquivo CSV para a exportação do seu produto. 
Clique na URL para salvá-la. Abra a URL e você pode visualizar o modelo de exportação.  

 
 
Você pode visualizar o modelo de exportação, contendo até 1MB de Dados no seu backoffice, 
também. 

 
 

Exemplo: Exportar para o Google Merchant 
Vá ao seu centro comercial do Google na categoria “Data feeds”. 
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Clique em “New Data Feed”. 

 
 
 
Seleccione o seu país no primeiro campo. 

 
 
Exporte o seu ficheiro CSV a partir do backoffice no terreno “Data feed file name”.  
Portanto, clique no seu modelo googlemerchant no backoffice. 

 
 
Copia a parte de trás da tua ligação CSV. 
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Adicione o link CSV no campo “Data feed file name” e salve suas modificações. 

 
Seu feed está listado, mas não configurado. 
Clique em “Create schedule”. 

 
 
Especifique o calendário do seu modelo. 
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Coloque toda a URL do seu link CSV no campo “Feed URL” e clique em “Schedule and fetch 
now”. 

 
 
Seus produtos são mostrados no portal de vendas agora. 
Para mais configurações clique em “Settings”. 

 
 
Clique em “View errors” para analisar sua alimentação de dados e ver onde você precisa 
otimizar.  

 
 
O feed de dados da sua loja é importado agora. 
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Portais de Venda 
Aqui estão as configurações necessárias de alguns portais de venda que você pode usar para 
criar modelos. 
 

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 

 

silbersaiten Moussiq  15/17 

 

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

