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Wprowadzenie
W tej sekcji opisano przeznaczenie niniejszego dokumentu oraz lokalizację i sposób korzystania z
szablonów produktów i aukcji w Centrum zarządzania plikami.

Jak korzystać z podręcznika

W tym podręczniku opisano sposób wykorzystania Centrum zarządzania plikami do wystawiania w
serwisie eBay plików szablonów produktów i aukcji Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Podręcznik
został opracowany z myślą o stosowaniu jednego ze standardowych szablonów dostępnych na stronie
Wybierz szablon Centrum zarządzania plikami.

Wprowadzenie8
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Co to jest Centrum zarządzania plikami?
Ta sekcja zawiera ogólne omówienie Centrum zarządzania plikami oraz opisuje strukturę szablonów
i zasady korzystania z nich.

Centrum zarządzania plikami — omówienie

W tej sekcji przedstawiono wymagania i warunki niezbędne do korzystania z szablonów Centrum
zarządzania plikami. W dalszej części przedstawiono ogólne procedury korzystania z dostępnych
funkcji.

Przeznaczenie Centrum zarządzania plikami

Centrum zarządzania plikami to narzędzie Zaawansowanego menedżera sprzedaży, które umożliwia
sprzedającym tworzenie szablonów aukcji i produktów z magazynu oraz zarządzanie nimi. Pozwala
także tworzyć raporty dotyczące aukcji w serwisie eBay.

Centrum zarządzania plikami pomaga szybko i skutecznie:

• tworzyć nowe szablony aukcji i produktów oraz wystawiać je w serwisie,
• sprawdzać poprawność wysyłanych plików produktów i aukcji,
• kontrolować magazyn,
• poprawiać i usuwać szablony aukcji i produkty,
• pobierać raporty o przedmiotach sprzedanych i niesprzedanych.

Centrum zarządzania plikami to idealne narzędzie, jeśli:

• masz od 50 do 5000 przedmiotów w magazynie i chcesz nimi zarządzać za pomocą Zaawansowanego
menedżera sprzedaży;

• zarządzasz magazynem za pomocą oprogramowania (Microsoft® Excel lub Access bądź innego) i
chcesz używać tego samego oprogramowania do tworzenia plików aukcji w serwisie eBay;

• są Ci znane pliki jednorodne i chcesz tworzyć pojedyncze pliki z aukcjami kilku przedmiotów.

Funkcje Centrum zarządzania plikami

Centrum zarządzania plikami oferuje takie funkcje, jak szybsze przetwarzanie plików, lepsze pliki
odpowiedzi, możliwość wyświetlania statusu przetwarzania i bardziej spójne konwencje nazw. Aby
móc korzystać z Centrum zarządzania plikami, musisz subskrybować Zaawansowanego menedżera
sprzedaży.

Do przesyłania wielu produktów i aukcji oraz raportów magazynu, a także do zarządzania nimi używany
jest standardowy plik CSV. Najpierw musisz wprowadzić informacje o magazynie do pliku jednorodnego
z danymi rozdzielonymi przecinkami, średnikami lub tabulatorami, a następnie przesłać plik do serwisu
eBay. Centrum zarządzania plikami udostępnia pliki standardowych szablonów do tworzenia plików
produktów i aukcji. Dane produktów i aukcji są przechowywane w szablonach w formacie plików
jednorodnych.

Plik jednorodny jest plikiem danych używanym do wymiany informacji między dwoma systemami.
Dane poszczególnych rekordów są rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami. Centrum
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zarządzania plikami umożliwia korzystanie z plików jednorodnych do wystawiania przedmiotów w
dowolnej kategorii serwisu eBay. Zalety plików jednorodnych:

• Niezależność od platformy. Pliki jednorodne mogą być tworzone i używane w każdym systemie
operacyjnym.

• Niezależność od oprogramowania: Do zarządzania magazynem można używać niemal dowolnego
oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych.

• Większa wydajność: Możliwość wystawiania lub aktualizowania wielu aukcji naraz.

Szablony do pobrania

Pliki szablonów aukcji i magazynu produktów organizują dane w polach (zwanych także kolumnami
lub nagłówkami), które są następnie interpretowane przez Twoje oprogramowanie, Zaawansowanego
menedżera sprzedaży i systemy eBay. Szablony mają określone zastosowanie:

Istnieją dwa typy szablonów Zaawansowanego menedżera sprzedaży:

• Magazyn produktów: Taki szablon umożliwia dodanie nowego produktu do Zaawansowanego
menedżera sprzedaży lub poprawienie albo usunięcie istniejących produktów. Ten szablon jest
nazywany też szablonem produktów. Szablon magazynu produktów umożliwia wykonywanie wielu
działań. W tym samym pliku można na przykład jednocześnie dodać nowy produkt i poprawić lub
usunąć istniejący produkt.

• Aukcja: Za pomocą jednego z tych szablonów możesz tworzyć szablony aukcji, które zostaną
przypisane do produktów, lub poprawiać albo usuwać istniejące szablony aukcji. Szablony aukcji
również umożliwiają wykonywanie wielu działań. Istnieją trzy typy szablonów aukcji: Charakterystyka
przedmiotu, Katalog i Podstawowy. Szablony aukcji z charakterystyką przedmiotu i aukcji zgodnie
z katalogiem umożliwiają generowanie szablonów aukcji przy użyciu kategorii i klasyfikacji
katalogowych charakterystyki przedmiotu serwisu eBay, co przyspiesza tworzenie nowych aukcji.

Procedury korzystania z Centrum zarządzania plikami

Tworzenie plików nowych produktów i aukcji na podstawie szablonów Centrum zarządzania plikami
odbywa się według następujących ogólnych procedur:

1. Wybierz szablon, który chcesz pobrać z Centrum zarządzania plikami eBay.
2. Pobierz szablon i zapisz go w znanym miejscu na swoim komputerze.
3. Otwórz szablon w arkuszu kalkulacyjnym lub podobnej aplikacji.
4. Wpisz odpowiednie dane do pliku szablonu produktów, aby utworzyć nowy plik produktu.
5. Wpisz odpowiednie dane do szablonu aukcji, aby utworzyć nowy plik aukcji.
6. Zapisz nowy plik (pliki) w formacie CSV (wartości rozdzielane przecinkami) lub formacie TXT

(wartości rozdzielane tabulatorami).
7. Prześlij nowy plik (lub wiele plików) do serwisu eBay.
8. Zapoznaj się ze statusem i wynikami przesłania, a w razie konieczności rozwiąż ewentualne

problemy.

Dostęp do Centrum zarządzania plikami

Na stronie głównej Centrum zarządzania plikami znajdują się opcje Prześlij i Pobierz, dostępne dla
subskrybentów Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Strona ta zawiera również łącza do strony
Informacje Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze Zaawansowanego
menedżera sprzedaży, najpierw przejdź do strony Zaawansowany menedżer sprzedaży.

Po dokonaniu subskrypcji kliknij Centrum zarządzania plikami lewym menu, aby otworzyć stronę
omówienia Centrum zarządzania plikami.
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Figure 1: Strona omówienia Centrum zarządzania plikami

Struktura szablonów

W tej sekcji opisano wymagania względem pól i struktury formatu pliku.

Informacje o przedmiotach możesz wprowadzać do odpowiedniego szablonu ręcznie, przedmiot po
przedmiocie. Jeśli dysponujesz danymi magazynowymi w postaci bazy danych lub pliku arkusza
kalkulacyjnego, możesz odwzorować te dane bezpośrednio na pola w pliku szablonu. Niezależnie od
wybranej metody, wprowadzaj dane w określonym formacie, zwracając szczególną uwagę na:

• Pole wymagane: Jeśli pole danych jest oznaczone w tabeli jako wymagane, podanie jego wartości
jest obowiązkowe. Nazwa każdego wymaganego pola jest poprzedzona symbolem gwiazdki (*).

Uwaga:  Od nowych sprzedających wymagamy, aby stosowali bezpieczną formę płatności, co
oznacza, że muszą akceptować płatności PayPal lub karty kredytowe, np. American Express,
Discover, Visa lub MasterCard. Aby wybrać opcję bezpiecznych płatności, zapoznaj się z
informacjami w sekcji Pola dotyczące płatności i zwrotów on page 59.

• Typ znaków, limit znaków i wartości: Dane muszą być zgodne z typami znaków i limitami długości
podanymi w definicjach pól danych szablonów.

Important:  Narzędzie Wymiana plików nie obsługuje w wartościach pól znaków nowego wiersza
ani znaków powrotu karetki. Jeśli takie znaki nie zostaną usunięte, podczas przetwarzania pliku
zostanie zgłoszony błąd. Jeśli konieczne jest podanie wielu wierszy tekstu w polu Description
(lub dowolnym innym), należy korzystać z tekstu HTML.

• W nazwach nagłówków (pól) nie jest rozróżniana wielkość liter: Nie ma znaczenia, czy nazwy pól są
pisane z wielkiej litery, czy też nie. Na przykład nazwy paypalaccepted i PayPalAccepted
zostaną rozpoznane przez Zaawansowanego menedżera sprzedaży jako to samo pole. Zalecamy
jednak stosowanie nazw nagłówków (pól) w postaci podanej w niniejszym podręczniku.

• W wartościach nagłówków (pól) jest rozróżniana wielkość liter: Podczas wprowadzania ciągów
znaków stanowiących wartości pól danych upewnij się, że pod względem wielkości liter są one zgodne
z opisami pól szablonów podanymi w tym podręczniku. Na przykład VerifyAdd jest dozwoloną
wartością pola Action, ale verifyadd – już nie.
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• Zależności między polami: Niektóre pola są powiązane z innymi. Na przykład jeśli dla pewnego
przedmiotu podasz wartość w polu ShippingService-1:Option, musisz również podać wartość w polu
ShippingService-1:Cost. W niektórych przypadkach pole może samo w sobie być opcjonalne, ale
jego podanie może być konieczne z powodu powiązania z innym polem.W przypadku nieprawidłowego
użycia pól, w pliku wyników mogą się pojawić komunikaty o niespójnych parametrach wysyłki i błędach
płatności.

• Różnice w szablonach w zależności od używanego serwisu eBay: Nie wszystkie szablony domyślne
są obsługiwane we wszystkich serwisach eBay. Na przykład w niektórych serwisach nie jest
obsługiwany szablon aukcji zgodnie z katalogiem.

Tip: Więcej informacji o różnicach w zakresie obsługi w zależności od serwisu zawiera sekcja
Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów on page 24.

• Inteligentne nagłówki wprowadzają wartości automatycznie: Jeśli tworzysz plik aukcji dla przedmiotów
określonego typu (na przykład książek) o tej samej wartości, możesz podać tę wartość w nagłówku
tylko raz, bez konieczności jej wielokrotnego wprowadzania dla kolejnych przedmiotów.

Nagłówek pola danych Action zawiera także metadane, w tym parametry SiteID, Country, Currency i
inne dane właściwe dla serwisu, z którego pobrano szablon.Tych wartości nie zmieniaj.Tylko wyjątkowo
mogą to robić zaawansowani użytkownicy, którzy chcą wystawiać przedmioty w innym serwisie eBay
i otrzymali niezbędne uprawnienia od Obsługi klienta.

Korzystanie z wartości pól Action w szablonie produktu

Wartości wpisane w polu Action określają sposób przetwarzania danych magazynu. Na przykład
działanie AddProduct w polu Action powoduje utworzenie nowego produktu dla potrzeb zarządzania
magazynem, podczas gdy działanie ReviseProduct powoduje zmianę istniejącej zmiennej produktu.
Działania dostępne w szablonie produktu:

• AddProduct: To działanie służy do dodania nowego typu produktu.
• ReviseProduct: To działanie służy do modyfikowania informacji o produkcie.
• DeleteProduct: To działanie służy do usuwania produktów z magazynu. Gdy usuniesz produkt,

spowoduje to również usunięcie wszystkich związanych z nim plików szablonów.

Korzystanie z wartości pól Action w szablonie aukcji

Wartości wpisane w polu Action określają sposób przetwarzania aukcji. Na przykład podanie wartości
AddTemplate w polu Action powoduje utworzenie nowego szablonu, podczas gdy wartość
ReviseTemplate powoduje zmianę istniejącego szablonu. Działania dostępne w szablonie aukcji:

• AddTemplate: To działanie służy do dodawania nowych szablonów produktów.
• ReviseTemplate: To działanie służy do modyfikowania informacji o szablonie.
• DeleteTemplate: To działanie służy do usuwania szablonów produktów.

Tip:  Użycie wartości Info w polu Action oznacza, że ten wiersz nie żąda żadnego działania, lecz
ma charakter informacyjny (jest komentarzem). Za pomocą wiersza z polem Info możesz dodać
uwagi dotyczące pliku jednorodnego, nie ryzykując wystąpienia błędów przetwarzania. Funkcja
ta jest bardzo przydatna, aby skorelować przesłany plik z plikiem odpowiedzi.

Co to jest Centrum zarządzania plikami?12

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika

http://pages.ebay.pl/help/contact_us/_base/index.html


Wybór pliku szablonu

W tej sekcji wyjaśniono przeznaczenie poszczególnych szablonów aukcji.

Przed pobraniem szablonów wybierz łatwo dostępne miejsce do ich zapisania. Dobre nawyki w
zarządzaniu plikami pomagają uniknąć utraty danych i marnowania czasu na wielokrotne wykonywanie
tych samych czynności. Każdy typ szablonu został zaprojektowany do określonego celu.

Szablon magazynu produktów służy do budowania struktury strony internetowej Zaawansowanego
menedżera sprzedaży. Szablony aukcji służą do wystawiania przedmiotów na Twojej stronie internetowej
w serwisie eBay.

Szablony aukcji mają następujące zastosowania:

• Szablon Charakterystyka przedmiotu umożliwia wystawianie przedmiotów na podstawie określonej
kategorii eBay, na przykład wybranego rodzaju pamiątek.

• Szablon Katalog służy do wystawiania przedmiotów, które mają własne identyfikatory ISBN, UPC
lub JST.

• Szablon podstawowy służy do tworzenia wszelkich innych aukcji, na przykład do wystawiania
niepodobnych do siebie przedmiotów.

Jeśli tworzysz szablon aukcji po raz pierwszy, wystaw możliwie najmniej przedmiotów, a przy pierwszym
przesyłaniu pliku użyj działania VerifyAdd. Przesłanie na początek prostego pliku pozwoli Ci łatwiej
usunąć ewentualne błędy. Po pomyślnym przesłaniu pliku, utwórz plik zawierający już prawdziwe
aukcje i prześlij go, aby już w rzeczywistości wystawić przedmioty na aukcje w serwisie eBay.

Tworząc nowy plik aukcji, pamiętaj, że w przyszłości możesz na jego podstawie tworzyć pliki podobnych
aukcji.

13Co to jest Centrum zarządzania plikami?
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Korzystanie z szablonów domyślnych
W tej sekcji opisano sposób pobierania pliku szablonu i wprowadzania informacji o produktach w
polach szablonu.

Pobieranie szablonu domyślnego

W tej sekcji opisano sposób pobierania szablonów domyślnych z Internetu.

Szablony do pobrania ułatwiają tworzenie plików szablonów aukcji i produktów dzięki standardowej
strukturze plików. Ponieważ sposób przesyłania danych jest określony w nagłówkach kolumn plików
szablonu, standardowe pliki pozwalają do minimum ograniczyć błędy przetwarzania. Tekst w
nagłówkach kolumn powinien być zgodny ze standardowymi formatami szablonów.

Możesz pobrać szablony w dwóch różnych formatach: Excel lub CSV.W szablonach w formacie Excel
opisy pól znajdują się w pliku, natomiast w szablonach w formacie CSV nie ma takich opisów. Wybór
odpowiedniego szablonu ułatwia wystawianie przedmiotów. Każdy szablon jest przeznaczony do
określonego celu.

Uwaga:  Jeśli w przeglądarce jest włączona blokada wyskakujących okienek, wyłącz tę funkcję
lub wybierz opcję pominięcia blokady, aby pobrać szablony.

Aby pobrać domyślny szablon:

1. Zaloguj się do swojego konta w serwisie eBay, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

2. W lewym menu na stronie Mój eBay > Podsumowanie kliknij łącze Zaawansowany menedżer
sprzedaży.

3. W lewym menu kliknij opcję Centrum zarządzania plikami.

4. Na stronie Omówienie kliknij łącze Wybierz szablon w lewym menu lub wybierz opcję Wybierz
szablon na stronie głównej, aby otworzyć stronę Wybierz szablon.

Korzystanie z szablonów domyślnych14
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Figure 2: Strona Wybierz szablon

Wybierz szablon magazynu produktów i jeden z plików szablonu aukcji w formacie CSV lub Excel,
a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zapisać szablon na dysku twardym
komputera.

Tip:  Po wyświetleniu strony Wybierz szablon użyj łączy po lewej stronie, aby uzyskać dostęp
do wszystkich pozostałych stron używanych w opisywanych procedurach.

Wpisywanie danych w polach szablonu produktów

W tej sekcji opisano wpisywanie danych w pliku szablonu produktów Zaawansowanego menedżera
sprzedaży.

Pod względem struktury szablon produktów i szablon aukcji są do siebie podobne, ale służą do innych
celów. Szablony produktów sterują sposobem wyświetlania magazynu na stronie Zaawansowanego
menedżera sprzedaży.

Na przykład chcesz dodać do swojego magazynu nowy produkt: czapki baseballowe. Użyj szablonu
produktów, aby dodać ten nowy produkt do magazynu. Po pomyślnym przesłaniu pliku nowy produkt
będzie wyświetlany w Zaawansowanym menedżerze sprzedaży.

Na poniższym obrazku widać, że dane wpisane w szablonie odpowiadają magazynowi widocznemu
w Zaawansowanym menedżerze sprzedaży. Nad czerwoną przerywaną linią znajdują się dane wpisane
w szablonie produktów. Poniżej czerwonej przerywanej linii widać, jak dane będą wyświetlane w widoku
produktów Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

15Korzystanie z szablonów domyślnych
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Figure 3: Pola szablonów i widoku produktów

1. Otwórz plik szablonu produktów.

2. Kierując się podanymi poniżej przykładowymi opisami pól, wprowadź dane w wymaganych
(*pogrubionych) polach domyślnych produktu oraz niektórych polach opcjonalnych:

Przykładowa wartośćNazwa pola nagłówka

AddProduct*Action on page 39

1000QuantityAvailable on page 42

5.99UnitCost on page 43

OdzieżRootFolder on page 43

DodatkiFolder1 on page 39

CzapkiFolder2 on page 39

SportFolder3 on page 40

Uwaga: W nazwach folderów używaj wyłącznie znaków alfanumerycznych. Nazwy folderów
nie mogą być dłuższe niż 45 znaków, a maksymalna liczba folderów to 1000.

Pełne zestawienie opisów i wzajemnych zależności między polami znajdziesz w sekcji Pola szablonu
produktów on page 39.

3. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości pól domyślnych zapisz plik w formacie CSV w wybranym
miejscu na dysku komputera.

4. Skorzystaj z tego pliku magazynu produktów podczas wykonywania procedury przesyłania, opisanej
w sekcji Przesyłanie pliku szablonu on page 31 w dalszej części tego podręcznika. Szablony
produktów muszą być przesłane, nim przystąpisz do przesyłania szablonów aukcji. Jeśli postanowisz
teraz utworzyć szablon aukcji, podczas procedury przesyłania pamiętaj, aby szablon produktów
przesłać przed szablonem aukcji.

Tip:  Po przesłaniu pliku szablonu produktów możesz go wykorzystywać do tworzenia innych
plików szablonów produktów.

Pełne zestawienie opisów i wzajemnych zależności między polami znajdziesz w sekcji Informacje
dodatkowe on page 39.

Korzystanie z szablonów domyślnych16
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Wpisywanie danych w polach szablonu aukcji

W tej sekcji opisano wpisywanie danych w pliku szablonu aukcji Zaawansowanego menedżera
sprzedaży.

Każdy wiersz w szablonie aukcji zawiera informacje o jednym szablonie Zaawansowanego menedżera
sprzedaży. Wiersz zaczyna się od pola Action, po którym następują inne szczegóły dotyczące
przedmiotu, takie jak Format, StartPrice itd. Wybór odpowiedniego szablonu domyślnego (z
charakterystyką przedmiotu lub szablon podstawowy) ułatwia wystawianie przedmiotów.

Kontynuując wcześniejszy przykład tworzenia szablonu produktu, załóżmy, że chcesz po raz pierwszy
wystawić w serwisie eBay 1000 identycznych czapek baseballowych. Ponieważ przedmioty te należą
do podobnych kategorii, użyj szablonu aukcji z charakterystyką przedmiotu, który umożliwia
dostosowywanie wpisów pól kategorii po pobraniu pliku.

Przejdź do strony Wybierz szablon i kliknij Wybierz kategorię, po czym wybierz kategorię i
podkategorie, które najlepiej definiują przedmiot. Gdy klikniesz opcję Generuj szablon, szablon
zostanie pobrany do Twojego komputera. Zapamiętaj, gdzie został zapisany plik szablonu.

Na poniższym obrazku przedstawiono przykładowy szablon aukcji z charakterystyką przedmiotu dla
skórzanych baseballówek. Jak widać, pola wymagane są w szablonach w formacie XLS wyraźnie
zaznaczone poprzez pogrubienie. Dodatkowo podane są też opisy pól. Szablony w formacie CSV nie
mają tych cech.

Figure 4: Szablon aukcji z charakterystyką przedmiotu

1. Otwórz pobrany szablon charakterystyki przedmiotu. Zwróć uwagę na to, że w szablonie są już
informacje o kategorii. Usuń wiersze Info, z których nie zamierzasz korzystać.

2. Postępując zgodnie z poniższymi opisami pól, wpisz dane w wymaganych polach domyślnych
aukcji:

CelPrzykładNazwa pola nagłówka

Powoduje utworzenie nowego szablonu.AddTemplate*Action on page 39

Określa identyfikator szablonu.Szablon Czapki A*SaleTemplateName on page 45

Określa szablon, do którego produkt zostanie dodany. Jeśli
masz dwa produkty o tej samej nazwie, wpisz wartości
zarówno w polu ProductName, jak i GroupProductID.

Czapki baseballowe*ProductName on page 45

Identyfikuje różne produkty o takiej samej nazwie. Numer
GroupProductID jest wymagany tylko wówczas, gdy masz

235428755465*GroupProductID on page 42

dwa lub więcej produktów o tej samej nazwie. Wartość
GroupProductID umożliwia ich rozróżnienie. Numer
identyfikacyjny jest generowany podczas przesyłania
szablonu produktów. Sprawdź w pliku odpowiedzi
AddProduct lub AddTemplate lub pliku do pobrania
Wszystkie produkty, jaki jest numer GroupProductID, a
następnie wpisz go w tym polu.

Określa numer kategorii w serwisie eBay. Skopiuj kod
kategorii z wiersza Info i wklej go w polu Category dla tej

52366*Category on page 49

aukcji. Na przykład kod kategorii dla czapek baseballowych
to 52366.
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CelPrzykładNazwa pola nagłówka

Określa słowa kluczowe, które będą dopasowywane
podczas wyszukiwania produktów przez kupujących. Podaj

Odzież sportowa, Czapka
baseballowa San
Francisco Giants

*Title on page 59

kilka terminów, aby jak najbardziej ułatwić kupującym
znalezienie produktu.

Podaje najważniejsze szczegóły dotyczące przedmiotu.San Francisco Giants
(podpisana przez

*Description on page 51

zawodników z drużyny
All-Stars)

Określa liczbę oferowanych na sprzedaż przedmiotów tego
rodzaju. W przypadku większych liczb nie są wymagane
przecinki między liczbami całkowitymi.

1000*Quantity on page 57

Określa format aukcji, na przykład Auction (aukcja z
licytacją), FixedPrice (cena ustalona) lub StoresFixedPrice
(cena ustalona w Sklepie).

FixedPrice*Format on page 53

Określa koszt produktu. Kropki i przecinki dziesiętne muszą
się znajdować we właściwych miejscach. Symbol waluty
nie jest wymagany.

9,99*StartPrice on page 69

Określa czas dostępności aukcji w serwisie eBay. Możliwe
wartości to 1, 3, 5, 7 lub 10 (dla wszystkich formatów z

10*Duration on page 52

wyjątkiem StoresFixedPrice). W przypadku aukcji
StoresFixedPrice (Cena ustalona w Sklepie) należy podać
30 lub Ważne do odwołania.

Informuje kupującego o lokalizacji, z której zostanie wysłany
przedmiot. Obsługiwane są kody pocztowe. Można też

San Jose, CA, USA*Location on page 54

podać miasto, stan (skrót dwuliterowy) i kraj (skrót
trzyliterowy).

Oprócz wypełnionych przed chwilą pól wymaganych możesz też korzystać z wielu pól opcjonalnych,
takich jak opcje płatności i wysyłki. Pełne zestawienie opisów i wzajemnych zależności między
polami znajdziesz w sekcji Pola szablonu aukcji.

3. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości pól zapisz plik w formacie CSV w wybranym miejscu na
dysku komputera.

4. Aby przesłać plik, przejdź do sekcji Przesyłanie pliku szablonu on page 31.

Tip:  Po przesłaniu pliku szablonu aukcji możesz go wykorzystywać do tworzenia innych plików
szablonów aukcji.
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Wystawianie nowych aukcji
W tej sekcji opisano, jak dodawać przedmioty do szablonu.

Korzystanie z wymaganych pól zależnych od wartości pola
Action

W tej sekcji opisano pola wymagane dla poszczególnych działań (wartości pola Action) w szablonach
Centrum zarządzania plikami.

Wymagane pola szablonu produktu dla poszczególnych wartości pola
Action

W tej sekcji opisano, które pola są obowiązkowe dla poszczególnych wartości pola Action w szablonie
produktu.

Pola wymagane dla wartości AddProduct

• AddProduct
• ProductName

Pola wymagane dla wartości ReviseProduct

• ReviseProduct
• GroupProductID

Pola wymagane dla wartości DeleteProduct

• DeleteProduct
• GroupProductID

Opisy opcjonalnych pól szablonu produktu znajdziesz w sekcji Pola szablonu produktów on page 39.

Wymagane pola szablonu aukcji dla poszczególnych wartości pola
Action

W tej sekcji opisano, które pola są obowiązkowe dla poszczególnych wartości pola Action w szablonie
aukcji.

Pola wymagane dla wartości AddTemplate

• AddTemplate
• ProductName

Pola wymagane dla wartości ReviseTemplate

• ReviseTemplate
• TemplateID
• ProductName (może występować, ale nie można go modyfikować)

Pola wymagane dla wartości DeleteTemplate
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• DeleteTemplate
• TemplateID

Opisy opcjonalnych pól szablonu produktu znajdziesz w sekcji Pola szablonu aukcji on page 44.

Pola zależne od wprowadzonych zmian

Important:  Niektóre pola obłożone są zależnościami, co oznacza, że w przypadku zmiany w
jednym polu, inne podobne pola, nawet jeśli nie są zmieniane, muszą zostać uwzględnione w
poprawionej aukcji. Wszystkie pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu
(C:<nazwa wartości>), pola dotyczące wysyłki i pola dotyczące płatności mają swoje zależności
z innymi polami.

Pola dotyczące wysyłki: jeśli zmienisz pole dotyczące wysyłki, musisz także dołączyć wszystkie inne
pola wysyłki, aby je zachować. Na przykład jeśli zmienisz pole ShippingType, musisz dodać wszystkie
inne pola wysyłki, z których chcesz korzystać. W przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione w
aukcji.

• Pola ShippingService-n – wszystkie niedodane pola ShippingService-n (na przykład
ShippingService-1:Cost on page 79) nie zostaną uwzględnione w aukcji

• Pola IntlShippingService-n – wszystkie niedodane pola IntlShippingService-n (na przykład
ShippingService-1:Option on page 80) nie zostaną uwzględnione w aukcji

• ShippingDiscountProfileID on page 68
• PromotionalShippingDiscount on page 67
• InternationalShippingDiscountProfileID on page 66
• InternationalPromotionalShippingDiscount on page 66
• #unique_63

Pola dotyczące płatności: jeśli zmienisz pole dotyczące formy płatności, musisz także dołączyć inne
formy płatności, które chcesz zachować. Na przykład jeśli zmienisz wartość w polu PersonalCheck
na 1, musisz również dodać inne formy płatności, z których chcesz korzystać (na przykład
PayPalAccepted on page 61). W przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione w aukcji:

• COD
• MoneyXferAccepted on page 60
• MoneyXferAcceptedInCheckout on page 60
• PaymentSeeDescription on page 61
• PayPalAccepted on page 61

Korzystanie z metadanych

W tej sekcji przedstawiono sposób używania i modyfikacji metadanych podanych w nagłówku pola
Action szablonów domyślnych.

Informacje o komórce metadanych

Metadane (czyli dane na temat danych) to informacje zapisane w szablonie aukcji, które opisują sam
szablon. Na przykład metadane SiteID (Identyfikator serwisu) i Country (Kraj) w szablonach będą
różne w zależności od używanego serwisu eBay.
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Metadane umożliwiają również kontrolowanie wartości poszczególnych nagłówków. Centrum
zarządzania plikami wyświetla metadane w pierwszym wierszu pierwszej kolumny każdego szablonu,
czyli w nagłówku pola Action. Metadane obejmują:

• SiteID
• Country
• Currency
• API Compatibility Level

Komórka metadanych powinna się zaczynać od słowa Action, po którym w nawiasach powinna
pojawiać się zawartość komórki (w kodowaniu ASCII). Każdy element metadanych powinien być
oddzielony pionową kreską „|”, aby oddzielić je od tagu Action.

Na przykład pierwsza komórka szablonu domyślnego zawiera metadane przedstawione na poniższym
przykładzie:

*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)

Modyfikowanie wartości metadanych

Ostrzeżenie!: Tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Modyfikowanie wartości metadanych może powodować błędy przesyłania. Jeśli nie jesteś
doświadczonym użytkownikiem, nie zmieniaj wartości metadanych w plikach szablonów.

Jeśli zmienisz którekolwiek wartości, nie dodawaj spacji pomiędzy danymi. Istnieje kilka metod
modyfikowania danych:

• Ręcznie zmień wartości SiteID (Identyfikator serwisu), Country (Kraj) i Currency (Waluta).
• Dodaj do szablonów plików pole (kolumnę) SiteID, Country lub Currency, które zastąpią wartości w

komórce metadanych.
• Wprowadź pole danych i jedną odpowiadającą mu wartość, którą chcesz ustawić w pliku. Na przykład

jeśli chcesz, aby każdy przedmiot w pliku miał cenę wywoławczą na poziomie 1,99 USD, możesz
wprowadzić w komórce metadanych wyrażenie „StartPrice=1.99” — ta wartość zostanie zastosowana
dla każdego przedmiotu w pliku. Ciąg metadanych będzie miał następującą postać:

*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)

Metadane szablonu domyślnego

W sekcji tej przedstawiono metadane używane w nagłówku pola Action: identyfikator serwisu (SiteID),
walutę (Currency), kraj (Country), poziom zgodności API i zestaw znaków.

Wartości metadanych

SiteID (Identyfikator serwisu)

Parametr SiteID reprezentuje serwis, w którym chcesz wystawić przedmioty na aukcję. Domyślna
wartość parametru SiteID odpowiada serwisowi, z którego pobrałeś szablon. Jeśli na przykład chcesz
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wystawić przedmioty na aukcje w serwisie w Niemczech, upewnij się, że w metadanych zawarte jest
wyrażenie SiteID=Germany. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Wartość parametru SiteIDSerwis

AustraliaAustralia

AustriaAustria

Belgium_DutchBelgia (holenderski)

Belgium_FrenchBelgia (francuski)

CanadaKanada (angielski)

CanadaFrenchKanada (francuski)

eBayMotorseBay Motors

FranceFrancja

GermanyNiemcy

HongKongHongkong

IndiaIndie

ItalyWłochy

IrelandIrlandia

MalaysiaMalezja

NetherlandsHolandia

PhilippinesFilipiny

PolandPolska

SingaporeSingapur

SpainHiszpania

SwitzerlandSzwajcaria

UKWielka Brytania

USStany Zjednoczone

Country (Kraj)

Parametr kraju (dwuliterowy kod kraju) jest powiązany z identyfikatorem serwisu. Domyślna wartość
parametru kraju jest pobierana z serwisu, z którego pobrałeś szablon.

Na przykład w szablonach pobranych ze Stanów Zjednoczonych wartości parametrów będą następujące:
Country=US i Currency=USD. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Wartość parametru CountryKraj (język)

AUAustralia

ATAustria

BENLBelgia (holenderski)

Wystawianie nowych aukcji22

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Wartość parametru CountryKraj (język)

BEFRBelgia (francuski)

CAKanada (angielski)

CAFRKanada (francuski)

FRFrancja

DENiemcy

HKHongkong

INIndie

IEIrlandia

ITWłochy

MYMalezja

PHFilipiny

PLPolska

NLHolandia

SGSingapur

ESHiszpania

CHSzwajcaria

GBWielka Brytania

USStany Zjednoczone

Currency (Waluta)

Parametr waluty reprezentuje walutę, w której chcesz wystawiać przedmioty. Domyślna wartość
parametru waluty jest pobierana z serwisu, z którego pobrałeś szablon.

Na przykład w szablonach pobranych ze Stanów Zjednoczonych wartości parametrów będą następujące:
SiteID=US i Currency=USD. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Wartość parametru CurrencySerwis

USDDolar amerykański

CADDolar kanadyjski

GBPFunt szterling

AUDDolar australijski

EUREuro

HKDDolar hongkoński

MYRRinggit malezyjski

PHPPeso filipińskie
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Wartość parametru CurrencySerwis

PLNZłoty

CHFFrank szwajcarski

CNYJuan

INRRupia indyjska

API Compatibility Level (Poziom zgodności API)

To pole odnosi się do interfejsu programowania aplikacji (API) serwisu eBay; np. Version=745. Te
metadane są związane z wewnętrznymi informacjami systemu eBay.

Ostrzeżenie!:  Nie zmieniaj tych wartości.

Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów

W tej sekcji przedstawiono, jakie typy szablonów oraz formaty plików jednorodnych są obsługiwane
w różnych serwisach eBay.

Szablony obsługiwane w poszczególnych serwisach

Nie wszystkie serwisy eBay obsługują wszystkie typy szablonów. Poniższa tabela zawiera zestawienie
szablonów obsługiwanych przez poszczególne serwisy. Jeśli spróbujesz wystawić przedmioty na
aukcję za pomocą kodów ISBN lub UPC w serwisie, który nie obsługuje szablonów aukcji zgodnie z
katalogiem, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Obsługiwane szablonySerwis eBay

Zgodnie z katalogiemZ charakterystyką
przedmiotu

Podstawowy

XXXAustralia

XXXAustria

XXXBelgia (holenderski)

XXXBelgia (francuski)

XXXKanada (angielski)

XXXKanada (francuski)

XXXFrancja

XXXNiemcy

XXHongkong

XXXWłochy

XXIndie

XXXIrlandia
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Obsługiwane szablonySerwis eBay

Zgodnie z katalogiemZ charakterystyką
przedmiotu

Podstawowy

XXMalezja

XXXHolandia

XXFilipiny

XXXPolska

XXSingapur

XXHiszpania

XXXSzwajcaria

XXXWielka Brytania

XXXStany Zjednoczone

Formaty domyślnych szablonów dla poszczególnych serwisów

W poniższej tabeli przedstawiono typy formatów plików stosowanych w ramach przetwarzania
szablonów z przesłanych plików w poszczególnych witrynach regionalnych.

Formaty plików dla poszczególnych serwisów

Format plików jednorodnychSerwis

Wartości rozdzielane średnikamiAT (Austria)

Wartości rozdzielane przecinkamiAU (Australia)

Wartości rozdzielane średnikamiFR_BE (Belgia — francuski)

Wartości rozdzielane średnikamiNL_BE (Belgia — holenderski)

Wartości rozdzielane przecinkamiCA (Kanada — angielski)

Wartości rozdzielane przecinkamiQUEBEC (Kanada — francuski)

Wartości rozdzielane średnikamiCH (Szwajcaria)

Wartości rozdzielane średnikamiDE (Niemcy)

Wartości rozdzielane średnikamiES (Hiszpania)

Wartości rozdzielane średnikamiFR (Francja)

Wartości rozdzielane przecinkamiHK (Hongkong)

Wartości rozdzielane przecinkamiIE (Irlandia)

Wartości rozdzielane przecinkamiIN (Indie)

Wartości rozdzielane średnikamiIT (Włochy)

Wartości rozdzielane przecinkamiMY (Malezja)

Wartości rozdzielane średnikamiNL (Holandia)
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Formaty plików dla poszczególnych serwisów

Format plików jednorodnychSerwis

Wartości rozdzielane przecinkamiPH (Filipiny)

Wartości rozdzielane średnikamiPL (Polska)

Wartości rozdzielane przecinkamiSG (Singapur)

Wartości rozdzielane przecinkamiUK (Wielka Brytania)

Wartości rozdzielane przecinkamiUS (Stany Zjednoczone)

Korzystanie z pól stanu

Pola Stan służą do określania stanu przedmiotu.

Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID

*ConditionID on page 50 to obowiązkowe pole opisu stanu i wyglądu przedmiotu. Ta sama wartość
może być różnie interpretowana zależnie od kategorii. Na przykład, 1000 oznacza Nowy w aukcjach
sprzętu komputerowego, ale Nowy w pudełku w aukcjach obuwia.

Aby wyszukać wartości ConditionID, kliknij łącze Stany przedmiotów według kategorii na stronie
Wymiana plików — instrukcje i zasoby. Zostanie wtedy pobrany plik CSV dla tych kategorii, które
wymagają parametru ConditionIDs. Ponieważ wartość pola ConditionID, jaką należy wpisać, zależy
od kategorii, sprawdź na stronie wyszukiwania stanu przedmiotu, jakie kategorie wymagają pola
ConditionID.

Aby uzyskać wartość ConditionID dla danej kategorii, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu.
Wygenerowany szablon będzie zawierał nowe pole ConditionID oraz numery ConditionID. Wartości
słowne są określone w pliku definicji charakterystyki przedmiotu dołączonym do wygenerowanego
szablonu.

Aby uzyskać dostępne wartości ConditionID dla danej kategorii:

1. Przejdź do strony Wybierz szablon i w sekcji Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu kliknij
Wybierz kategorię.

2. Na stronie Wybierz szablon: Charakterystyka przedmiotu wybierz kategorię, która najlepiej opisuje
Twój przedmiot. Wybieraj kolejne podkategorie (z prawej strony), aż nie będą widoczne żadne
dalsze opcje.

Tip:  Jeśli znasz numer kategorii, wpisz go w polu Category#.

3. Kliknij Generuj szablon.

4. Aby otworzyć stronę Generuj szablon, kliknij łącze do pliku Szablon kategorii charakterystyki
przedmiotu.

5. Aby otworzyć plik, kliknij łącze Definicje charakterystyki przedmiotu.
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6. W pliku Definicje charakterystyki przedmiotu wybierz numer ConditionID odpowiedni dla danego
przedmiotu, a następnie skopiuj go do pola ConditionID w pliku szablonu kategorii charakterystyki
przedmiotu.

Uwaga:  Aby zaktualizować opis stanu przedmiotu w istniejącym szablonie aukcji, zmień
dotychczasową nazwę kolumny stanu (A:Condition lub C:Condition) na ConditionID,
a następnie wpisać wartość numeryczną.

7. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje
o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Wprowadzanie opisu stanu

W opcjonalnym polu ConditionDescription możesz opisać stan używanego przedmiotu. To pole może
zostać użyte w połączeniu z obowiązkowym polem *Description on page 51, gdzie należy podać inne
informacje dotyczące przedmiotu poza opisem jego stanu. Stan przedmiotu należy określić w postaci
opisowej, jak np.:

„Prawa noga krzesła jest lekko porysowana (jak widać na zdjęciu), a z tyłu oparcia znajduje się
jasnoniebieska plama mniej więcej kształtu i wielkości monety pięciozłotowej”.

ConditionDescriptionConditionIDDescriptionCategory

Lekko używany, malutka rysa w lewym

dolnym rogu wyświetlacza.

2000Smartfon Nokia Lumia 900 T-mobile 16

GB niebieski

9355

Jak nowy, bez pudełka i kabli. Nieskazitelny

stan. Nigdy nie używany.

3000Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7

niebieski

31388

Korzystanie z pola dotyczącego niestandardowej
charakterystyki przedmiotu

W tej sekcji przedstawiono sposób dodawania nowych pól zawierających niestandardową
charakterystykę przedmiotu do domyślnego szablonu lub roboczego pliku aukcji produktów.

Możesz dodać niestandardową charakterystykę przedmiotu, aby dostarczyć więcej szczegółowych
informacji o przedmiocie wystawionym na aukcji. Do domyślnego lub istniejącego szablonu aukcji
musisz dodać pola dotyczące charakterystyki przedmiotu. Możesz zastąpić pole nieużywane lub dodać
nową kolumnę pól (więcej informacji znajduje się w sekcji Dodawanie nowego pola do szablonu
domyślnegoW tej sekcji opisano sposób dodawania nowych pól do domyślnego szablonu Wymiany
plików. ).

Niestandardowa charakterystyka przedmiotu składa się z opisowej nazwy pola i jego powiązanych
wartości. Na przykład niestandardowa charakterystyka przedmiotu z opisem Styl może mieć następujące
wartości: Codzienna, Koktajlowa lub Wieczorowa.

Dla przedmiotów wystawionych w poszczególnych kategoriach wymagane są następujące
charakterystyki przedmiotu:

• Stan przedmiotu jest wymagany w wybranych kategoriach w serwisie eBay.pl i w serwisach eBay w
innych krajach
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• Marka, Typ rozmiaru, Rozmiar, Styl, Kolor itp. wymagane są w niektórych kategoriach odzieży i
dodatków w serwisach eBay.com, eBay.co.uk i eBay.de

Dla jednego przedmiotu możesz utworzyć maksymalnie 15 pól niestandardowej charakterystyki
przedmiotu, ale każde z nich może zawierać tylko jedną wartość na dany przedmiot. Nazwy pól i ich
wartości muszą stanowić alfanumeryczne ciągi tekstowe.

Niestandardową charakterystykę przedmiotu możesz dodać do szablonów domyślnych, ale utworzenie
szablonu charakterystyki przedmiotu zapewnia wstępnie zdefiniowaną niestandardową charakterystykę
przedmiotu, która jest dopasowana do konkretnej kategorii. Niektóre kategorie nie obsługują jeszcze
niestandardowej charakterystyki przedmiotu.

Important:  Jeśli poprawisz to pole, musisz dołączyć w przesyłanym pliku wszystkie pola dotyczące
niestandardowej charakterystyki przedmiotu dla tej aukcji, nawet jeśli informacje w ich nie zostaną
zmienione. W przeciwnym razie informacje o niestandardowej charakterystyce przedmiotu, które
nie zostały ujęte w pliku, zostaną usunięte z aukcji.

Aby dodać nowe pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu, wykonaj następujące
instrukcje:

1. Otwórz plik szablonu, a następnie w wierszach drugim i trzecim wpisz informacje dotyczące aukcji
wystawionego przedmiotu. Na przykład aukcja w drugim wierszu może dotyczyć zwykłej codziennej
sukienki. W wierszu trzecim na aukcję może być wystawiona elegancka, wieczorowa suknia.

2. Dodaj nową kolumnę pól (lub zastąp nieużywaną nazwę pola nazwą pola niestandardowej
charakterystyki przedmiotu).W nagłówku kolumny wpisz na przykład nazwę C:Style.W przypadku
nazwy niestandardowej charakterystyki przedmiotu zawsze używaj prefiksu C:.

3. Podaj w drugim wierszu wartość dla nowej niestandardowej charakterystyki przedmiotu. Na przykład
Codzienna.

4. Tę samą czynność powtórz w wierszu trzecim. Na przykład wpisz wartość: Wieczorowa.

5. Aby dodać więcej pól i wartości dotyczących niestandardowej charakterystyki przedmiotu, powtórz
czynności z punktów 2–4.

6. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje
o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Korzystanie z identyfikatorów produktów

W tej sekcji przedstawiono sposób korzystania z nowych pól produktu w jednym z domyślnych
szablonów lub w jednym z aktualnych plików aukcji.

Wprowadziliśmy do użytku nowe pola służące do wprowadzania informacji o produkcie będącym
przedmiotem aukcji. Nowe pola umożliwiają wykorzystanie istniejących informacji katalogowych dla
Twoich aukcji i zastępują pola ProductIDType i ProductIDValue. Więcej informacji o nowych polach
produktu można znaleźć w sekcji Pola kodu i szczegółów produktu on page 70.

Istnieją dwa typy pól produktu: Product:<kod> i Product:<szczegóły>. Pole Product:<kod> określa typ
identyfikatora produktu; pole Product:<szczegóły> określa informacje o produkcie, które zostaną
umieszczone w aukcji.

Na przykład pole Product:ISBN zidentyfikuje produkt w naszym katalogu i doda nazwę, opis i zdjęcie
z archiwum, jeśli są dostępne. Pole Product:IncludePreFilledItemInformation doda wydawcę, wydanie,
autora i inne szczegóły produktu z naszego katalogu eBay.
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Istnieją następujące pola Product:<kod>:

• Product:ISBN on page 71 — Podaj numer ISBN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem
kreskowym Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki (International Standard Book
Number, ISBN) na okładce książki lub z tyłu strony tytułowej.

• Product:EAN on page 71 — Podaj kod EAN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem
kreskowym Europejskiego Kodu Towarowego (European Article Number, EAN) na zewnętrznej
stronie produktu.

• Product:UPC on page 73 — Podaj kod UPC w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem
kreskowym Uniwersalnego Kodu Towarowego (Universal Product Code, UPC) na zewnętrznej stronie
produktu.

• Product:EPID on page 71 — Podaj Referencyjny identyfikator produktu eBay (EPID) w tym polu.
• Product:MPN on page 72 — Podaj numer MPN w tym polu. Numer ten można znaleźć na zewnętrznej

stronie produktu. Informację o dokładnej lokalizacji tego numeru można znaleźć w instrukcji
użytkowania produktu.

• Product:Brand on page 70 — Podaj markę w tym polu. Marka to zwykle główna nazwa produktu.

Uwaga:  Pola MPN i Brand muszą być zawsze wypełniane razem, inne pola Product:<kod> muszą
być wypełniane pojedynczo. Na przykład nie można jednocześnie wypełnić pól ISBN i UPC dla
jednego przedmiotu.

Istnieją następujące pola Product:<szczegóły>:

• Product:IncludePrefilledItemInformation on page 72 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać
standardowe informacje z naszego katalogu.

• Product:IncludeStockPhotoURL on page 72 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać w aukcji
zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne).

Uwaga: W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z
archiwum.

• Product:UseStockPhotoURLAsGallery on page 73 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać
zdjęcia z archiwum (jeśli jest dostępne) jako zdjęcie z galerii.

• Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby określić
ostatecznie informacje o produkcie, jeśli w katalogu znaleziono wiele pasujących pozycji. W takim
wypadku pobierz raport z wynikami przesyłania, aby znaleźć numer EPID, który najlepiej odpowiada
przedmiotowi, który chcesz wystawić.

Aby dodać kody i szczegóły produktu, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz nowy plik szablonu aukcji zgodnie z katalogiem na stronie Wybierz szablon Wymiany plików.
Jeśli korzystasz z własnego szablonu aukcji zgodnych z katalogiem, będziesz musiał dodać nowe
pola produktu ręcznie.

2. W polu Product:UPC wpisz numer UPC przedmiotu.

3. W polu Product:IncludePreFilledItemInformation wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji
informacji o przedmiocie znajdujących się w naszym katalogu.

4. W polu Product:IncludeStockPhotoURL wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji
standardowego zdjęcia przedmiotu znajdującego się w naszym katalogu.
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Obsługa wielu odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem

Opisuje, jak postępować w przypadku znalezienia wielu pasujących odpowiedników w aukcjach zgodnie
z katalogiem.

Jeśli prześlesz aukcję zgodnie z katalogiem, a system eBay wykryje wiele odpowiedników dla danego
przedmiotu, otrzymasz plik wynikowy z prośbą o wybranie jednego z nich. Następnie musisz ponownie
przesłać aukcję. Na przykład:

1. Przesyłasz plik aukcji zawierający kod ISBN przedmiotu 0505525305.
2. Plik wyników przesyłania będzie zawierać ostrzeżenie o znalezieniu wielu odpowiedników podanego

kodu ISBN. Spośród wymienionych wartości pól ProductIdentifier tylko jedna będzie odpowiadać
przedmiotowi, który chcesz wystawić. Na przykład może zawierać trzy rezultaty oddzielone
pionowymi kreskami:

216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier 
<0505525305>, type <ISBN>. | 
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 | 
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929

3. Musisz uzupełnić poniższy adres URL każdą z podanych wartości ProductIdentifier, aby sprawdzić,
który z rezultatów jest prawidłowy:

http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=

Przykładowy adres URL uzupełniony jedną z wartości ProductIdentifier podanych w pliku wynikowym:

http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails& 
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
 2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884

4. Sprawdź każdy z adresów URL/wartości ProductIdentifier, aby określić przedmiot, który chcesz
wystawić.

5. Korzystając z przedmiotu wybranego w kroku 4, prześlij plik zawierający wartości pól Action,
ProductIDType oraz ProductIDValue żądanego przedmiotu. Na przykład:

Action=Add
ProductIDType=ProductIdentifier
 ProductIdentifier
=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
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Przesyłanie i pobieranie plików
W tej sekcji opisano sposób przesłania pliku szablonu, a następnie pobierania raportów dotyczących
magazynu i sprzedaży.

Przesyłanie pliku szablonu

Przesyłanie plików aukcji do Zaawansowanego menedżera sprzedaży wymaga połączenia z Internetem.
Aby otrzymywać e-maile z potwierdzeniami przesłania, musisz mieć aktualny adres e-mail.

Możesz przesyłać dwa rodzaje plików:

• Szablony produktów
• Szablony aukcji

Poniższa procedura ma zastosowanie zarówno do plików szablonu produktów, jak i do aukcji, ale
szablony produktów muszą zostać przesłane jako pierwsze.

Pliki szablonów są po przesłaniu weryfikowane w następujący sposób:

• Podczas przesyłania plików wykonywane jest podstawowe sprawdzanie formatu. Na przykład w
niektórych regionach przesyłanie zakończy się niepowodzeniem, jeśli plik ma inny format niż .csv
lub .txt z wartościami rozdzielanymi tabulatorami. Przesyłanie zakończy się również niepowodzeniem,
jeśli pierwsza kolumna nie będzie zawierać pola Action, oraz w przypadku braku lub nieprawidłowego
sformatowania jednego z wymaganych pól.

• Jeśli na potrzeby Wymiany plików tworzysz pliki CSV w systemie Unix (np. Linux), przed ich
przesłaniem do eBay musisz je przekonwertować z formatu UNIX na format DOS. W tym celu
odpowiednio użyj programu unix2dos, aby właściwie zakodować podziały wiersza. Na przykład
uruchom unix2dos linuxfilename.csv. Nastąpi wówczas konwersja instrukcji uniksowej dla podziału
wiersza (\n) w instrukcję rozpoznawaną przez system Windows (\r\n). Zawsze upewnij się, że
przesyłasz wersję plików zgodną z systemem Windows.

• Możesz przesłać tylko 1000 działań co 24 godziny. Jeśli przekroczysz limit przesyłania w ciągu dnia,
nie uda Ci się przesłać pliku. Jeśli liczba działań w pliku przekroczy limit ustalony przez serwis eBay,
pliku również nie uda się przesłać. Aby poprosić o zwiększenie limitu przesyłania, skontaktuj się
Obsługą klienta.

• Pliki mogą mieć maksymalnie 150 000 wierszy, a ich rozmiar nie może przekraczać 5 MB

Poniżej przedstawiono przykładową stronę Prześlij magazyn.
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Figure 5: Strona Prześlij magazyn

Po przesłaniu plików zawsze sprawdzaj raport z wynikami przesyłania, aby upewnić się, że nie wystąpiły
żadne błędy. Otrzymasz od eBay e-mail z informacją o pomyślnym albo niepomyślnym wykonaniu
operacji. (Jeśli przesyłanie nie powiedzie się, e-mail będzie zawierać opis napotkanych błędów.)

Później otrzymasz jeszcze jeden e-mail, tym razem z informacją o pomyślnym wystawieniu aukcji.

Wykonaj następujące czynności, aby przesłać plik szablonu:

1. Przejdź do strony Centrum zarządzania plikami i wybierz Prześlij magazyn, aby otworzyć stronę
Prześlij magazyn.

2. Pod polem Lokalizacja pliku kliknij Przeglądaj, aby znaleźć plik .csv utworzonego przez Ciebie
nowego szablonu. Po znalezieniu i zaznaczeniu tego pliku kliknij Otwórz, aby umieścić go w polu
Lokalizacja pliku.

3. Wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać e-maile wysyłane przez Zaawansowanego
menedżera sprzedaży (domyślnie jest to adres e-mail Twojego konta).

4. Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać plik szablonu do serwisu eBay.

Wyświetlanie wyników przesyłania

Kliknij Wyświetl wyniki przesyłania na stronie Prześlij magazyn, aby wyświetlić podsumowanie i
status przesłanego pliku (lub wielu plików).

Status przesłanych plików jest wyświetlany na stronie Wyświetl wyniki przesyłania. Raport wyników
przesyłania obejmuje:

• datę przesłania pliku;
• numer pomocniczy wygenerowany przez Zaawansowanego menedżera sprzedaży;
• liczbę żądanych działań w ramach pliku;
• procent przetworzonych działań;
• łącza do przesłanego pliku (lub plików);
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• status przesyłania (możliwe wartości: Otrzymano plik — w kolejce, W trakcie przetwarzania,
Ukończono, Niepowodzenie — nieprawidłowy format pliku);

• łącza do raportu z wynikami przesyłania, opisanego w sekcji Szczegóły raportu z wynikami przesyłania
on page 33.

Strona Wyświetl wyniki przesyłania umożliwia również pobranie dowolnego wcześniej przesłanego
pliku. Jeśli na przykład chcesz utworzyć plik podobnej aukcji na podstawie pliku, który został już
wcześniej pomyślnie przesłany, pobierz wcześniejszy plik i zapisz go pod zmienioną nazwą. Z tej
samej strony możesz po zakończeniu przetwarzania pobrać raport z wynikami przesyłania.

Wyniki przesyłania są przechowywane przez 90 dni. W menu rozwijanym Wyświetl ostatnie możesz
przejrzeć wyniki przesyłania uporządkowane w przedziałach czasowych (24 godziny, ostatnich 7, 30
lub 90 dni).

Poniżej przedstawiono przykładową stronę Wyświetl wyniki przesyłania.

Figure 6: Strona Wyświetl wyniki przesyłania

Szczegóły raportu z wynikami przesyłania

Raport z wynikami przesyłania zawiera dane z przetwarzania wszystkich aukcji znajdujących się w
przesłanym pliku. Poniżej przedstawiono przykład takiego pliku.
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Figure 7: Raport z wynikami przesyłania

Nagłówki kolumn (czyli pola danych) opisano w sekcji Pola wyników i raportów on page 97.

Po ukończeniu podstawowego procesu dostosowywania i przesyłania szablonów możesz wykorzystać
tę wiedzę do tworzenia bardziej nietypowych plików aukcji przedmiotów i plików magazynu produktów.
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Generowanie raportów
W tej sekcji opisano procedurę pobierania raportów ze sprzedaży i raportów magazynu generowanych
przez narzędzie Wymiana plików.

Tworzenie żądania pobrania

W dalszej części opisano tworzenie raportów dotyczących historii sprzedaży i magazynu, opartych na
utworzonych plikach aukcji i magazynu. Kliknij Utwórz żądanie pobrania na stronie Centrum
zarządzania plikami — omówienie (lub Pobierz pliki w lewym menu), aby otworzyć przedstawioną
poniżej stronę Utwórz żądanie pobrania.

Figure 8: Pobieranie formularza żądania

Strona Żądanie pobrania umożliwia generowanie raportów dotyczących magazynu i sprzedaży przez
wybranie jednego z filtrów z menu Aukcje i rekordy:

• Przedmioty sprzedane
• Przedmioty niesprzedane
• Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
• Przedmioty oczekujące na płatność
• Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
• Przedmioty zapłacone i wysłane
• Przedmioty zarchiwizowane
• Wszystkie sprzedane i zarchiwizowane
• Cały magazyn — produkty
• Cały magazyn — aukcje
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Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych
raportach. Wszystkie z powyższych raportów można generować przy użyciu przykładowych procedur
opisanych w poniższych sekcjach Pobieranie raportu zestawienia magazynu i Pobieranie raportu o
przedmiotach sprzedanych.

Pobieranie raportu zestawienia magazynu

Raport zestawienia magazynu zawiera pełną listę aktywnych aukcji (w chwili żądania) wraz z
odpowiadającymi im danymi o produktach i cenach.

1. Wybierz Cały magazyn produktów z menu rozwijanego Aukcje i rekordy.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany

adres e-mail).
3. Kliknij Zapisz.
4. W menu kliknij Pobrania zakończone. Na stronie Wyświetl zakończone pobrania wyświetlane są

łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.

Raportu zestawienia magazynu możesz żądać raz na 24 godziny. Poniższy obrazek przedstawia
przykładowy widok strony Wyświetl zakończone pobrania.

Figure 9: Strona Wyświetl zakończone pobrania

Numer referencyjny wskazuje, że otrzymano żądanie pobrania. Z kolei wyświetlenie strony
Niepowodzenie żądania bez podania numeru referencyjnego wskazuje, że przetworzenie żądania
pobrania nie było możliwe.

Raport zawiera następujące informacje:

• wartości pól ItemID, ReferenceID, OrderID i EbayProductID (jeśli były używane);
• wartości pól ProductName i ProductGroupID (jeśli były używane);
• informacje o produkcie lub aukcji przedmiotu;
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• informacje o sprzedaży.

Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych

W tej sekcji przedstawiono procedurę generowania raportu na temat bieżącej sprzedaży.

Dostępnych jest kilka typów raportów dotyczących sprzedaży.Wszystkie takie raporty możesz pobrać
w ramach opisywanej procedury.W tym przykładzie wygenerujesz raport o przedmiotach sprzedanych.

1. Z menu rozwijanego Aukcje i rekordy wybierz opcję Sprzedane.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany

adres e-mail).
3. Kliknij Zapisz.
4. W menu kliknij Pobrania zakończone. Na stronie Wyświetl zakończone pobrania wyświetlane są

łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.

Pobierany raport zawiera podsumowanie zysków z poszczególnych sprzedanych przedmiotów.
Znajdujące się w nim dane oblicza się z uwzględnieniem przechowywanych informacji o produktach,
opłat w serwisie eBay oraz łącznego przychodu uzyskanego ze sprzedanych przedmiotów.

Raport zawiera następujące informacje:

• Informacje o kupującym
• Informacje o płatności
• Informacje o wysyłce
• Informacje o sprzedaży
• Informacje o koszcie
• Informacje o aukcji
• Informacje o opinii

Uwaga:  Aby znaleźć definicje pól w raporcie, zobacz sekcję pola w raporcie o przedmiotach
sprzedanych.

Poniżej przedstawiono przykładowy raport o przedmiotach sprzedanych (w formacie CSV).
Wygenerowane raporty i zawarte w nich pola danych lub nagłówki kolumn mogą być różne, w zależności
od wybranego filtru.

Figure 10: Raport o przedmiotach sprzedanych
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Tworzenie harmonogramu pobierania

W Centrum zarządzania plikami możesz utworzyć harmonogramy automatycznego pobierania dla
różnych typów raportów magazynu, aby móc regularnie przeglądać aktualne informacje o sprzedaży.

Na stronie Harmonogram pobierania możesz określić, które raporty będą Ci wysyłane automatycznie,
wybierając jeden z filtrów z menu Aukcje i rekordy:

• Przedmioty sprzedane
• Przedmioty niesprzedane
• Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
• Przedmioty oczekujące na płatność
• Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
• Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
• Przedmioty zarchiwizowane
• Wszystkie przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
• Cały magazyn produktów

Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych
raportach.

Gdy wybierzesz odpowiednie opcje i podasz swój adres e-mail, kliknij Zapisz.

Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Aby wyświetlić podsumowanie harmonogramu pobierania i listę pobranych plików, kliknij Harmonogram
pobierania w lewej części strony Centrum zarządzania plikami.

Figure 11: Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Na tej stronie są wyświetlone bieżące pobierania. Ponadto można tu edytować lub usuwać
harmonogramy pobierania.
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Informacje dodatkowe
W tej sekcji podano bardziej szczegółowe informacje na temat pól szablonów Zaawansowanego
menedżera sprzedaży i zasad ich używania.

Pola szablonu produktów

W tej sekcji opisano wymagane pola używane w szablonie produktów do definiowania produktów,
folderów i innych informacji na poziomie produktu.

*Action

Pole wymagane we wszystkich szablonach. Określa przeznaczenie wiersza: dodanie, modyfikacja
lub usunięcie produktu lub aukcji.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

W szablonie produktu używaj następujących wartości: AddProduct,

ReviseProduct lub DeleteProduct. W szablonie aukcji używaj

Prawidłowa wartość

następujących wartości: AddTemplate, ReviseTemplate lub

DeleteTemplate.

Należy wprowadzić dane we wszystkich wymaganych polach dotyczących danego typu

działania.

Zależności między polami

Folder1

1. poziom podrzędny. Podkatalog folderu głównego.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Dodatki.Prawidłowa wartość

Folder2

2. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 1. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Czapki.Prawidłowa wartość
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Folder3

3. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 2. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Sport.Prawidłowa wartość

Folder4

4. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 3. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Baseball.Prawidłowa wartość

Folder5

5. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 4. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Zawodowy.Prawidłowa wartość

Folder6

6. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 5. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Liga MLB.Prawidłowa wartość

Folder7

7. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 6. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład National Conference.Prawidłowa wartość
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Folder8

8. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 7. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Dywizja zachodnia.Prawidłowa wartość

Folder9

9. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 8. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład San Francisco Giants.Prawidłowa wartość

Folder10

10. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 9. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.Prawidłowa wartość

Folder11

11. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 10. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.Prawidłowa wartość

Folder12

12. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 11. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.Prawidłowa wartość
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Folder14

14. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 13. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.Prawidłowa wartość

Folder15

15. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 14. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.Prawidłowa wartość

*GroupProductID

Pole jest wymagane tylko wtedy, gdy wartość ProductName nie jest unikalna! Unikalny identyfikator
generowany przez serwis eBay w celu identyfikacji produktu, jeśli istnieją przynajmniej dwa produkty
o tej samej wartości ProductName. Wartość GroupProductID możesz znaleźć w pliku odpowiedzi
działania AddTemplate lub AddProduct, a także w pliku do pobrania Wszystkie produkty.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Musisz ją uzyskać z pliku odpowiedzi działania AddTemplate lub AddProduct albo z pliku

do pobrania Wszystkie produkty.

Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem ProductName.Zależności między polami

*ProductName

Nazwa produktu dodanego do magazynu Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Wymagane w
przypadku działania AddProduct.

Maksymalnie 55Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Rękopisy.Prawidłowa wartość

QuantityAvailable

Określa całkowitą dostępną ilość produktu.
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Maksymalnie 8Limit znaków

Liczba całkowitaTyp

Liczby całkowite, na przykład 15, 100, 1000.Prawidłowa wartość

RestockAlert

Ostrzega o zbliżającym się momencie wyczerpania zapasów jednego lub wielu produktów. Jest
wyświetlany, gdy dowolny z produktów osiągnie określony próg uzupełnienia zapasów.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

Wymaga podania wartości w polu RestockThreshold.Zależności między polami

RestockThreshold

Określa ilość, której osiągnięcie powoduje zgłoszenie alertu o uzupełnieniu zapasów. Alert ostrzega
o zbliżającym się momencie wyczerpania zapasów produktu.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Dowolna liczba całkowita, na przykład 10 lub 35.Prawidłowa wartość

Wymaga podania wartości w polu RestockAlert.Zależności między polami

RootFolder

Pole jest wymagane, jeśli jest określony kolejny poziom. Jeśli nie określono żadnego folderu, produkt
zostanie umieszczony w folderze domyślnym. Jeśli folder jest określony i jego nazwa jest inna niż
nazwa dowolnego istniejącego folderu, zostanie utworzony nowy folder.

Maksymalnie 45Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Odzież.Prawidłowa wartość

UnitCost

Średni koszt jednostkowy sprzedającego dla produktu.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Przykład: 0,99; 5,00 lub 100,00.Prawidłowa wartość
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VendorContactInfo

Określa informacje o firmie sprzedającej ten produkt.

Maksymalnie 55Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Szczegółowe dane firmy, na przykład adresy, numery telefonów i adresy e-mail.Prawidłowa wartość

VendorName

Określa nazwę firmy sprzedającej ten produkt.

Maksymalnie 22Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Nazwy firm, na przykład IBM lub Microsoft.Prawidłowa wartość

Pola szablonu aukcji

W tej sekcji opisano pola szablonu aukcji, które są wymagane w Menedżerze sprzedaży. Każdy szablon
aukcji korzysta z określonego zestawu pól wymaganych, ale zawsze obejmuje co najmniej pola
wymienione poniżej.

*GroupProductID

Pole jest wymagane tylko wtedy, gdy wartość ProductName nie jest unikalna! Unikalny identyfikator
generowany przez serwis eBay w celu identyfikacji produktu, jeśli istnieją przynajmniej dwa produkty
o tej samej wartości ProductName. Wartość GroupProductID możesz znaleźć w pliku odpowiedzi
działania AddTemplate lub AddProduct, a także w pliku do pobrania Wszystkie produkty.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Musisz ją uzyskać z pliku odpowiedzi działania AddTemplate lub AddProduct albo z pliku

do pobrania Wszystkie produkty.

Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem ProductName.Zależności między polami

*Action

Pole wymagane we wszystkich szablonach. Określa przeznaczenie wiersza, np. dodawanie
przedmiotu, ponowne wystawianie lub poprawianie przedmiotu, kończenie aukcji, oznaczanie statusu
przedmiotu, weryfikowanie informacji o dodawanym przedmiocie oraz dodawanie informacji do opisu
przedmiotu.
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Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd lub

AddToItemDescription
Prawidłowa wartość

Należy wprowadzić dane we wszystkich wymaganych polach dotyczących danego typu

działania.

Zależności między polami

*NewProduct

Jeśli ustawienie wynosi 1, jest tworzony nowy produkt.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

W przypadku działania NewProduct wartością domyślną powinno być 1 (prawda). W

przypadku działań AddTemplate wartością domyślną musi być 0 (fałsz).

Zależności między polami

*ProductName

Nazwa produktu dodanego do magazynu Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Wymagane w
przypadku działania AddProduct.

Maksymalnie 55Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład Rękopisy.Prawidłowa wartość

*SaleTemplateName

Nazwa szablonu dodawanego do magazynu (inna niż nazwa aukcji). W przypadku braku nazwy
szablonu zostanie utworzona nazwa domyślna (np. Template 1, Template 2 itd.).

Maksymalnie 55Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Szablon użyty do sformatowania tej aukcji.Prawidłowa wartość

W przypadku działania NewProduct wartością domyślną powinno być 1 (prawda). W

przypadku działań AddTemplate wartością domyślną musi być 0 (fałsz).

Zależności między polami

*TemplateID

Pole jest wymagane, gdy wartość w polu Action wynosi ReviseTemplate! Identyfikator
poprawianego szablonu.
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Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Szablon użyty do sformatowania tej aukcji.Prawidłowa wartość

Pola dotyczące projektowania i wyświetlania aukcji

W tej sekcji opisano pola, które służą do określenia sposobu wyświetlania aukcji w serwisie eBay oraz
typu prezentowanych informacji.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnegoW sekcji
tej opisano sposób wykorzystania pliku szablonu Wymiany plików do utworzenia pliku aukcji przedmiotu.
.

BoldTitle

Czy chcesz, aby nazwa aukcji była wyświetlana czcionką pogrubioną? Pole to umożliwia wyświetlanie
nazwy aukcji czcionką pogrubioną. Pobierana jest dodatkowa opłata.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Czy chcesz, aby potencjalni kupujący mieli konta PayPal? Użyj tego pola, aby określić, że tylko kupujący
posiadający konta PayPal mogą licytować na Twoich aukcjach.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0 (fałsz).Prawidłowa wartość

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Jeśli sprzedajesz przedmioty o znacznej wartości, możesz ustawić limit przedmiotów, które mogą
licytować poszczególni kupujący.W tym polu możesz określić liczbę przedmiotów, które może licytować
pojedynczy kupujący.

To pole jest pomijane, chyba że podana jest też wartość pola
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. Wartości BuyerRequirements:MaximumItemCount i
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback muszą być stosowane razem.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 lub 100.Wartością
domyślną jest 10.

Prawidłowa wartość

Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback on page

47.

Zależności między polami

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Jeśli sprzedajesz przedmioty o znacznej wartości i blokujesz kupującym możliwość licytowania więcej
niż określoną liczbę przedmiotów w ciągu 10 dni (w polu BuyerRequirements:MaximumItemCount),
możesz też wymagać od kupujących posiadania pewnego minimalnego wyniku opinii. Jeśli chcesz
ustawić takie wymaganie, w tym polu określ minimalny wynik opinii.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

5, 4, 3, 2, 1 lub 0. Wartością domyślną jest 5.Prawidłowa wartość

Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaximumItemCount on page

46.

Zależności między polami

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Czy chcesz wykluczyć kupujących, którzy przekroczyli określoną liczbę zaległych płatności za
przedmioty? W tym polu możesz określić liczbę przypadków zaległych płatności za przedmioty w
określonym czasie (ustawianym w polu BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod), zanim straci
możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 4 (cztery) przypadki.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

2, 3, 4 lub 5. Wartością domyślną jest 2.Prawidłowa wartość

Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page

48.

Zależności między polami

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Czy chcesz wykluczyć kupujących, którzy przekroczyli określoną liczbę zaległych płatności za
przedmioty w określonym przedziale czasu? W tym polu możesz określić przedział czasu, w którym
kupujący może mieć określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty, zanim straci możliwość
licytowania Twoich przedmiotów.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Days_30, Days_180 lub Days_360. Wartością domyślną jest Days_180.Prawidłowa wartość
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Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount on page

47.

Zależności między polami

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Czy chcesz wykluczyć kupujących z odnotowaną określoną liczbą zgłoszeń o naruszeniu zasad? W
tym polu możesz określić liczbę przypadków naruszenia zasad przez kupującego w określonym czasie
(ustawianym w polu BuyerRequirements:MaxViolationPeriod), zanim straci możliwość licytowania
Twoich przedmiotów. Na przykład 7 (siedem).

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

4, 5, 6 lub 7. Wartością domyślną jest 4 (miesiące).Prawidłowa wartość

Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page

48.

Zależności między polami

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Czy chcesz wykluczyć kupujących z odnotowaną określoną liczbą zgłoszeń o naruszeniu zasad w
określonym przedziale czasu? W tym polu możesz określić przedział czasu, w którym kupujący może
naruszyć zasady określoną liczbę razy (ustawianą w polu BuyerRequirements:MaxViolationCount),
zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 6 (miesięcy).

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

1 lub 6. Wartością domyślną jest 1 (miesiąc).Prawidłowa wartość

Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationCount on page

48.

Zależności między polami

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Czy chcesz blokować kupujących z minimalnym wynikiem opinii? W tym polu możesz określić minimalny
wynik opinii, który kupujący musi uzyskać, aby mieć możliwość licytowania Twoich przedmiotów.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

-1, -2 lub -3Prawidłowa wartość
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BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Korzystając z tego pola, możesz wykluczyć kupujących, których podstawowy adres wysyłkowy znajduje
się poza określonym przez Ciebie, do którego wysyłasz przedmioty.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0 (fałsz).Prawidłowa wartość

BuyerUserID

Unikatowa nazwa (nazwa użytkownika eBay) określająca użytkownika, któremu chcesz wystawić
opinię. (Nazwa ta jest zawarta w dostępnym do pobrania pliku raportu dotyczącego historii sprzedaży).
Jeśli w pliku zostanie znalezionych kilka takich samych kombinacji numeru przedmiotu i nazwy
użytkownika kupującego (na przykład jeśli jeden kupujący zakupi oddzielnie kilka przedmiotów na
aukcji), przesłanie pliku nie uda się i otrzymasz ostrzeżenie o błędzie.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Nazwa użytkownika eBayPrawidłowa wartość

*Category

Pole wymagane tylko w przypadku szablonu podstawowego i szablonu aukcji z charakterystyką
przedmiotu. Kategoria eBay, w której chcesz wystawić przedmiot na aukcję.Wymagana w przypadku
aukcji bez katalogu. Kody kategorii znajdziesz na stronie Wyszukiwanie kodów kategorii.

Maksymalnie 10Limit znaków

Liczba całkowitaTyp

Numer kategorii, np. 178 (drukarki).Prawidłowa wartość

Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.Zależności między polami

Category2

Druga kategoria eBay, której możesz użyć, aby wystawić przedmiot na aukcję. Kody kategorii znajdziesz
na stronie Wyszukiwanie kodów kategorii.

Maksymalnie 10Limit znaków

Liczba całkowitaTyp

Numer kategorii, np. 178 (drukarki).Prawidłowa wartość

Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.Zależności między polami
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*ConditionID

Opisuje wygląd i stan przedmiotu. Identyfikatory stanu są numeryczne, a nie tekstowe, i różnią się w
zależności od danej kategorii. Aby odczytać identyfikatory stanu z pliku definicji charakterystyki
przedmiotu, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu danej kategorii.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Prawidłowe wartości ConditionID na eBay to m.in.1000, 1500, 2000, 2500, 3000,

4000, 5000, 6000 i 7000

Aby wyświetlić wartości ConditionID dla wszystkich kategorii, kliknij łącze Stany

przedmiotów według kategorii na stronie Wymiana plików — instrukcje i zasoby.

Prawidłowa wartość

Country

Czy chcesz wysłać ten przedmiot za granicę? Określa kraj w sekcji metadanych pola Action.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Domyślna wartość jest zawarta w metadanych szablonu oraz jest powiązana z serwisem,

z którego pobrałeś szablon. Na przykład: AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES,

CH i US. Wpis musi być prawidłowym kodem kraju.

Prawidłowa wartość

C:<item specific name>

Różnica pomiędzy Twoim przedmiotem a innymi przedmiotami podobnymi? Zawiera opis cech
charakterystycznych produktu, które nie są podane w standardowej charakterystyce przedmiotu, takich
jak Styl, Okazja czy Funkcja. Nazwa pola musi się rozpoczynać od C:. Na przykład dla opisu Styl
nazwą pola powinien być: C:Styl.

Important:  Jeśli poprawisz to pole, musisz dołączyć w przesyłanym pliku wszystkie pola dotyczące
niestandardowej charakterystyki przedmiotu dla tej aukcji, nawet jeśli informacje w ich nie zostaną
zmienione. W przeciwnym razie informacje o niestandardowej charakterystyce przedmiotu, które
nie zostały ujęte w pliku, zostaną usunięte z aukcji.

Dla przedmiotów wystawionych w poszczególnych kategoriach wymagane są następujące
charakterystyki przedmiotu:

• Stan przedmiotu jest wymagany w wybranych kategoriach w serwisie eBay.pl i w serwisach eBay w
innych krajach

• Marka, Typ rozmiaru, Rozmiar, Styl, Kolor itp. wymagane są w niektórych kategoriach odzieży i
dodatków w serwisach eBay.com, eBay.co.uk i eBay.de

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp
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Wszystkie wyrazy lub zwroty powiązane z nazwą charakterystyki przedmiotu. Na przykład

charakterystyka przedmiotu C:Styl dla sukienki miałaby wartości, takie jak

Codzienna, Koktajlowa oraz Wieczorowa.

Prawidłowa wartość

CustomLabel

Czy chcesz podać unikatowe informacje o przedmiocie, które będą wyświetlane w raporcie z wynikami
przesyłania i plikach aukcji aktywnych? Informacje podane w polu Etykieta niestandardowa nie są
widoczne dla kupujących w ramach danej aukcji, można ich zatem użyć w celach związanych z
magazynowaniem, śledzeniem itp.

Maksymalnie 50Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Krótki opis przedmiotu. Uwagi te nie są widoczne dla kupujących.Prawidłowa wartość

DeletedField

Określa pole (lub pola) usuwane z aukcji. Możliwe jest usuwanie wielu pól z aukcji — należy podać
kilka nazw pól rozdzielonych znakiem pionowej kreski „|”. Przykładowa wartość:
Category2|SubTitle. Usuwać można tylko pola wymienione poniżej.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Application Data, Attributes (powoduje usunięcie wszystkich atrybutów w formacie

A:), BoldTitle, BuyItNowPrice, Category2, Charity, ConditionID,

Prawidłowa wartość

CustomLabel, ItemSpecifics (powoduje usunięcie wszystkich charakterystyk przedmiotu

w formacie C:), Layout, MinimumBestOfferPrice, PayPalEmailAddress,

PicURL, Product (powoduje usunięcie wszystkich szczegółów dotyczących produktu),

ProPackBundle , ProPackPlusBundle , ValuePackBundle , Subtitle,

Theme

*Description

Informacje o produkcie dotyczące przedmiotu. Podaj wszystkie stosowne informacje o przedmiocie i
specyfikacje produktu, które mogą zainteresować kupującego.

Uwaga: Wymiana plików nie obsługuje znaków podziałów wiersza (nowej linii) w tym polu. Jeśli
chcesz zastosować wiele linii opisu, musisz użyć kodu HTML w tym polu. Użyj tagów HTML <BR>
i <P>, aby oddzielić linie i utworzyć osobne paragrafy.

Serwis eBay udostępnia skrypt, który usuwa znaki podziałów wiersza, dostosowuje cudzysłowy i
wprowadza inne niezbędne zmiany, aby tekst w polu Opis był zgodny z wymaganiami Wymiany plików.
Aby uzyskać skrypt i instrukcje do niego, przejdź do strony bazy wiedzy Jako korzystać z nowego
narzędzia do opisu przedmiotu w Wymianie plików.

Maksymalnie 500 000Limit znaków
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Ciąg tekstowyTyp

Zdania, które dokładnie i wiernie opisują przedmiot.Prawidłowa wartość

Pole to jest opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane jednak dla aukcji

bez katalogu.

Zależności między polami

*Duration

Jak długo ma trwać Twoja aukcja wystawiona w serwisie eBay? Określ, przez ile dni aukcja ma być
aktywna.

Maksymalnie 3Limit znaków

Liczba całkowitaTyp

Dopuszczalne są tylko określone wartości, a możliwości wyboru zależą od formatu aukcji.

Prawidłowe czasy trwania aukcji z licytacją i ceną ustaloną to 1, 3, 5, 7 i 10 dni.

Prawidłowe czasy trwania aukcji z ceną ustaloną sklepu (StoreFixedPrice) to 30 dni lub

Ważne do odwołania.

Prawidłowa wartość

Możesz również zapoznać się z tabelą czasów trwania aukcji (Duration Table) w witrynie

dla programistów eBay. (Aby mieć dostęp do tych anglojęzycznych stron, musisz

dysponować kontem programisty eBay).

EndCode

Wymagane w przypadku podania działania End w polu Action. Przyczyna zakończenia aukcji.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingErrorPrawidłowa wartość

Feedback

Tekst opisujący Twoją opinię, wyjaśniający bądź uzasadniający wystawienie oceny pozytywnej,
negatywnej lub neutralnej.

Maksymalnie 80Limit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Wpis użytkownikaPrawidłowa wartość

FeedbackType

Ocena w ramach wystawianej opinii (pozytywna). Sprzedający nie mogą wystawiać kupującym opinii
neutralnych ani negatywnych.
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Maksymalnie 80Limit znaków

Ciąg tekstowyTyp

PositivePrawidłowa wartość

FE:ListByDate

Określa najpóźniejszą datę/godzinę (maks. za 21 dni) wykonania żądania dotyczącego aukcji. Jeśli
do tego czasu żądanie nie zostanie wykonane, będzie to oznaczać niepowodzenie żądania działania,
a w pliku z wynikami zostanie podany odpowiedni kod błędu.

Nie dotyczyLimit znaków

DataTyp

RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (na przykład 2:00:00 po

południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

Prawidłowa wartość

*Format

Jakiego formatu aukcji chcesz użyć? Domyślnym formatem jest aukcja z licytacją, ale dostępne są
też inne formaty: ogłoszenia o nieruchomości (RealEstateAd) lub ceny ustalonej (FixedPrice — jeśli
spełniasz wszystkie wymagania).

Uwaga:  Aby wystawić na aukcję wiele identycznych przedmiotów, skorzystaj z formatu aukcji
wielu przedmiotów (Dutch).

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Auction (domyślnie), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,Prawidłowa wartość

GalleryDuration

Określa, czy przedmiot zostanie umieszczony w Galerii — czy to w Galerii ogólnej, czy to w znajdującej
się nad nią specjalnej sekcji promocji.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Days_7, LifetimePrawidłowa wartość

Wartość Featured należy wprowadzić w polu GalleryType.Zależności między polami

GalleryType

Informuje o sposobie i miejscu wyświetlania zdjęć. Dostępne opcje:
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• Gallery: zdjęcie jest wyświetlane w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay.
• Plus: wszystkie zalety Galerii, a dodatkowo w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay jest widoczna

ikona, która po kliknięciu lub najechaniu wskaźnikiem myszy powoduje wyświetlenie dużego podglądu
przedmiotu (400 x 400 pikseli). Bez tej opcji zdjęcie jest wyświetlane w standardowym rozmiarze 96
pikseli.

• Featured: wszystkie zalety Galerii Plus, a dodatkowo aukcja jest wyświetlana u góry listy wyników
wyszukiwania, w sekcji Promowane.

Więcej informacji zawiera sekcja Informacje o opcjach dodatkowych związanych z galerią.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

None (domyślna), Gallery, Plus, Featured.Prawidłowa wartość

HitCounter

Czy chcesz śledzić liczbę odwiedzin na stronach poszczególnych przedmiotów? Podanie jakiejkolwiek
wartości powoduje automatyczną aktywację tej funkcji.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

NoHitCounter, HonestyStyle (tylko US), GreenLED (tylko US), Hidden
(tylko US), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

Prawidłowa wartość

ItemID

Identyfikator wygenerowany przez serwis eBay określający przedmiot w unikalny sposób. Nie możesz
wybrać ani poprawić tej wartości.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość alfanumerycznaTyp

Uzyskana z pliku poprawek lub raportu z wynikami przesyłania.Prawidłowa wartość

Wymagane w przypadku poprawiania, ponownego wystawiania i kończenia aukcji oraz

podczas sprawdzania statusu (wartość Status w polu Action).

Zależności między polami

*Location

Gdzie znajduje się przedmiot? Kupujący chcą wiedzieć, skąd przedmiot zostanie wysłany.

Maksymalnie 45Limit znaków

Wartość alfanumerycznaTyp

Kod pocztowy lub inny poprawny adres pocztowyPrawidłowa wartość

Pamiętaj, że jest to wyłącznie lokalizacja, z której przedmiot zostanie wysłany.Zależności między polami
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LotSize

Czy chcesz sprzedawać kilka przedmiotów jako zestaw? Określa, że jedna aukcja obejmuje kilka
podobnych przedmiotów, które muszą zostać zakupione razem.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np. 3, 25, 100.Prawidłowa wartość

Jeśli wartość w polu LotSize jest większa niż 1, wówczas pole Quantity zawiera liczbę
wystawianych partii, a pole LotSize — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola LotSize

Zależności między polami

możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość
sprzedaży partiami.

OutOfStockControl

Jeśli wartością w tym polu jest prawda, wówczas przedmiot jest ukrywany w wynikach wyszukiwania
w przypadku, gdy jego ilość wynosi 0 (zero). Aukcja trwa jednak nadal. Funkcja ta jest przydatna dla
sprzedawców, gdy czekają oni na dostawę przedmiotu o tym samym numerze. Jeśli zapasy przedmiotu
spadną do zera, nie musisz zatem kończyć aukcji, a następnie wystawiać przedmiotu ponownie,
ponieważ możesz po prostu ukryć aukcję. Po uzupełnieniu zapasów wystarczy przesłać odpowiedni
plik poprawki z nową ilością przedmiotu, aby aukcja ponownie była dostępna w wynikach wyszukiwania.
Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku ważnych do odwołania aukcji Kup teraz.

Important:  Mimo że aukcja jest ukryta, to nadal trwa i jest automatycznie odnawiana co 30 dni.
Z tego tytułu naliczane są również stosowne opłaty. Funkcja ta jest zatem najbardziej odpowiednia
dla przedmiotów w ciągłej sprzedaży, w przypadku których można szybko uzupełniać zapasy.

Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

• Wartość w polu OutOfStockControl jest ustawiana na poziomie aukcji. W przypadku istniejących
aukcji pole to możesz skonfigurować przez przesłanie pliku poprawki lub dodać do przesłania pliku
dodawania aukcji.

• Po ustawieniu w tym polu wartości true nie można ani nie trzeba jej zmieniać. Jeśli zapasy przedmiotu
są większe od zera, aukcja będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Gdy ilość spadnie do
zera, aukcja nie będzie już wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Aby taką aukcję usunąć, należy
ją zakończyć, a następnie wystawić przedmiot ponownie przez ustawienie w polu OutOfStockControl
wartości false.

• Gdy w polu OutOfStockControl ustawiona jest wartość true, możesz ustawić ilość przedmiotu na
zero. Gdy w polu OutOfStockControl ustawiona jest wartość false, nie możesz ustawić ilości
przedmiotu na zero.

• Status pola OutOfStockControl jest podawany tylko w raporcie z aktywnych pobrań, a nie w pliku
używanym do poprawiania aukcji.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

true (prawda) lub false (fałsz); wartością domyślną jest false.Prawidłowa wartość
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PhotoDisplay

Określa typ wyświetlania zdjęć w aukcji. Niektóre opcje są dostępne, tylko jeśli zdjęcia są
przechowywane w Serwisie zdjęciowym eBay. Serwis eBay określa to na podstawie analizy odnośnych
wartości pola PicURL. Prawidłowe wartości pola to:

• None: brak specjalnych opcji wyświetlania zdjęć. Dotyczy tylko aukcji Motors US.
• PicturePack: zwiększa liczbę wyświetlanych zdjęć. Dostępne tylko w przypadku zdjęć

przechowywanych na serwerach eBay. Pakiet zdjęć dotyczy wszystkich serwisów (w tym Motors
US), z wyjątkiem NL (identyfikator serwisu: 146).W żądaniu możesz określić minimalnie jedno zdjęcie
w Serwisie zdjęciowym eBay lub nie określać żadnych zdjęć, które można powiększać.W przypadku
serwisu NL opcję Pakiet zdjęć zastępuje opcja Powiększenie.

• SuperSize: powiększa rozmiar każdego ze zdjęć i umożliwia dalsze ich powiększanie przez
użytkowników. Dostępne tylko w przypadku zdjęć przechowywanych w Serwisie zdjęciowym eBay.
Nie dotyczy aukcji Motors US.W serwisach, które nie rozszerzają automatycznie opcji Powiększenie
do Pakietu zdjęć (zobacz uwaga poniżej), nie ma teraz obowiązku określania zdjęć możliwych do
powiększania.

Uwaga:  Opcja Powiększenie jest automatycznie rozszerzana do Pakietu zdjęć za tę samą
opłatę co za Powiększenie w kategoriach części i akcesoriów w serwisach eBay Motors US, CA
i CAFR. Rozszerzanie dotyczy tylko zdjęć w Serwisie zdjęciowym (w tym w Menedżerze zdjęć).

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

None (domyślna), PicturePack, SuperSize.Prawidłowa wartość

PicURL

Adres URL zdjęcia dodawanego do aukcji. Jeśli wybierzesz opcję galerii (Plus lub Promowanie),
zdjęcie to będzie wyświetlane jako podgląd w wynikach wyszukiwania. Aby osiągnąć jak najlepsze
rezultaty, użyj zdjęcia w formacie JPEG o szerokości co najmniej 1000 pikseli.

Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika, zewnętrznej firmy lub Serwisu
zdjęciowego eBay. Aby dodać do Serwisu zdjęciowego eBay nawet 12 zdjęć, musisz korzystać z
interfejsu API UploadSiteHostedPictures (brak bezpośredniej obsługi w Wymianie plików). Więcej
informacji na ten temat możesz znaleźć w poradniku dotyczącym interfejsów API dostępnym w ramach
programu deweloperskiego eBay.

Wymiana plików obsługuje tylko jedno zdjęcie na aukcję. Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane
na serwerze użytkownika albo zewnętrznej firmy (nie na obu serwerach).

Important:  Jeśli w adresie URL zdjęcia są spacje, musisz zastąpić je wartością %20. W
przeciwnym razie zdjęcie nie zostanie wyświetlone w aukcji.

Maksymalnie 2048Limit znaków

Ciąg tekstowyTyp

http://hostedpics.com/images/item1.jpgPrawidłowa wartość
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PostalCode

Kod pocztowy odpowiadający Twojemu adresowi. Może być on inny niż lokalizacja, z której nastąpi
wysyłka przedmiotu.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Wpis użytkownikaPrawidłowa wartość

PrivateAuction

Czy chcesz sprzedać ten przedmiot na aukcji prywatnej? Określa, czy przedmiot będzie oferowany
na aukcji prywatnej.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

Nie możesz używać tego pola w aukcjach przedmiotów z ceną ustaloną.Zależności między polami

*Quantity

Lle przedmiotów chcesz sprzedać na swojej aukcji? Jeśli w tym polu liczba przedmiotów jest większa
niż jeden, oznacza to, że wszystkie przedmioty są dokładnie takie same.

Maksymalnie 45Limit znaków

Liczba całkowitaTyp

Liczby całkowite, na przykład 1, 15, 100.Prawidłowa wartość

Jeśli wartość w polu LotSize jest większa niż 1, wówczas pole Quantity zawiera liczbę
wystawianych partii, a pole LotSize — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola LotSize

Zależności między polami

możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość
sprzedaży partiami.

ScheduleTime

Umożliwia zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w określonym czasie w przyszłości.

Nie dotyczyLimit znaków

DataTyp

RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (na przykład 2:00:00 po

południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

Prawidłowa wartość
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StoreCategory

Identyfikator liczbowy kategorii niestandardowej w Twoim Sklepie eBay.

Maksymalnie 10 cyfrLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład

5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system

zmieni ją na 1 (Inne).

0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 =

Kategoria 19.

Prawidłowa wartość

StoreCategory2

Numeryczny identyfikator dodatkowej niestandardowej kategorii w Twoim sklepie eBay (opcjonalnie).

Maksymalnie 10 cyfrLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład

5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system

zmieni ją na 1 (Inne).

0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 =

Kategoria 19.

Prawidłowa wartość

Subtitle

Czy chcesz podać dla aukcji nazwę pomocniczą? Sprzedający wykorzystują nazwy pomocnicze, aby
dodać do swoich aukcji słowa kluczowe, które zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia aukcji
przez kupujących podczas przeszukiwania przez nich nazw i opisów. Pamiętaj, że skorzystanie z tej
opcji wiąże się z dodatkową opłatą.

Maksymalnie 55Limit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiotPrawidłowa wartość

Tip:  Aby podczas poprawiania lub ponownego wystawiania aukcji usunąć nazwę pomocniczą,
otwórz nowy plik XLS lub CSV.Wpisz nazwę nagłówków kolumn dla Action i ItemID.W obszarze
Action wpisz Revise (lub Relist), a w obszarze ItemID wpisz numer przedmiotu dla tej aukcji
(z pliku odpowiedzi na przesyłanie). W trzeciej kolumnie wpisz wartość
DeletedField=Item.Subtitle. Zapisz w formacie CSV i prześlij plik.
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*Title

Nazwa aukcji w serwisie eBay. (Pole opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane dla aukcji
bez katalogu).

Maksymalnie 80Limit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Wpis użytkownikaPrawidłowa wartość

Pola dotyczące płatności i zwrotów

W tej sekcji opisano pola definiujące warunki dokonywania płatności za przedmiot, w tym pola dotyczące
bezpiecznych płatności, zasad dotyczących zwrotów itp.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Korzystanie z pól dotyczących płatnościW tej sekcji opisano, jak
korzystać z pól dotyczących płatności w szablonach domyślnych. .

AdditionalDetails

Zawiera szczegółowe wyjaśnienia Twoich warunków zwrotów.

Maksymalnie 5000 znakówLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Wpis użytkownikaPrawidłowa wartość

Użycie tego pola wymaga również podania wartości w polu *ReturnsAcceptedOption on

page 62.

Zależności między polami

AmEx

Czy akceptujesz płatności kartą American Express? Określa, czy karta American Express jest
akceptowana jako forma płatności. Dostępne w serwisach US, CA, AU, FR, IT, NL, ES i BE.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

ImmediatePayRequired

Czy wymagasz płatności natychmiastowej? Pole to jest dostępne w przypadku aukcji przedmiotów
wystawionych w serwisach i kategoriach, które umożliwiają korzystanie z płatności natychmiastowych.
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Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

W przypadku skorzystania z tego pola należy też określić wartość PayPalAccepted=1.

Nie można przy tym zdefiniować żadnych innych form płatności. Musisz dysponować
specjalnym lub firmowym kontem w systemie PayPal.

Zależności między polami

MoneyXferAccepted

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną
formą płatności.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

MoneyXferAcceptedInCheckout

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną
formą płatności w procesie realizacji transakcji.

Jeśli sprzedający podał informacje o swoim koncie bankowym i ma włączoną opcję Realizacji transakcji
(zobacz na stronie Mój eBay > Preferencje realizacji transakcji), ustawienie w polu
MoneyXferAcceptedinCheckout wartości 1 (prawda) spowoduje, że na stronie realizacji transakcji
będą wyświetlane informacje o koncie bankowym. Jeśli podasz wartość 1 (prawda), ale opcja Realizacji
transakcji jest wyłączona, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie i w polu MoneyXferAcceptedinCheckout
przywrócona zostanie wartość 0 (fałsz).

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

Przynajmniej jedno z pól dotyczących form płatności (VisaMastercard itd.) musi mieć
wartość 1 (prawda). Formy płatności nie mają zastosowania w przypadku aukcji

nieruchomości.

Zależności między polami

PaymentInstructions

Czy chcesz podać kupującym instrukcje dotyczące płatności, na przykład zasady dotyczące zwrotów?
Informuje kupującego o warunkach dotyczących płatności.

Maksymalnie 500 znakówLimit znaków

Ciąg alfanumerycznyTyp

Puste (domyślnie); krótkie, rzeczowe zdania.Prawidłowa wartość
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PaymentProfileName

Pole PaymentProfileName określa, które warunki płatności zostaną użyte w aukcji.Wartością wpisywaną
w tym polu jest nazwa warunków płatności określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.
W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie
tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków płatności w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego
konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdych warunków.
Potem możesz wykorzystać te warunki płatności do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie
plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki sprzedaży.

Maksymalnie 50Limit znaków

TekstTyp

Musi być to jeden z warunków płatności zdefiniowany wcześniej w Preferencjach

dotyczących serwisu. Na przykład WarunkiPłatności1
Prawidłowa wartość

PaymentSeeDescription

Czy formy płatności zostały opisane w polu Description? Określa, czy akceptowane formy płatności
są określone w polu Description. Jeśli nie ustawisz żadnej innej formy płatności, musisz określić
wartość w polu PaymentSeeDescription=1.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

PayPalAccepted

Czy akceptujesz płatności PayPal? Mimo że Wymiana plików eBay nie wymaga podania konkretnej
formy płatności dla każdej aukcji, musisz ustawić wartość 1 (prawda) dla co najmniej jednej formy
płatności.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem PayPalEmailAddress on page 62.
Zależności między polami

Tego pola możesz użyć tylko w przypadku serwisów obsługujących płatności PayPal.

Jeśli nie podasz żadnej wartości, a w swoich preferencjach w serwisie eBay ustawiłeś
opcję oferowania płatności PayPal we wszystkich aukcjach, serwis eBay wyświetli

ostrzeżenie, że została dodana forma płatności PayPalAccepted. Jeśli podasz wartość
w polu PayPalAccepted, musisz również podać wartość w polu PayPalEmailAddress.
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PayPalEmailAddress

Jeśli akceptujesz płatności PayPal, możesz również podać swój adres e-mail zarejestrowany w systemie
PayPal.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Poprawny adres e-mail, na przykład nazwisko@example.comPrawidłowa wartość

Musi występować razem z polem PayPalAccepted on page 61.
Zależności między polami

RefundOption

Określa, w jaki sposób kupujący otrzyma rekompensatę za zwrócony przedmiot.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Prawidłowa wartość • MerchandiseCredit

• MoneyBack

*ReturnsAcceptedOption musi być ustawiona na ReturnsAccepted.
Zależności między polami

ReturnProfileName

Pole ReturnProfileName określa, które warunki zwrotów zostaną użyte w aukcji.Wartością wpisywaną
w tym polu jest nazwa warunków zwrotów określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.
W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie
tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków zwrotów w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego
konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdych warunków.
Potem możesz wykorzystać te warunki zwrotów do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie
plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki sprzedaży.

Maksymalnie 50Limit znaków

TekstTyp

Musi być to jeden z warunków zwrotów zdefiniowany wcześniej w Preferencjach

dotyczących serwisu. Na przykład WarunkiZwrotów1
Prawidłowa wartość

*ReturnsAcceptedOption

Określa, czy kupujący może zwrócić przedmiot.
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Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Prawidłowa wartość • ReturnsAccepted

• ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Określa, ile czasu ma kupujący, aby powiadomić Cię, że zamierza zwrócić przedmiot.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Prawidłowa wartość • Days_10

• Days_14

• Days_30

• Days_60

Wymagane, jeśli pole *ReturnsAcceptedOption on page 62 jest ustawione na wartość
ReturnsAccepted.

Zależności między polami

ShippingCostPaidByOption

Określa, kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Prawidłowa wartość • Buyer – Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu

• Seller – Sprzedawca ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu

Wymagane, jeśli pole *ReturnsAcceptedOption on page 62 jest ustawione na wartość
ReturnsAccepted.

Zależności między polami

VisaMastercard

Czy akceptujesz płatności kartami Visa lub MasterCard? Określa, czy karty Visa i MasterCard są
akceptowane jako forma płatności. Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość
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Pola dotyczące pakowania i obsługi

W tej sekcji opisano pola dotyczące pakowania, prezentów i obsługi, które określają sposób, termin i
adres wysyłki przedmiotu.

*DispatchTimeMax

W tym polu określ maksymalną liczbę dni roboczych, w ciągu których — po potrzymaniu rozliczonej
płatności — przygotujesz przedmiot do wysyłki i wyślesz do kupującego na terenie swojego kraju.
Wartość, którą wpiszesz w polu *DispatchTimeMax, nie obejmuje rzeczywistego czasu potrzebnego
na wysyłkę (transport przedmiotu przez przewoźnika) do kupującego.

Aby określić:

• wysyłkę przesyłki w tym samym dniu co otrzymanie płatności, wpisz 0 (zero)
• brak wysyłki (w przypadku gdy przedmiot ma być odebrany osobiście), wpisz -1

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Prawidłowa wartość • -1

• 0

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 10

• 15

• 20

• 30

*DispatchTimeMax obowiązuje dla wysyłki Flat i Calculated. Możesz podać wartość w

polu *DispatchTimeMax, nawet jeśli nie podasz wartości w polu kosztów usługi

wysyłkowej.

Zależności między polami

ShippingStatus

Czy chcesz informować kupujących o wysłaniu przedmiotu? Określa, czy przedmiot został już wysłany,
czy jeszcze nie.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0 = nie wysłano, 1 = wysłano); wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość
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ShipToLocations

Co zrobić, jeżeli kupujący chce kupić od Ciebie przedmiot, ale opcje wysyłki za granicę nie obejmują
geograficznej lokalizacji kupującego? Użyj tego pola, aby zaoferować kupującym spoza obszaru Twojej
standardowej dostawy możliwość skontaktowania się z Tobą w sprawie kosztów wysyłki.

To pole umożliwia określenie danych na poziomie przedmiotu za pomocą jednego lub kilku elementów
ShipToLocations. Jeśli użyto dwóch lub więcej opcji ShipToLocations i jedna jest ustawiona na None,
wszystkie są ignorowane i wyświetlane jest ostrzeżenie.

To pole różni się od pola IntlShippingService:Locations, które określa konkretne miejsca wysyłki dla
wybranej usługi wysyłki za granicę.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Worldwide, Americas, Europe, None.Prawidłowa wartość

ShippingPackage

Jak opiszesz opakowanie przesyłki. Określa cechy wysyłanej przesyłki

Uwaga: Wartość USPSLargePack ma zastosowanie do wszystkich przewoźników, nie tylko do
USPS.

.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack,

UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope,

Prawidłowa wartość

Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture,

Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.

Pole używane tylko wtedy, gdy ShippingType=Calculated.Zależności między polami

Pola dotyczące cen i kosztów

W tej sekcji opisano pola dotyczące cen, zniżek, podatków i ubezpieczenia, od których zależy ostateczny
koszt przedmiotu.

BuyItNowPrice

Czy chcesz, aby kupujący mogli skorzystać z opcji zakupu po określonej cenie? Jeśli tak, określ w
tym polu cenę, jaką możesz zaakceptować, aby od razu zakończyć daną aukcję.

Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinkaLimit znaków
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Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.Prawidłowa wartość

Dotyczy tylko aukcji z licytacją.Zależności między polami

Currency

Jaką walutę akceptujesz? Określa walutę w sekcji metadanych pola Action.

Trzyliterowy kodLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Domyślna waluta jest zawarta w metadanych szablonu oraz jest powiązana z witryną, z

której pobrałeś szablon (należy ją zmienić tylko w przypadku, gdy chcesz wystawić
Prawidłowa wartość

przedmiot na aukcję w innej witrynie eBay). Na przykład: USD, CAD, GBP, AUD, EUR,

CHF, TWD, CNY, INR. Wpis musi być prawidłowym kodem waluty.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Określa wymagania, jakie muszą spełnić kupujący, aby otrzymać promocyjną zniżkę kosztów wysyłki
przy wysyłce za granicę.

Important:  Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z
określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które
należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji Pola zależne od zmian.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.Prawidłowa wartość

Musisz także użyć pola InternationalShippingDiscountProfileID. Zanim skorzystasz z

tego pola, musisz utworzyć reguły promocyjnych kosztów wysyłki.

Zależności między polami

Więcej informacji znajdziesz na stronie Reguły promocyjnych kosztów wysyłki.

InternationalShippingDiscountProfileID

Zastępuje pole ApplyShippingDiscount, aby można było użyć kliku profili zniżek dla zakupów
międzynarodowych.

Określa identyfikator profilu, w którym zdefiniowano zniżkę kosztów wysyłki za granicę. Określa, czy
dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej z dokonaniem
przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie użyty profil
domyślny podany w preferencjach na stronie Mój eBay. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Korzystanie z płatności łącznych lub O zniżkach kosztów wysyłki.
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Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronęMój eBay > Konto > Preferencje
dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę
przedmiotów > Edytuj. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane
na stronie Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki.

Important:  Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z
określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które
należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji Pola zależne od zmian.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wpisz 8-cyfrowy numer dla identyfikatora profilu zniżki. Na przykład wpisz 78038543.

Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.

Prawidłowa wartość

Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze

strony Mój eBay.

Zależności między polami

PackagingHandlingCosts

Czy chcesz, aby kupujący poniósł dodatkowe koszty wysyłki? Określa opłaty opcjonalne, które chcesz
naliczać w związku z wysyłką przedmiotu.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.Prawidłowa wartość

W przypadku ustawienia DomesticInsuranceOption=Optional lub = Required pole to jest

wymagane.

Zależności między polami

PromotionalShippingDiscount

Określa wymagania, jakie muszą spełnić kupujący, aby otrzymać promocyjną zniżkę kosztów wysyłki
przy wysyłce na terenie kraju.

Important:  Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z
określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które
należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji Pola zależne od zmian.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.Prawidłowa wartość

Musisz także użyć pola ShippingDiscountProfileID. Zanim skorzystasz z tego pola, musisz

utworzyć reguły promocyjnych kosztów wysyłki. Więcej informacji znajdziesz na stronie

Reguły promocyjnych kosztów wysyłki.

Zależności między polami
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ReservePrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Jest to cena, po której zgadzasz się
sprzedać przedmiot. Wartość musi być większa od wartości pola StartPrice.

Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinkaLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.Prawidłowa wartość

Niedostępne dla aukcji przedmiotów o cenie ustalonej.Zależności między polami

SalesTaxPercent

Określa podatek od sprzedaży przedmiotu. Aby usunąć wartość pola SalesTaxPercent w ramach
działania Revise (Popraw), podaj wartość 0.00. Dostępne w serwisach w US, CA i IN.

Maksymalnie 5 (maksymalna dokładność — 3 miejsca po przecinku)Limit znaków

Ciąg liczbowyTyp

0.00 (domyślna), 0, 1Prawidłowa wartość

Jeśli określisz wartość tego pola, musisz również określić wartość w polu SalesTaxState.Zależności między polami

SalesTaxState

Określa stan powiązany z wartością w polu SalesTaxPercent. Dostępne w serwisach w US, CA i IN.

Maksymalnie 2Limit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Dwuliterowy skrót stanuPrawidłowa wartość

Jeśli określisz wartość tego pola, musisz również określić wartość w polu SalesTaxPercent.Zależności między polami

ShippingDiscountProfileID

Liczbowy identyfikator profilu zniżki wysyłkowej używany dla kosztów wysyłki na terenie kraju. Zastępuje
pole ApplyShippingDiscount, aby można było użyć kliku profili zniżek dla opcji wysyłki na terenie kraju.

Określa, czy dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej
z dokonaniem przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie
użyty profil domyślny podany w preferencjach na stronie Mój eBay. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz sekcje Korzystanie z płatności łącznych lub O zniżkach kosztów wysyłki.

Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronęMój eBay > Konto > Preferencje
dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę
przedmiotów > Edytuj. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane
na stronie Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki.
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Important:  Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z
określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które
należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji Pola zależne od zmian.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Identyfikator liczbowy. Wpisz na przykład wartość: 780385439. Poprawna reguła
utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.

Prawidłowa wartość

Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze

strony Mój eBay.

Zależności między polami

ShippingInTax

Określa, czy koszty wysyłki są wliczone w kwotę podatku. Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość

*StartPrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Pamiętaj, że w przypadku aukcji z
ceną ustaloną jest to cena sprzedaży przedmiotu.

Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinkaLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np. 1.00, 10.00Prawidłowa wartość

Tylko dla aukcji z licytacją.Zależności między polami

UseTaxTable

Określa, czy korzystasz z tabeli podatku eBay.

nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

0 lub 1 (0=fałsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.Prawidłowa wartość
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VATPercent

Stawka podatku VAT (podatek od wartości dodanej) za przedmiot. Możesz również wydrukować
fakturę zawierającą cenę netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT i łączną cenę przedmiotu,
zgodnie z wymogami prawa europejskiego. Ponieważ stawki podatku VAT są uzależnione od rodzaju
wystawianego przedmiotu i kraju zamieszkania użytkownika, odpowiedzialność za wprowadzenie
poprawnej stawki VAT spoczywa na Tobie; serwis eBay nie oblicza jej. Aby określić wartość pola
VATPercent, musisz mieć numer NIP zarejestrowany w serwisie eBay, a przedmiot musi być wystawiany
w serwisie eBay w Unii Europejskiej lub w Szwajcarii. Dostępne w serwisie UK, DE, CH, AT, IT, FR,
BE, NL i ES.

Maksymalnie 5 (maksymalna dokładność — 3 miejsca po przecinku)Limit znaków

Ciąg liczbowyTyp

0.00 (domyślna), 0, 1Prawidłowa wartość

Po określeniu wartości pola VATPercent na stronie aukcji przedmiotu pojawią się
informacje o podatku VAT. Na stronie przedmiotu wartości są wyświetlane z dokładnością

Zależności między polami

do dwóch miejsc po przecinku bez zer końcowych. Zapisywana jest jednak pełna podana

wartość.

Pola kodu i szczegółów produktu

W tej sekcji przedstawiono pola służące do identyfikacji produktu i dodawania do aukcji informacji o
produkcie z katalogu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Korzystanie z identyfikatorów produktów on page 28.

Product:Brand

Nazwa identyfikująca produkt. Serwis eBay znajduje pasujący produkt (lub produkty) do wykorzystania
w aukcji.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Marka produktu, np.Sony lub Levis.Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem Product:MPN on page 72.
Zależności między polami

W przypadku kilku dopasowań dla Brand i MPN wpisz wartość
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72 i prześlij ponownie aukcję, aby

określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Informacje dodatkowe70

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Product:EAN

EAN to Europejski Kod Towarowy (European Article Number), który przechowuje standardowe
informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć
pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru EAN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.Prawidłowa wartość

Product:EPID

EPID to Referencyjny identyfikator produktu eBay (eBay Product Reference ID), który dostarcza
unikalnych informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Aby znaleźć numer EPID, wyszukaj
swój przedmiot w serwisie eBay, a następnie skopiuj ten numer ze strony wyników wyszukiwania i
wklej go w tym polu.

Używaj pola EPID zamiast innych pól Product:<typ> (np. Product:UPC), aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo znalezienia wielu dopasowań w katalogu.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Unikalny identyfikator produktu wygenerowany przez serwis eBay.Prawidłowa wartość

Product:ISBN

ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number),
który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay
próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru ISBN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z
pola Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72, aby określić, której wartości ePID chcesz
użyć.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Numer umieszczony obok kodu kreskowego i z tyłu strony tytułowej książki.Prawidłowa wartość
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Product:MPN

MPN to numer części producenta (Manufacturer Part Number), który przechowuje standardowe
informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć
pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Numer umieszczony na obudowie produktu. Sprawdź lokalizację numeru części w

instrukcji dla użytkownika produktu.

Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem Product:Brand on page 70.
Zależności między polami

Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla MPN i

Brand, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72.

Product:IncludePrefilledItemInformation

Dodaje do aukcji wstępnie wypełniane informacje o przedmiocie z naszego katalogu. Nazwa producenta,
numer wersji, autor lub artysta oraz wydawca to przykłady wstępnie wypełnianych informacji o
przedmiocie.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).Prawidłowa wartość

Product:IncludeStockPhotoURL

Dodaje do aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne). Jeśli nie chcesz używać zdjęcia z archiwum
(lub chcesz dodać własne zdjęcia obok zdjęcia z archiwum), skorzystaj z pola PicURL.

Uwaga: W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z
archiwum.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).Prawidłowa wartość

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Określa ostateczne informacje o produkcie w przypadku znalezienia wielu trafień w katalogu. Aby
rozróżnić wyszukane dopasowania produktów, pobierz wyniki przesyłania, a następnie wybierz numer
EPID najlepiej pasujący do przedmiotu aukcji.
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Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).Prawidłowa wartość

Product:UPC

UPC to Uniwersalny Kod Towarowy (Universal Product Code), który przechowuje standardowe
informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Szukamy pasującego produktu do wykorzystania
w aukcji.

Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla UPC, prześlij ponownie
aukcję, korzystając z pola Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.Prawidłowa wartość

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Określa zdjęcie z banku zdjęć (jeśli jest dostępne) do wykorzystania na aukcji jako zdjęcie z galerii.

Aby użyć własnego zdjęcia jako zdjęcia z galerii, ale nadal używać zdjęcia z banku zdjęć jako drugiego
zdjęcia, wpisz wartość 0 w tym polu, a w polu PicURL on page 56 wskaż odpowiednie zdjęcie
samodzielnie przechowywane na serwerze.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

Wpisz 1 (prawda) albo 0 (fałsz).Prawidłowa wartość

Pola dotyczące usług wysyłkowych

Opisuje pola i wartości pól używane do określenia dostępnych opcji usług wysyłkowych, stawek i
innych informacji dotyczących wysyłki. Pamiętaj o różnicy między polem a wartością. Pole odpowiada
istniejącemu nagłówkowi kolumny o danej nazwie.Wartość oznacza, że dane pole istnieje i wymagane
jest podanie w nim wartości.

Important:  Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z
określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które
należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji Pola zależne od zmian.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Określanie płatności, wysyłki i zwrotówW tej sekcji opisano, jak
określać opcje płatności, wysyłki i zwrotów w Wymianie plików. .
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IntlShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po
cenie podanej w IntlShippingService-1:Cost on page 74, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych
będzie wartością podaną w IntlShippingService-1:AdditionalCost.

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota podana w
IntlShippingService-1:Cost on page 74.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99.Prawidłowa wartość

IntlShippingService-1:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.0,00, 1,99Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem IntlShippingService-1:Option on page 74.Zależności między polami

IntlShippingService-1:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi
wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: Asia|Europe.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji Nazwy regionów.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład Europe lub

Americas.

Prawidłowa wartość

Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa

wysyłki za granicę.

Zależności między polami

IntlShippingService-1:Option

Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.
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Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki.Prawidłowa wartość

Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on

page 84.

Musi występować razem z polem IntlShippingService-1:Cost on page 74.
Zależności między polami

IntlShippingService-1:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie Priority=1, będzie
wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

Uwaga:  Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę
nie może mieć takiej samej wartości Priority jak inna.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np.1, 2 lub 3.Prawidłowa wartość

Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.
Zależności między polami

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po
cenie podanej w IntlShippingService-2:Cost on page 75, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych
będzie wartością podaną w IntlShippingService-2:AdditionalCost.

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota
IntlShippingService-2:Cost on page 75.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99.Prawidłowa wartość

IntlShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

75Informacje dodatkowe

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.0,00, 1,99Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem IntlShippingService-2:Option on page 76.Zależności między polami

IntlShippingService-2:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi
wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: Asia|Europe.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji Nazwy regionów.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład Europe lub

Americas.

Prawidłowa wartość

Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa

wysyłki za granicę.

Zależności między polami

IntlShippingService-2:Option

Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki.Prawidłowa wartość

Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on

page 84.

Musi występować razem z polem IntlShippingService-2:Cost on page 75.
Zależności między polami

IntlShippingService-2:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie Priority=1, będzie
wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

Uwaga:  Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę
nie może mieć takiej samej wartości Priority jak inna.
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Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np.1, 2 lub 3.Prawidłowa wartość

Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.
Zależności między polami

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po
cenie podanej w IntlShippingService-3:Cost on page 77, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych
będzie wartością podaną w IntlShippingService-3:AdditionalCost.

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota podana w
IntlShippingService-3:Cost on page 77.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99.Prawidłowa wartość

IntlShippingService-3:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.0,00, 1,99Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem IntlShippingService-3:Option on page 78.Zależności między polami

IntlShippingService-3:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi
wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: Asia|Europe.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji Nazwy regionów.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład Europe lub

Americas.

Prawidłowa wartość

77Informacje dodatkowe

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa

wysyłki za granicę.

Zależności między polami

IntlShippingService-3:Option

Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki.Prawidłowa wartość

Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on

page 84.

Musi występować razem z polem IntlShippingService-3:Cost on page 77.
Zależności między polami

IntlShippingService-3:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie Priority=1, będzie
wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

Uwaga:  Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę
nie może mieć takiej samej wartości Priority jak inna.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np.1, 2 lub 3.Prawidłowa wartość

Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.
Zależności między polami

ShippingProfileName

Pole ShippingProfileName określa, które warunki wysyłki zostaną użyte w aukcji.Wartością wpisywaną
w tym polu jest nazwa warunków wysyłki określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W
wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie
tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków wysyłki w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego
konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdych warunków.
Potem możesz wykorzystać te warunki wysyłki do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki sprzedaży.
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Maksymalnie 50Limit znaków

TekstTyp

Musi być to jeden z warunków wysyłki zdefiniowany wcześniej w Preferencjach

dotyczących serwisu. Na przykład WarunkiWysyłki1
Prawidłowa wartość

ShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po
cenie podanej w ShippingService-1:Cost on page 79, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych
będzie wartością podaną w ShippingService-1:AdditionalCost.

Jeśli nie określisz tej wartości i Action=Add, wartością domyślną będzie kwota podana w
ShippingService-1:Cost on page 79.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99Prawidłowa wartość

Nie wpisuj wartości, gdy:Zależności między polami

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.0,00, 1,99.Prawidłowa wartość

To pole musi występować razem z polem ShippingService-1:Option on page 80

niezależnie od tego, czy podano wartość ShippingService-1:FreeShipping on page 79

czy nie.

Zależności między polami

Nie podawaj wartości, gdy ShippingService-1:FreeShipping=1 w przypadku usług na

terenie kraju.

ShippingService-1:FreeShipping

Określa, czy wysyłka jest bezpłatna dla pierwszej opcji wysyłki na terenie kraju.
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Uwaga:  Pole FreeShipping nie dotyczy dodatkowych (ani realizowanych za granicę) usług
wysyłkowych. Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę dla innych usług, wpisz wartość 0,00
w polu Cost dla tej usługi.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość logicznaTyp

1 albo 0, wartość domyślna to 1.Prawidłowa wartość

ShippingService-1:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki.Prawidłowa wartość

Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on

page 84.

Musi występować łącznie z polem danych ShippingService-1:Cost on page 79.
Zależności między polami

ShippingService-1:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania
poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z
ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.Prawidłowa wartość

Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli

korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

Zależności między polami

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz
obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w
te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99.Prawidłowa wartość
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Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0,00 nie jest prawidłową wartością.Zależności między polami

ShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po
cenie podanej w ShippingService-2:Cost on page 81, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych
będzie wartością podaną w ShippingService-2:AdditionalCost.

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota ShippingService-2:Cost
on page 81.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99Prawidłowa wartość

Nie wpisuj wartości, gdy:
Zależności między polami

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.0,00, 1,99.Prawidłowa wartość

To pole musi występować razem z polem ShippingService-2:Option on page 81.Zależności między polami

ShippingService-2:Option

Czy chcesz wysłać ten przedmiot? Określa drugą oferowaną przez Ciebie usługę wysyłki na terenie
kraju.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości, np. UPSGround, Freight (w USA, gdy nie jest używany

serwis Freightquote.com
®
), Courier (w Wielkiej Brytanii, gdy nie jest używany serwis

Freightquote.com) itd.

Prawidłowa wartość

Musi występować razem z polem ShippingService-2:Cost on page 81. Pole

ShippingService-2:Cost nie jest potrzebne, gdy ShippingType=Calculated lub FreightFlat..

Zależności między polami
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ShippingService-2:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania
poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z
ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.Prawidłowa wartość

Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli

korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

Zależności między polami

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz
obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w
te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99.Prawidłowa wartość

Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0,00 nie jest prawidłową wartością.Zależności między polami

ShippingService-3:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po
cenie podanej w ShippingService-3:Cost on page 83, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych
będzie wartością podaną w ShippingService-3:AdditionalCost.

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota ShippingService-3:Cost
on page 83.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99Prawidłowa wartość

Nie wpisuj wartości, gdy:
Zależności między polami

• ShippingService-1:FreeShipping=1
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ShippingService-3:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.0,00, 1,99.Prawidłowa wartość

To pole musi występować razem z polem ShippingService-3:Option on page 83.Zależności między polami

To pole musi występować razem z polem ShippingService-3:Option.

ShippingService-3:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Nie dotyczyLimit znaków

Ciąg tekstowyTyp

Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki.Prawidłowa wartość

Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on

page 84.

Musi występować razem z polem ShippingService-3:Cost on page 83.Zależności między polami

ShippingService-3:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania
poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z
ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Nie dotyczyLimit znaków

Liczba całkowitaTyp

Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.Prawidłowa wartość

Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli

korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

Zależności między polami

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz
obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w
te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.
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Nie dotyczyLimit znaków

Wartość pieniężnaTyp

Wartość liczbowa, np.3,99.Prawidłowa wartość

Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0,00 nie jest prawidłową wartością.Zależności między polami

Wartości opcji usług wysyłkowych

W tej sekcji opisano kody usług wysyłkowych obsługiwane w szablonach Wymiany plików. Podane
wartości dotyczą pola ShippingService-n:Option szablonów domyślnych, gdzie -n równa się
-1, -2 lub -3.

Opcje usług w Australii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Australii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

AU_AirMailInternationalAU_StandardDelivery

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500gAU_Regular

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kgAU_RegularParcelWithTracking

AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcelAU_RegularParcelWithTrackingAndSignature

AU_ExpeditedInternationalAU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel

AU_ExpressCourierInternationalAU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel

AU_ExpressPostInternationalAU_PrePaidParcelPostSatchels500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kgAU_PrePaidParcelPostSatchels3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kgAU_Registered

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kgAU_RegisteredParcelPost

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kgAU_Express

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kgAU_ExpressDelivery

AU_SeaMailInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel500g

AU_StandardInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg

AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g

AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg

AU_AustralianAirExpressMetro15kg

AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU

AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU

AU_StandardDeliveryFromOutsideAU

AU_Courier

AU_Pickup

AU_StarTrackExpress

Opcje usług dla Austrii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Austrii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

AT_EconomyDeliveryFromAbroadAT_COD

AT_ExpressDeliveryFromAbroadAT_ExpressOrCourier

AT_SonstigerVersandInternationalAT_InsuredDispatch

AT_StandardDeliveryFromAbroadAT_InsuredExpressOrCourier

AT_TrackedDeliveryFromAbroadAT_InsuredSpecialDispatch

AT_UnversicherterExpressVersandInternationalAT_Pickup

AT_UnversicherterVersandInternationalAT_Sonstige

AT_VersicherterExpressVersandInternationalAT_SpecialDispatch

AT_VersicherterVersandInternationalAT_StandardDispatch

AT_Writing

Opcje usług w Belgii (Holenderski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Belgii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

BENL_DHLInternationalBENL_DePostCertifiedShipping

BENL_EconomyDeliveryFromAbroadBENL_DePostStandardShipping

BENL_ExpressDeliveryFromAbroadBENL_DePostTaxipost24h

BENL_FedExInternationalBENL_DePostTaxipostLLS
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

BENL_LaPosteInternationalBENL_DePostTaxipostSecur

BENL_OtherInternationalBENL_KialaAfhaalpunt

BENL_PostInternationalRegisteredBENL_OtherShippingMethods

BENL_PostInternationalStandardBENL_Pickup

BENL_StandardDeliveryFromAbroadBENL_VerzekerdeVerzending

BENL_TNTInternational

BENL_TrackedDeliveryFromAbroad

BENL_UPSInternational

BENL_VerzekerdeVerzendingInternational

Opcje usług w Belgii (Francuski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Belgii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

BEFR_DHLInternationalBEFR_LaPosteCertifiedShipping

BEFR_EconomyDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteStandardShipping

BEFR_ExpressDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteTaxipost24h

BEFR_FedExInternationalBEFR_LaPosteTaxipostLLS

BEFR_LaPosteInternationalBEFR_LaPosteTaxipostSecur

BEFR_LivraisonSecuriseBEFR_LivraisonSecurise

BEFR_OtherInternationalBEFR_OtherShippingMethods

BEFR_PostInternationalRegisteredBEFR_Pickup

BEFR_PostInternationalStandardBEFR_PointRetraitKiala

BEFR_StandardDeliveryFromAbroad

BEFR_TNTInternational

BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad

BEFR_UPSInternational

Opcje usług w Kanadzie

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Kanadzie i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

CA_ExpeditedInternationalCA_CanadaPostPriorityNextAM

CA_PostExpeditedParcelUSACA_EconomyShipping

CA_PostInternationalLetterPostCA_EconomyShippingfromoutsideCanada
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

CA_PostInternationalParcelAirCA_ExpressShipping

CA_PostInternationalParcelSurfaceCA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada

CA_PostLightPacketInternationalCA_Pickup

CA_PostLightPacketUSACA_PostExpeditedParcel

CA_PostSmallPacketsUSAAirCA_PostLettermail

CA_PostSmallPacketsUSAGroundCA_PostPriorityCourier

CA_PostUSALetterPostCA_PostRegularParcel

CA_PostTrackedPacketsUSACA_PostXpresspost

CA_PostTrackedPacketsInternationalCA_StandardShipping

CA_PostXpresspostInternationalCA_StandardShippingfromoutsideCanada

CA_PostXpresspostUSACA_UPSExpeditedCanada

CA_PriorityWorldwideCA_UPSExpressCanada

CA_SmallPacketsInternationalAirCA_UPSExpressSaverCanada

CA_SmallPacketsInternationalGroundCA_UPSStandardCanada

CA_StandardInternational

CA_UPS3DaySelectUnitedStates

CA_UPSExpeditedUnitedStates

CA_UPSExpressUnitedStates

CA_UPSStandardUnitedStates

CA_UPSWorldWideExpedited

CA_UPSWorldWideExpress

Opcje usług w Kanadzie (Francuski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Kanadzie (Francuski) i są podawane
w polu ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

QUEBEC_ExpeditedInternationalQUEBEC_ExpeditedDelivery

QUEBEC_OtherInternationalQUEBEC_PostExpeditedParcel

QUEBEC_PostInternationalLetterPostQUEBEC_PostExpeditedParcelUSA

QUEBEC_PostInternationalParcelAirQUEBEC_PostLettermail

QUEBEC_PostInternationalParcelSurfaceQUEBEC_PostPriorityCourier

QUEBEC_PostXpresspostInternationalQUEBEC_PostRegularParcel

QUEBEC_PurolatorInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSA

QUEBEC_SmallPacketsInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir

QUEBEC_SmallPacketsInternationalAirQUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround

QUEBEC_SmallPacketsInternationalGroundQUEBEC_PostUSALetterPost
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

QUEBEC_StandardInternationalQUEBEC_PostXpresspost

QUEBEC_UPSWorldWideExpeditedQUEBEC_PostXpresspostUSA

QUEBEC_UPSWorldWideExpressQUEBEC_StandardDelivery

QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates

QUEBEC_UPSExpeditedCanada

QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates

QUEBEC_UPSExpressCanada

QUEBEC_UPSExpressSaverCanada

QUEBEC_UPSExpressUnitedStates

QUEBEC_UPSStandardCanada

QUEBEC_UPSStandardUnitedStates

Opcje usług w Chinach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Chinach i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

CN_ExpeditedInternationalCN_ExpressDeliveryOtherCities

CN_OtherInternationalCN_ExpressDeliverySameCity

CN_StandardInternationalCN_FastPostOffice

CN_PostOfficeExpress

CN_RegularPackage

Opcje usług we Francji

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych we Francji i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

FR_ChronopostClassicInternationalFR_AuteModeDenvoiDeColis

FR_ChronopostExpressInternationalFR_Autre

FR_ChronopostPremiumInternationalFR_Chrono13

FR_DHLInternationalFR_Chronopost

FR_EconomyDeliveryFromAbroadFR_ChronopostChronoRelais

FR_ExpeditedInternationalFR_ColiposteColissimo

FR_ExpressDeliveryFromAbroadFR_ColiposteColissimoRecommended

FR_LaPosteColisEconomiqueInternationalFR_Ecopli

FR_LaPosteColissimoEmballageInternationalFR_KIALA_DELIVERY
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

FR_LaPosteColissimoInternationalFR_LaPosteLetterMax

FR_LaPosteInternationalEconomyCourierFR_LivraisonDansLesDomTom

FR_LaPosteInternationalPriorityCourierFR_LivraisonEnRelaisMondialRelay

FR_OtherInternationalFR_PostOfficeLetter

FR_StandardDeliveryFromAbroadFR_PostOfficeLetterFollowed

FR_StandardInternationalFR_PostOfficeLetterRecommended

FR_TrackedDeliveryFromAbroadFR_RemiseEnMainPropre

FR_UPSExpressInternationalFR_UPSStandardAgainstRefund

FR_UPSStandardInternationalPromotionalShippingMethod

Opcje usług w Niemczech

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Niemczech i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

DE_DeutschePostBriefInternationalDE_DHLPackchen

DE_DHLPackchenInternationalDE_DHLPaket

DE_DHLPaketInternationalDE_DPBuecherWarensendung

DE_ExpressInternationalDE_DPDClassic

DE_ExpressversandAusDemAuslandDE_DPDExpress

DE_HermesPaketInternationalDE_DeutschePostBrief

DE_IloxxTransportInternationalDE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer

DE_PaketInternationalDE_Einschreiben

DE_SonstigeInternationalDE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop

DE_SparversandAusDemAuslandDE_Express

DE_StandardversandAusDemAuslandDE_GLSPaket

DE_TrackedDeliveryFromAbroadDE_HermesPaket

DE_HermesPackchen

DE_HermesPaketSperrgut

DE_IloxxTransport

DE_Nachname

DE_Paket

DE_Pickup

DE_SonstigeDomestic

DE_SpecialDelivery

DE_UPSExpress

DE_UPSStandard
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Opcje usług w Hongkongu

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Hongkongu i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

HK_InternationalRegularShippingHK_DomesticRegularShipping

HK_InternationalSpecialShippingHK_DomesticSpecialShipping

HK_LocalCourier

HK_LocalPickUpOnly

Opcje usług w Indiach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Indiach i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

IN_ExpeditedInternationalIN_BuyerPicksUpAndPays

IN_OtherInternationalIN_Courier

IN_StandardInternationalIN_Express

IN_FlatRateCOD

IN_Regular

Opcje usług w Irlandii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Irlandii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

IE_CollectionInPersonInternationalIE_CollectionInPerson

IE_EconomyDeliveryFromAbroadIE_EconomySDSCourier

IE_EconomySDSCourierInternationalIE_EMSSDSCourier

IE_ExpressDeliveryFromAbroadIE_FirstClassLetterService

IE_EMSSDSCourierInternationalIE_OtherCourier

IE_InternationalEconomyServiceIE_RegisteredPost

IE_InternationalPriorityServiceIE_SellersStandardRate

IE_OtherCourierInternationalIE_SwiftPostNational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_StandardDeliveryFromAbroad

IE_SwiftPostExpressInternational
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

IE_SwiftPostInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_TrackedDeliveryFromAbroad

Opcje usług we Włoszech

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych we Włoszech i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

IT_ExpeditedInternationalIT_EconomyDeliveryFromAbroad

IT_ExpressMailServiceIT_ExpressDeliveryFromAbroad

IT_PaccocelereInternazionaleIT_ExpressMailExpressCourier 1

IT_PaccoOrdinarioEsteroIT_DHLExpress

IT_PostaAssicurataInternazionaleIT_InsuredMail

IT_PostaPrioritariaInternazionaleIT_IoInvio

IT_PostaRaccomandataInternazionaleIT_MailRegisteredLetter

IT_OtherInternationalIT_Other48hrCourier

IT_StandardInternationalIT_OtherCourier3To5Days

PromotionalShippingMethodIT_Pickup

IT_PriorityMail

IT_QuickPackage1

IT_QuickPackage3

IT_RegularPackage

IT_StandardDeliveryFromAbroad

IT_TrackedDeliveryFromAbroad

PromotionalShippingMethod

Opcje usług w Holandii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Holandii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

NL_DHLInternationalNL_Other

NL_DPDGBRInternationalNL_ParcelPost

NL_EconomyDeliveryFromAbroadNL_Pickup

NL_ExpeditedInternationalNL_RegisteredMail

NL_ExpressDeliveryFromAbroadNL_StandardDelivery
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

NL_FedExInternational

NL_GLSBusinessInternational

NL_OtherInternational

NL_StandardInternational

NL_StandardDeliveryFromAbroad

NL_TPGPostTNTInternational

NL_TrackedDeliveryFromAbroad

NL_UPSInternational

Opcje usług w Polsce

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Polsce i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

PL_DHLInternationalPL_DomesticRegular

PL_EconomyDeliveryFromAbroadPL_DomesticSpecial

PL_ExpressDeliveryFromAbroad

PL_InternationalRegular

PL_InternationalSpecial

PL_StandardDeliveryFromAbroad

PL_TrackedDeliveryFromAbroad

PL_UPSInternational

Opcje usług w Singapurze

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Singapurze i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

NoneSG_DomesticNonStandardMail

SG_DomesticSpeedpostIslandwide

SG_DomesticStandardMail

SG_LocalCourier

SG_LocalPickUpOnly

Opcje usług w Hiszpanii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Hiszpanii i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

ES_CartasInternacionalesDeMas20ES_CartasNacionalesDeMas20

ES_CartasInternacionalesHasta20ES_CartasNacionalesHasta20

ES_CartasPostalInternationalES_CorreosCartasCertificadas

ES_EconomyPacketInternationalES_CorreosCartasCertificadasUrgentes

ES_EmsPostalExpressInternationalES_CorreosChronoexpres

ES_ExpeditedInternationalES_CorreosPostal4872

ES_OtherInternationalES_EconomyDeliveryFromAbroad

ES_StandardInternationalES_ENTREGA_KIALA_8KG

ES_EntregaEnNacexShop

ES_EnvioEstandarAIslasBalearesCeutaMelilla

ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias

ES_ExpressDeliveryFromAbroad

ES_NacexPluspackPlusbag

ES_NacexSiguienteDiaLaborable

ES_OtroCourier48Horas

ES_Otros

ES_PaqueteAzulDeMas2kg

ES_PaqueteAzulHasta2kg

ES_PaqueteInternacionalEconomico

ES_Pickup

ES_StandardDeliveryFromAbroad

ES_TrackedDeliveryFromAbroad

ES_Urgente

Opcje usług na Tajwanie

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych na Tajwanie i są podawane w polu
ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

TW_CPInternationalEMSTW_COD

TW_CPInternationalLetterPostTW_DwellingMatchCOD

TW_CPInternationalOceanShippingParcelTW_DwellingMatchPost

TW_CPInternationalParcelPostTW_ExpressMail

TW_CPInternationalRegisteredLetterPostTW_Other

TW_CPInternationalRegisteredParcelPostTW_ParcelPost

TW_FedExInternationalEconomyTW_RegisteredMail

TW_FedExInternationalPriorityTW_SelfPickup
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

TW_OtherInternationalTW_UnregisteredMail

TW_UPSWorldwideExpedited

TW_UPSWorldwideExpress

TW_UPSWorldwideExpressPlus

Opcje usług w Wielkiej Brytanii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Wielkiej Brytanii i są podawane w
polu ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

UK_CollectInPersonInternationalStandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail

UK_OtherCourierOrDeliveryInternationalUK_CollectPlusStandard

UK_ParcelForceEuro48InternationalUK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor

UK_ParcelForceInternationalDatapostUK_EconomyShippingFromOutside

UK_ParcelForceInternationalScheduledUK_ExpeditedShippingFromOutside

UK_ParcelForceIreland24InternationalUK_FedExIntlExp

UK_RoyalMailAirmailInternationalUK_myHermesDoorToDoorService

UK_RoyalMailAirsureInternationalUK_OtherCourier

UK_RoyalMailHMForcesMailInternationalUK_OtherCourier24

UK_RoyalMailInternationalSignedForUK_OtherCourier3Days

UK_RoyalMailSurfaceMailInternationalUK_OtherCourier48

UK_SellersStandardInternationalRateUK_OtherCourier5Days

UK_Parcelforce24

UK_Parcelforce48

UK_RoyalMail24

UK_RoyalMail48

UK_RoyalMailFirstClassStandard

UK_RoyalMailNextDay

UK_RoyalMailSecondClassRecorded

UK_RoyalMailSecondClassStandard

UK_RoyalMailSpecialDelivery9am

UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay

UK_RoyalMailTracked

UK_SellersStandardRate

UK_StandardShippingFromOutside

UK_TntIntlExp

UK_TrackedDeliveryFromAbroad
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Opcje usług w Stanach Zjednoczonych

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Stanach Zjednoczonych i są podawane
w polu ShippingService-n:Option.

Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

ExpeditedInternationalEconomyShippingFromOutsideUS

FedExGroundInternationalToCanadaExpeditedShippingFromOutsideUS

FedExInternationalEconomyePacketChina

FedExInternationalPriorityePacketHongKong

OtherInternationalFedEx2Day

StandardInternationalFedExExpressSaver

UPSStandardToCanadaFedExHomeDelivery

UPSWorldWideExpeditedFedExPriorityOvernight

UPSWorldWideExpressFedExStandardOvernight

UPSWorldWideExpressPlusOther

UPSWorldwideSaverPickup

USPSExpressMailInternationalShippingMethodExpress

USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelopeShippingMethodOvernight

USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeShippingMethodStandard

USPSFirstClassMailInternationalStandardShippingFromOutsideUS

USPSPriorityMailInternationalUPS2ndDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateBoxUPS3rdDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelopeUPSGround

USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBoxUPSNextDay  (for UPS Next Day Air Saver service)

USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeUPSNextDayAir

USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelopeUSPSExpressFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBoxUSPSExpressMail

USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope

USPSFirstClass

USPSMedia

USPSParcel

USPSPriority

USPSPriorityFlatRateBox

USPSPriorityFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailLargeFlatRateBox

USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailSmallFlatRateBox
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Usługi wysyłki za granicęUsługi wysyłki na terenie kraju

USPSStandardPost
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Pola wyników i raportów
W tej sekcji podano definicje pól używanych w wynikach przesyłania i różnego rodzaju raportach.

O skryptach do raportów

Jeśli chcesz uzyskać konkretne dane z raportów opisanych w tym rozdziale, możesz napisać skrypty,
aby wyszukać i wybrać tylko te dane, które chcesz wyświetlić.

Jeśli piszesz takie skrypty, wyszukuj w nich dane według nazwy kolumny (np. Title lub Price), a nie
według numeru kolumny (np. 1, 2 lub 11). Gdy Twoje skrypty wyszukują i wybierają nazwy kolumn, a
nie ich numery, będą mogły działać nawet wtedy, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Z drugiej strony, jeśli piszesz skrypty, aby wybierać numery kolumn (a nie ich nazwy), istnieje duże
prawdopodobieństwo, że nieodwracalnie zepsujemy te skrypty, gdy dodamy lub usuniemy kolumny
w raportach.

Pola raportu Aktywne aukcje

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Aktywne aukcje, który można pobrać z Zaawansowanego
menedżera sprzedaży.

Pola raportu Aktywne aukcje

OpisNazwa pola

Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.Bids

Nazwa kategorii najniższego poziomu.CategoryLeafName

Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.Category Number

Fizyczny stan przedmiotu.Condition

Wartość liczbowa służąca do określania stanu przedmiotu. Na przykład 1000, 2750 lub

3000.

Condition ID

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne

do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz

z towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.Download Date

Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.End Date

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W

raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu

Item ID

przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych

działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.Item Title

Jedna z następujących możliwości. W przypadku:Price
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Pola raportu Aktywne aukcje

OpisNazwa pola

• Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta

• przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz;

• ofert drugiej szansy — oferowana cena;

• ogłoszeń — podana cena.

Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym

pliku.

Private Notes

Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.Product:EPID

Dotyczy tylko sprzedaży w formacie Magazynu sklepu i Ceny ustalonej. To jest bieżąca

liczba transakcji kupna dla danej aukcji. Liczba zakupów nie musi być równa liczbie

kupionych przedmiotów.

Purchases

Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.QuantityAvailable

Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej.

Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).

Site Listed

Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.Start Date

Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 —

aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie

z pozyskiwaniem klientów.

Type

Określa wersje używane w ramach aukcji.Variation Details

Pola raportu Oczekujące na płatność
W poniższej tabeli są opisane pola raportu Oczekujące na płatność, który można pobrać z Wymiany
plików.

Pola raportu Oczekujące na płatność

OpisNazwa pola

Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka

pocztowa.

Buyer Address 1

Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.Buyer Address 2

Miejscowość zamieszkania kupującego.Buyer City

Kraj zamieszkania kupującego.Buyer Country

Adres e-mail kupującego.Buyer Email

Imię i nazwisko kupującego.Buyer Fullname

Stan zamieszkania kupującego.Buyer State

Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.Buyer Zip
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Pola raportu Oczekujące na płatność

OpisNazwa pola

Data, kiedy kupujący ustawił płatność.Checkout Date

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne

do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz

z towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.Feedback Left

Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.Feedback Received

Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.Insurance

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W

raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu

Item ID

przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych

działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.Item Title

Data wystawienia przedmiotu.Listed On

Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.Notes to Yourself

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.Order ID

Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.Paid on Date

Forma przekazania płatności przez kupującego.Payment Method

Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada

identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.

PayPal Transaction ID

Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym

pliku.

Private Notes

Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.Product:EPID

Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.Quantity

Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.Sale Date

Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
Sale Price

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.Sales Record Number

Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.Sales Tax

Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.Shipped on Date

Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.Shipping and Handling

Sposób wysłania przedmiotu.Shipping Service

Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub

WofG.com).

Sold On
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Pola raportu Oczekujące na płatność

OpisNazwa pola

Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od

sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Total Price

Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.Transaction ID

Nazwa użytkownika kupującego.User Id

Określa wersje używane w ramach aukcji.Variation Details

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie, który można pobrać z
Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie

OpisNazwa pola

Wartość w polu Action dla danej aukcji.Action

Niestandardowe, specyficzne dla aplikacji dane, które mają być powiązane z nowym

przedmiotem.

ApplicationData

Opłata eBay za 10-dniową aukcję.AuctionLengthFee

Opłata eBay za wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną.BoldFee

Opłata eBay za wyświetlanie ramki wokół aukcji.BorderFee

Opłata eBay za dodanie do aukcji opcji Kup teraz.BuyItNowFee

Opłata eBay za promowanie przedmiotu w wybranej kategorii.CategoryFeaturedFee

Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.CurrencyID

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne

do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz

z towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Godziny są wyświetlane w 24-godzinnym formacie (np. 2:00:00 po południu jest

wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

EndTime

Numer kodu określającego przyczynę niepowodzenia podczas przesyłania aukcji.ErrorCode

Opis w postaci tekstu odpowiadający kodowi błędu ErrorCode.ErrorMessage

Opłata eBay za wyświetlanie przedmiotu u góry strony z aukcjami.FeaturedFee

Opłata eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.FeaturedGalleryFee

Opłata eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.FixedPriceDurationFee

Opłata eBay za umieszczenie przedmiotu w Galerii.GalleryFee
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Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie

OpisNazwa pola

Opłata eBay za wyświetlanie ikony prezentu obok aukcji.GiftIconFee

Opłata eBay za zastosowanie podświetlenia aukcji.HighlightFee

Podstawowa opłata eBay za wystawienie przedmiotu. Osoby zamieszkujące na terenie

Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą
podlegać opodatkowaniu VAT.

InsertionFee

Opłata za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono

aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).

InternationalInsertionFee

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W

raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu

Item ID

przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych

działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Numer wiersza aukcji w przesłanym pliku.LineNumber

Opłata za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono

aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).

ListingDesignerFee

Łączna opłata eBay za wystawienie przedmiotu, obejmująca podstawową opłatę
(InsertionFee) oraz opłaty za opcje dodatkowe aukcji (GalleryFee, HighlightFee,

ListingFee

FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee itp.). Osoby zamieszkujące na terenie Unii

Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać
opodatkowaniu VAT.

Opłata eBay za korzystanie z funkcji Przechowywanie zdjęć, pokazu slajdów złożonego

z kilku zdjęć.

PhotoDisplayFee

Opłata eBay za powiązanie zdjęć z wystawionym przedmiotem.PhotoFee

Opłata za wybranie Pakietu zaawansowanego (niższa niż w przypadku osobnego

wybrania opcji BoldTitle). Dotyczy tylko serwisu eBay Motors w Stanach Zjednoczonych

i Kanadzie.

ProPackBundleFee

Opłata eBay za określenie ceny minimalnej za wystawiany przedmiot.ReserveFee

Opłata eBay za zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w późniejszym terminie.SchedulingFee

Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością
pola ScheduleTime, jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny

StartTime

mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są
uznawane za czas GMT.

(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane) Określa status zakupu. W zależności

od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono

pieniądze) lub Shipped (Wysłano).

Status

(Przedmioty niesprzedane) Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się
powodzeniem czy nie. W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje

znajdują się w polach ErrorCode i ErrorMessage.

Opłata eBay za dodanie nazwy pomocniczej do aukcji przedmiotu.SubtitleFee

101Pola wyników i raportów

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę
W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę, który można pobrać
z

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę

OpisNazwa pola

Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka

pocztowa.

Buyer Address 1

Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.Buyer Address 2

Miejscowość zamieszkania kupującego.Buyer City

Kraj zamieszkania kupującego.Buyer Country

Adres e-mail kupującego.Buyer Email

Imię i nazwisko kupującego.Buyer Fullname

Stan zamieszkania kupującego.Buyer State

Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.Buyer Zip

Data, kiedy kupujący ustawił płatność.Checkout Date

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne

do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz

z towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.Feedback Left

Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.Feedback Received

Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.Insurance

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W

raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu

Item ID

przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych

działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.Item Title

Data wystawienia przedmiotu.Listed On

Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.Notes to Yourself

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.Order ID

Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.Paid on Date

Forma przekazania płatności przez kupującego.Payment Method

Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada

identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.

PayPal Transaction ID

Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym

pliku.

Private Notes

Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.Product:EPID

Pola wyników i raportów102

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę

OpisNazwa pola

Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.Quantity

Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.Sale Date

Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
Sale Price

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.Sales Record Number

Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.Sales Tax

Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.Shipped on Date

Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.Shipping and Handling

Sposób wysłania przedmiotu.Shipping Service

Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub

WofG.com).

Sold On

Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od

sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Total Price

Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.Transaction ID

Nazwa użytkownika kupującego.User Id

Określa wersje używane w ramach aukcji.Variation Details

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty, który można pobrać z
Wymiany plików.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

OpisNazwa pola

Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka

pocztowa.

Buyer Address 1

Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.Buyer Address 2

Miejscowość zamieszkania kupującego.Buyer City

Kraj zamieszkania kupującego.Buyer Country

Adres e-mail kupującego.Buyer Email

Imię i nazwisko kupującego.Buyer Fullname

Stan zamieszkania kupującego.Buyer State

Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.Buyer Zip
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Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

OpisNazwa pola

Data, kiedy kupujący ustawił płatność.Checkout Date

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do

sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z

towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.Feedback Left

Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.Feedback Received

Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.Insurance

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia.W raporcie

Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez

Item ID

system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten

będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.Item Title

Data wystawienia przedmiotu.Listed On

Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.Notes to Yourself

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.Order ID

Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.Paid on Date

Forma przekazania płatności przez kupującego.Payment Method

Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi

transakcji przypisanemu przez system PayPal.

PayPal Transaction ID

Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym

pliku.

Private Notes

Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.Product:EPID

Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.Quantity

Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.Sale Date

Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
Sale Price

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.Sales Record Number

Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.Sales Tax

Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.Shipped on Date

Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.Shipping and Handling

Sposób wysłania przedmiotu.Shipping Service

Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).Sold On

Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od

sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Total Price

Pola wyników i raportów104

Zaawansowany menedżer sprzedaży Centrum zarządzania plikami Podręcznik użytkownika



Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

OpisNazwa pola

Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.Transaction ID

Nazwa użytkownika kupującego.User Id

Określa wersje używane w ramach aukcji.Variation Details

Pola raportu Magazyn produktów

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Magazyn produktów, który można pobrać z
Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Magazyn produktów

OpisNazwa pola

Wartość w polu Action dla danej aukcji.Action

Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.CurrencyID

Pola, które mogą zawierać dodatkowe informacje o przedmiocie.Folder

Identyfikator przypisany do kolekcji podobnych produktów.GroupProductID

Nazwa produktu.ProductName

Służy do opisu najwyższej kategorii przedmiotu.Root Folder

Kwota, za którą sprzedający kupił przedmiot.Unit Cost

Pola raportu Przedmioty sprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty sprzedane, który można pobrać z
Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Przedmioty sprzedane

OpisNazwa pola

Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka

pocztowa.

Buyer Address 1

Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.Buyer Address 2

Miejscowość zamieszkania kupującego.Buyer City

Kraj zamieszkania kupującego.Buyer Country

Adres e-mail kupującego.Buyer Email

Imię i nazwisko kupującego.Buyer Fullname

Stan zamieszkania kupującego.Buyer State

Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.Buyer Zip
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Pola raportu Przedmioty sprzedane

OpisNazwa pola

Data, kiedy kupujący ustawił płatność.Checkout Date

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne

do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz

z towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Godziny są wyświetlane w 24-godzinnym formacie (np. 2:00:00 po południu jest

wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

EndTime

Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.Feedback Left

Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.Feedback Received

Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.Insurance

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W

raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu

Item ID

przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych

działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.Item Title

Data wystawienia przedmiotu.Listed On

Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.Notes to Yourself

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.Order ID

Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.Paid on Date

Forma przekazania płatności przez kupującego.Payment Method

Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada

identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.

PayPal Transaction ID

Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym

pliku.

Private Notes

Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.Product:EPID

Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.Quantity

Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.Sale Date

Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
Sale Price

Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.Sales Record Number

Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.Sales Tax

Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.Shipped on Date

Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.Shipping and Handling

Sposób wysłania przedmiotu.Shipping Service

Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).Sold On
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Pola raportu Przedmioty sprzedane

OpisNazwa pola

Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością
pola ScheduleTime, jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny

StartTime

mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są
uznawane za czas GMT.

Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od

sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Total Price

Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.Transaction ID

Nazwa użytkownika kupującego.User Id

Określa wersje używane w ramach aukcji.Variation Details

Pola raportu Przedmioty niesprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty niesprzedane, który można pobrać z Wymiany
plików.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane

OpisNazwa pola

Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.Bids

Nazwa kategorii najniższego poziomu.CategoryLeafName

Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.Category Number

Fizyczny stan przedmiotu.Condition

Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne

do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay

wraz z towarzyszącymi im kosztami.

Custom Label

Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.Download Date

Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.End Date

Najwyższa złożona oferta na przedmiot.High Bid

Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W

raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu

Item ID

przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych

działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).

Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.Item Title

Jedna z następujących możliwości. W przypadku:Price

• Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta

• przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz;

• ofert drugiej szansy — oferowana cena;
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Pola raportu Przedmioty niesprzedane

OpisNazwa pola

• ogłoszeń — podana cena.

Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym

pliku.

Private Notes

Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.Product:EPID

Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.QuantityAvailable

Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby

całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).

Site Listed

(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane) Określa status zakupu.W zależności

od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono

pieniądze) lub Shipped (Wysłano).

Status

(Przedmioty niesprzedane) Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się
powodzeniem czy nie.W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje

znajdują się w polach ErrorCode i ErrorMessage.

Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.Start Date

Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 —

aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to

ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.

Type

Liczba użytkowników obserwujących aukcję.Watchers

Tabela pól raportu

Poniżej są wyszczególnione pola raportów generowanych przez Wymianę plików w podziale na raporty,
w których są używane.

Pola raportu

Przed

mioty

nies

przedane

Przed

mioty

sprzedane

Magazyn

produk

tów

Zapłacone,

Wysłane

Zapłacone,

Oczekujące

na

wysyłkę

Odpo

wiedź na

przesy

łanie

Ocze

kujące

na

płatność

Aukcje

aktywne

Nazwa pola

xxAction

xApplicationData

xAuctionLengthFee

xxBids

xBoldFee

xBorderFee

xBuyItNowFee
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Pola raportu

Przed

mioty

nies

przedane

Przed

mioty

sprzedane

Magazyn

produk

tów

Zapłacone,

Wysłane

Zapłacone,

Oczekujące

na

wysyłkę

Odpo

wiedź na

przesy

łanie

Ocze

kujące

na

płatność

Aukcje

aktywne

Nazwa pola

xxxxBuyer Address 1

xxxxBuyer Address 2

xxxxBuyer City

xxxxBuyer Country

xxxxBuyer Email

xxxxBuyer Fullname

xxxxBuyer Phone Number

xxxxBuyer State

xxxxBuyer Zip

xCategoryFeaturedFee

xxCategoryLeafName

xxCategory Number

xxxxCheckout Date

xxCondition

xCondition ID

xxCurrencyID

xxxxxxxCustom Label

xxDownload Date

xxEnd Date

xEndTime

xErrorCode

xErrorMessage

xFeaturedFee

xFeaturedGalleryFee

xxxxFeedback Left

xxxxFeedback Received

xFixedPriceDurationFee

xGalleryFee

xGroupProductID

xHigh Bid
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Pola raportu

Przed

mioty

nies

przedane

Przed

mioty

sprzedane

Magazyn

produk

tów

Zapłacone,

Wysłane

Zapłacone,

Oczekujące

na

wysyłkę

Odpo

wiedź na

przesy

łanie

Ocze

kujące

na

płatność

Aukcje

aktywne

Nazwa pola

xHighlightFee

xInsertionFee

xxxxInsurance

xInternationalInsertionFee

xxxxxxxItem ID

xxxxxxItem Title

xLineNumber

xxxxListed On

xListingDesignerFee

xListingFee

xLocation

xxxxNotes to Yourself

xxxxOrder ID

xxxxPaid on Date

xxxxPayment Method

xxxxPayPal Transaction ID

xPhotoDisplayFee

xPhotoFee

xxPrice

xxxxxxPrivate Notes

xProductName

xxxxxxProductReferenceID

xProPackBundleFee

xPurchases

xxQuantityAvailable

xxxxQuantity

xReserveFee

xRootFolder

xxxxSale Date

xxxxSale Price
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Pola raportu

Przed

mioty

nies

przedane

Przed

mioty

sprzedane

Magazyn

produk

tów

Zapłacone,

Wysłane

Zapłacone,

Oczekujące

na

wysyłkę

Odpo

wiedź na

przesy

łanie

Ocze

kujące

na

płatność

Aukcje

aktywne

Nazwa pola

xxxxSales Record Number

xxxxSales Tax
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Australii
wartości pola opcji usług wysyłkowych 84

Austrii
wartości pola opcji usług wysyłkowych 85

B

Belgii (Francuski)
wartości pola opcji usług wysyłkowych 86

Belgii (Holenderski)
wartości pola opcji usług wysyłkowych 85

C

centrum zarządzania plikami
dostęp 10
funkcje 9
podstawowe procedury korzystania 10
przeznaczenie 9
strona WWW 10

Centrum zarządzania plikami
omówienie 9
przesyłanie plików 31

charakterystyka przedmiotu, niestandardowa 27
Chinach

wartości pola opcji usług wysyłkowych 88
conditionID 26

D

definicja pola
Action 39, 44, 59

definicja pola Action 39, 44
definicja pola AmEx 59
dodawanie nowych pól

niestandardowa charakterystyka przedmiotu 27
dodawanie pól

conditionID 26
niestandardowa charakterystyka przedmiotu 27

F

format plików jednorodnych 9
formaty plików jednorodnych 25
formaty plików specyficzne dla poszczególnych serwisów
25
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wartości pola opcji usług wysyłkowych 88
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Hiszpanii
wartości pola opcji usług wysyłkowych 92

Holandii
wartości pola opcji usług wysyłkowych 91

Hongkongu
wartości pola opcji usług wysyłkowych 90

I

Indiach
wartości pola opcji usług wysyłkowych 90

Irlandii
wartości pola opcji usług wysyłkowych 90
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Kanadzie
wartości pola opcji usług wysyłkowych 86

Kanadzie (Francuski)
wartości pola opcji usług wysyłkowych 87

kraj 22

L

limity znaków 11

M

menu aukcji i rekordów 35
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Country 22
Currency 23
informacje o komórce 20
poziom zgodności API 24
SiteID 21
zastępowanie 21

modyfikowanie metadanych 21

N

Niemczech
wartości pola opcji usług wysyłkowych 89

O

Obsługa klienta 31
odpowiedź na przesyłanie 32
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planowanie pobrań 35
plik z wynikami 32
pobieranie

raport zestawienia magazynu 36
szablony 14
tworzenie harmonogramu 38
wyświetlanie harmonogramu 38

pobieranie szablonów 14
pola dotyczące cen 65
pola dotyczące karty kredytowej 59
pola dotyczące kosztów 65
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pola dotyczące opcji dodatkowych 46
pola dotyczące opinii 46
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pola dotyczące podatków 65
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pola dotyczące wyświetlania 46
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tabela 108
Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 100
Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 102
Zapłacone i wysłane 103
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Pola raportu Magazyn produktów 105
Pola raportu Oczekujące na płatność 98
Pola raportu Przedmioty niesprzedane 107
Pola raportu Przedmioty sprzedane 105
Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 100
Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 102
Pola raportu Zapłacone i wysłane 103
pola, raporty
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Oczekujące na płatność 98
tabela 108
Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 100
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Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 102
Zapłacone i wysłane 103

Polsce
wartości pola opcji usług wysyłkowych 92

porady 11
poziom zgodności API 24
procedury korzystania 10
przedmioty zapłacone 35
przesyłanie

magazyn 31
szczegóły dotyczące wyników 33

R

raport o aukcjach aktywnych 35
raport o przedmiotach niesprzedanych 35
raport o przedmiotach oczekujących na płatność 35
raport o przedmiotach sprzedanych 35
raport o przedmiotach sprzedanych i zarchiwizowanych
35
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raporty 35
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Przedmioty niesprzedane 107
Przedmioty sprzedane 105

S

serwisy obsługujące szablony aukcji zgodnie z katalogiem
24
serwisy z aukcjami zgodnie z katalogiem 24
Singapurze

wartości pola opcji usług wysyłkowych 92
skrypty do raportów 97
skrypty, raporty 97
sprawdzanie formatu 31
Stanach Zjednoczonych

wartości pola opcji usług wysyłkowych 95
struktura szablonów 11
szablony

dodawanie pola conditionID 26
dodawanie pól niestandardowej charakterystyki
przedmiotu 27
formaty plików według serwisów 25
informacje o komórce metadanych 20
korzystanie i zarządzanie 13
metadane Country 22
metadane Currency 23
metadane SiteID 21
pobieranie 14
pola produktu 28
serwisy obsługujące szablony aukcji zgodnie z
katalogiem 24
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szablony (continued)
struktura 11
wiele pasujących odpowiedników katalogu 30
wpisywanie danych aukcji 17
wpisywanie danych produktu 15
wymagane pola według działań 19
zastępowanie metadanych 21

szablony aukcji 14
szablony produktów 14

T

Tabela pól raportu 108
Tajwanie

wartości pola opcji usług wysyłkowych 93
tworzenie harmonogramu pobierania 38
tworzenie żądania pobrania 35
typy znaków 11

U

uwzględnianie wielkości znaków 11

W

waluta 23
wartości pola opcji usług wysyłkowych

Australia 84
Austria 85
Belgia (Francuski) 86
Belgia (Holenderski) 85
Chiny 88
Francja 88
Hiszpania 92

wartości pola opcji usług wysyłkowych (continued)
Holandia 91
Hongkong 90
Indie 90
Irlandia 90
Kanada 86
Kanada (Francuski 87
Niemcy 89
Polska 92
Singapur 92
Stany Zjednoczone 95
Tajwan 93
Wielka Brytania 94
Włochy 91

wartości pola usług wysyłki na terenie kraju 84
wartości pola usług wysyłki za granicę 84
wartości pola usług wysyłkowych 84
wiele pasujących odpowiedników katalogu 30
Wielkiej Brytanii

wartości pola opcji usług wysyłkowych 94
Włoszech

wartości pola opcji usług wysyłkowych 91
wpisywanie danych aukcji w polach 17
wpisywanie danych produktu w polach 15
wymagane pola dotyczące poszczególnych działań 19
wymagane pola według działań 19
wyświetlanie harmonogramu pobierania 38
wyświetlanie wyników przesyłania 32

Z

zależności między polami 11
zestawienie magazynu 36
żądanie pobrania 35
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