AKTUALIZACJA SKLEPÓW BOSCH NA PLATFORMIE

1. Ważne informacje wstępne
Każdy sklep Bosch działający w oparciu o system SkassaSHOP jest
wyposażony w funkcję aktualizacji produktów. Źródłem danych do
aktualizacji jest System Obsługi Klientów Bosch (SOKB) w firmie Skassa.
Sklepy klientów pobierają dane z systemu SOKB i nie są bezpośrednio
połączone z główną bazą firmy Bosch. Oznacza to, że po wejściu w życie
nowych cenników sklepy nie posiadają automatycznie dostępu do
nowych danych. Aktualizacja bazy SOKB, a później również sklepów
klientów jest wykonywana dopiero po wydaniu odpowiedniego zlecenia
przez firmę Bosch (średnio raz na kwartał).

Firma Skassa nie odpowiada za aktualność oferty ani
częstotliwość aktualizacji SOKB

Każdorazowo po zaktualizowaniu SOKB firma Skassa wykonuje
automatyczną aktualizację sklepów klientów. W późniejszym okresie
administratorzy poszczególnych sklepów mogą ręcznie uruchomić
aktualizację w dowolnym momencie.

2. Zakres aktualizacji
Zarówno aktualizacja automatyczna jak i aktualizacja ręczna dotyczą
tych samych elementów. Regularne aktualizacje obejmują zazwyczaj
dane produktów oraz kategorii, a sporadycznie mogą być również
aktualizowane banery główne i strony informacyjne.
Aktualizacja obejmuje:
- dane produktów: nazwy, opisy, przydział do kategorii, atrybuty,
produkty powiązane, akcesoria oraz cen sugerowane
- dane kategorii – nazwy, strukturę drzewa
Aktualizacja w żaden sposób nie zmienia cen sprzedaży produktów.
Ceny sprzedaży należy ustawić samodzielnie
Dokładna instrukcja aktualizacji cen na podstawie cen sugerowanych
znajduje się w punkcie 4. Tylko po jej wykonaniu ceny dla klientów
sklepu zostaną zmienione.

Wszystkie
produkty
i
kategorie
wprowadzone
ręcznie
przez
administratorów pozostają bez zmian nawet jeśli mają numery
katalogowe zgodne z numerami oryginalnych produktów Bosch.
SkassaSHOP rozpoznaje produkty na podstawie własnych oznaczeń i
wewnętrznych identyfikatorów więc nie ma możliwości aby ręcznie
wprowadzona oferta została zmieniona przez aktualizację.

3. Aktualizacja automatyczna
Aktualizacja automatyczna odbywa się tuż po wgraniu najnowszej wersji
bazy produktów bez uprzedniego powiadomienia administratorów
sklepów. Każdy administrator może natomiast ustawić w konfiguracji
sklepu powiadomienie o zakończeniu aktualizacji. W tym celu należy
wejść w konfigurację: System->konfiguracja->[ustawienia] i w tabeli (na
drugiej
stronie)
zmienić
wartość
parametru
powiadamiaj_mailowo_o_aktualizacjach na 1.
Aktualizacja poszczególnych sklepów może przebiegać w różnym czasie
więc to, że na niektórych sklepach pojawia się wcześniej, a na innych
później jest normalne. Niemniej firma Skassa dokłada starań aby
każdorazowo wszystkie sklepy były zaktualizowane w jednym dniu.

4. Aktualizacja ręczna/na żądanie
Oprócz aktualizacji automatycznych administratorzy sklepów mają do
dyspozycji narzędzie do aktualizacji na żądanie. Wykonanie ręcznej
aktualizacji jest zasadne tylko w wypadku pominięcia sklepu przy
aktualizacjach automatycznych (np. gdy sklep był w tym czasie
wyłączony). W innych sytuacjach aktualizacja nie spowoduje żadnych
zmian gdyż system SOKB jest aktualizowany okresowo, a po jego
zmianie wszystkie sklepy są automatycznie aktualizowane.
Aby wykonać aktualizację sklepu należy wejść w System->konfiguracja>[Aktualizuj produkty i kategorie Bosch]. Naciśnięcie przycisku od razu
powoduje włączenie aktualizacji i blokuje działanie panelu.
Aktualizacja produktów może trwać od 5min do 15min zależnie od pory
dnia, obciążenia serwera i innych czynników. Nie wolno przerywać
działania aktualizacji, zamykać okna przeglądarki ani zakładki. Jeśli
aktualizacja trwa nieprzerwanie dłużej niż 30min należy skontaktować się
z firmą Skassa w celu sprawdzenia/naprawy aktualizacji.
Poza aktualizacją produktów i kategorii można aktualizować inne

elementy jak aktualności, banery i ilości w opakowaniach zbiorczych. W
przypadku tych dodatkowych aktualizacji czas trwania jest dużo krótszy i
powinien zająć kilka-kilkanaście sekund.
W przypadku gdy po uruchomieniu aktualizacji pojawia się komunikat o
niedostępności aktualizacji należy spróbować ponownie po pewnym
czasie. Taki komunikat jest wynikiem czasowego zablokowania dostępu
przez SOKB w związku z pracami w bazie produktów SOKB i chroni
użytkownika przed pobraniem niewłaściwej lub niepełnej aktualizacji.
Ilości w opakowaniach zbiorczych – opcja pozwala zaktualizować ilości
produktów w opakowaniach, która jest równoznaczna z polem „Minimalna
ilość zakupu” i wymusza zakup całego opakowania np. „Wiertła do metalu
HSS-G, DIN 338 10 x 87 x 133 mm” 0 260 859 5077 można kupić tylko
10szt (lub wielokrotność). Wymagany format danych to plik CSV
rozdzielony średnikami (można zapisać z arkusza kalkulacyjnego).
Pierwsza kolumna to 10-cyfrowy numer katalogowy, a druga to
wspomniana ilość. Aktualizację ilości w opakowaniach zbiorczych można
wykonać własnoręcznie w dowolnym momencie. Te dane nie są
nadpisywane przez systemową aktualizację produktów.

Rys.1 Menu aktualizacji Bosch

Rys.2 Blokada ekranu podczas aktualizacji Bosch

5. Aktualizacja cen sprzedaży
Żadna forma aktualizacji nie zmienia cen sprzedaży na sklepie.
Aktualizowane są jedynie ceny sugerowane. Aby dostosować ceny na
sklepie do cen sugerowanych administrator powinien skorzystać z
operacji grupowych listy produktów. Operacje grupowe są dostępne w
formie pola wyboru pod listą produktów (rysunek poniżej).

Rys. 3. Dostęp do operacji grupowych (podświetlona funkcja przywracania cen
sugerowanych)

Przed użyciem opcji Przywróć cenę sugerowaną należy się upewnić, że w
tabeli powyżej znajdują się tylko produkty, które mają zostać
zaktualizowane. Czyli, że została wybrana kategoria lub zastosowany
filtr/wyszukiwanie. Aby zaktualizować ceny sugerowane dla całej oferty
należy wykonać operacje grupowe zaraz po wejściu w Produkty->Lista
produktów bo wtedy jest widoczna cała lista produktów.

Użycie opcji Przywróć cenę sugerowaną powoduje
bezpowrotną zmianę cen sprzedaży

Po ustawieniu cen sugerowanych można dalej zmieniać poziom cen
sprzedaży, zwiększać lub zmniejszać za pomocą opcji Cenę – zwiększ i
Cenę – zmniejsz w operacjach grupowych. Jeśli na sklepie jest dostępna
również indywidualna oferta to przed zmianą cen za pomocą tych dwóch
opcji należy wybrać kategorię których ma dotyczyć. Jest to bardzo ważne
aby uniknąć zmiany cen pozostałych produktów. Zmiany cen wykonanej
za pomocą operacji grupowych nie można cofnąć!

