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Akakçe XML Feed Sistemi
Satıcılar ürün bilgilerini Akakçe’ye bu dokümanda belirtilen şekilde bir XML ile iletebilirler. Akakçe
belirlediği zaman aralıklarında satıcının verdiği bir URL’den, oluşturulan XML dosyasına istek yaparak
ürünleri alacaktır. İstek yapacak sunucuların IP adresleri Tablo 1’de verilmiştir. Satıcı, Akakçe’de
yayınlamak istediği tüm ürünleri bu XML dosyasına eklemelidir. Ürün, fiyat güncellemeleri ile ürünü
yayına alma ve yayından çıkarma işlemlerinin tamamı XML dosyasında bulunan ürünler üzerinden
yapılacaktır. Akakçe bu dokümanda bulunan ürünlerin yayınlayıp yayınlanmama hakkını saklı tutar.
XML dosyasında bulunması gereken alanlar ve bu alanların özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 1
İstek yapacak olan Akakçe sunucularının IP adresleri.
IP
85.105.26.146
178.251.45.163
178.251.45.210
185.67.125.150
Tablo 2
XML dosyasında bulunması gereken alanlar ve özellikleri.
Alan
sku

Tip
string

name
url
imgUrl

string
string
string

additionalimages

imgUrl

Açıklama
Satıcının ürün stok kodu
(unique id)
Ürün adı
Ürünün URL adresi
Ürüne ait görselin URL
adresi
Ürüne ait ek görseller

description

string

Ürün açıklaması

distributor

boolean Ürünün distribütör garantili
olup olmadığı.

price

decimal

shipPrice

decimal

dayOfDelivery

expressDeliveryTime

Zorunlu
✓
✓
✓
✓

Ürünün KDV dahil tek
çekim TL fiyatı
Kargo fiyatı

✓

integer

Ürünün kargoya verilme
süresi

✓

integer

Aynı gün kargo için saat
bilgisi

✓*

✓

Ek bilgiler
Nümerik veya
alfanümerik olabilir.
En fazla 200 karakter
En fazla 255 karakter
En fazla 255 karakter
Min. 250px
En fazla 5 adet ek
görsel olabilir. Ürün
görselleri imgUrl
etiketi içinde
gönderilmelidir.
HTML içerik olabilir.
İçerik karakter data
(<![CDATA[...]]>)
içerisinde
gönderilmedilir.
Distribütör garantili ise
true, paralel ithalat ise
false, belli değil veya
bilgi ürün için uygun
değilse boş
gönderilmelidir.
XXXX.XX formatında
XX.XX formatında
Ücretsiz kargo ise:
0.00
Süre iş günü olarak
verilmelidir. Aynı gün
kargo ise 0
gönderilmelidir.
Sadece aynı gün kargo
ise gönderilmelidir. 24
saat formatına göre
sadece saat kısmı.
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quantity

integer

Stok adedi

productBrand
productCategory

string
string

Ürünün markası
Ürünün kategorisi

✓
✓

İsteğe bağlı olarak
belirtilir.
Ürünün stokta
olmadığını belirtmek
için 0 gönderilmelidir.
En fazla 60 karakter
“>” karakteri ile
ayrılmış tam kategori
yolu (breadcrumb)
veya bağlı olduğu
kategorinin adı. Örnek:
“Elektronik > Telefon
> Cep Telefonu”

barcode

string

Ürünün barkodu

veya
“Cep Telefonu”
Sadece üretici
tarafından sağlanan
barkod numarası
gönderilmelidir. EAN13 veya UPC olabilir.
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Örnek XML dosyası:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<products xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<product>
<sku>404718</sku>
<name>Braun Series 1 150s-1 Şarjlı Tıraş Makinesi</name>
<url>http://www.orneksite.com/braun-150s-1-series-1_404718.html</url>
<imgUrl>http://img.orneksite.com/catalog/404718.jpg</imgUrl>
<additionalimages>
<imgUrl>http://img.orneksite.com/catalog/404718_1.jpg</imgUrl>
<imgUrl>http://img.orneksite.com/catalog/404718_2.jpg</imgUrl>
<imgUrl>http://img.orneksite.com/catalog/404718_3.jpg</imgUrl>
</additionalimages>
<description><![CDATA[Yüz hatlarına uyum sağlayan oynar ultra elek, Dakikada
7100 devir, Kablolu ve kablosuz kullanım, 20 dakika kablosuz kullanım imkanı,
Su ile yıkanabilir tıraş başlığı, Favori, bıyık ve sakalları düzeltmek için
uzun tüy düzeltici, LED ışığı, Ni-mh batarya ile pilinizin ömrü daha
uzun]]></description>
<distributor></distributor>
<price>109.69</price>
<shipPrice>7.90</shipPrice>
<dayOfDelivery>3</dayOfDelivery>
<expressDeliveryTime></expressDeliveryTime>
<quantity>12</quantity>
<productBrand>Braun</productBrand>
<productCategory>Sağlık, Bakım, Kozmetik > Kişisel Bakım > Tıraş
Makinası</productCategory>
<barcode>4210201616641</barcode>
</product>
<product>
<sku>691962</sku>
<name>Tp-link Tl-wa854re 300 Mbps N Kablosuz Wall Plug</name>
<url>http://www.orneksite.com/tp-link-tl-wa854re_691962.html</url>
<imgUrl>http://img.orneksite.com/catalog/691962.jpg</imgUrl>
<description><![CDATA[<div>Ürün Açıklaması</div>]]></description>
<distributor></distributor>
<price>54.91</price>
<shipPrice>0.00</shipPrice>
<dayOfDelivery>0</dayOfDelivery>
<expressDeliveryTime>16</expressDeliveryTime>
<quantity>89</quantity>
<productBrand>Tp-link</productBrand>
<productCategory>Elektronik > Bilgisayar, Donanım > Network > Range Extender
</productCategory>
<barcode></barcode>
</product>
<product>
<sku>802604</sku>
<name>Asus Ze550kl Zenfone 2 Laser Siyah Distribütör Garantili</name>
<url>http://www.orneksite.com/asus-ze550kl_802604.html</url>
<imgUrl>http://img.orneksite.com/catalog/802604.jpg</imgUrl>
<description><![CDATA[]]></description>
<distributor>true</distributor>
<price>1040.18</price>
<shipPrice>5.90</shipPrice>
<dayOfDelivery>0</dayOfDelivery>
<expressDeliveryTime>16</expressDeliveryTime>
<quantity></quantity>
<productBrand>Asus</productBrand>
<productCategory>Elektronik > Telefon > Cep Telefonu</productCategory>
<barcode></barcode>
</product>
</products>
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