
Dokumentacja
formatu StarCode XML

wersja 2.1

I. Ogólna struktura
<offers>

<stat>
<num>12873</num>
<ver>2.1</ver>

</stat>

<product>
<id>1</id>
<name><![CDATA[nazwa produktu]]></name>
<producer><![CDATA[nazwa producenta]]></producer>
<code><![CDATA[kod produktu producenta]]></code>
<description><![CDATA[opis produktu]]></description>
<url><![CDATA[adres URL produktu]]></url>
<price><![CDATA[cena.produktu]]></price>
<category><![CDATA[kategoria / produktu]]></category>
<image><![CDATA[adres/URL/zdjęcia]]></image>
<shipping><![CDATA[cena.dostawy]]></shipping>
<availability><![CDATA[dostępność produktu]]></availability>
<parms>

<parm_name><![CDATA[nazwa atrybutu 1]]></parm_name>
<parm_value><![CDATA[wartość atrybutu 1]]></parm_value>
<parm_name><![CDATA[nazwa atrybutu 2]]></parm_name>
<parm_value><![CDATA[wartość atrybutu 2]]></parm_value>

</parms>
</product>
<product>

<id>2</id>
<name><![CDATA[nazwa produktu 2]]></name>
<producer><![CDATA[nazwa producenta]]></producer>
<code><![CDATA[kod produktu producenta]]></code>
<description><![CDATA[opis produktu]]></description>
<url><![CDATA[adres URL produktu]]></url>
<price><![CDATA[cena.produktu]]></price>
<category><![CDATA[kategoria / produktu]]></category>
<image><![CDATA[adres/URL/zdjęcia]]></image>
<shipping><![CDATA[cena.dostawy]]></shipping>
<availability><![CDATA[dostępność produktu]]></availability>
<parms>

<parm_name><![CDATA[nazwa atrybutu 1]]></parm_name>
<parm_value><![CDATA[wartość atrybutu 1]]></parm_value>
<parm_name><![CDATA[nazwa atrybutu 2]]></parm_name>
<parm_value><![CDATA[wartość atrybutu 2]]></parm_value>

</parms>
</product>

</offers>

Przykładowa struktura XML.



Pogrubiona część struktury <stat></stat>, występuje tylko raz. Atrybut <num> zawiera
informacje o łącznej ilości (aktywnych) produktów w bazie danych sklepu. Atrybut <ver> informuje o
wersji generowanego pliku XML – w tym wypadku, ma zawierać: 2.1.

II. Opis tagów 
Pole Opis Obowiązkowe

offers TAK

product Kontener zawierający dane dotyczące jednego produktu. TAK

id Id produktu, może to być liczba (int) lub ciąg znaków 
(chars). Istotna jest unikalność tego pola oraz 
jednoznacza identyfikacja produktu.

TAK

name Nazwa produktu, umożliwiająca jego identyfikację.
Poprawne nazwy:
Telewizor plazmowy Panasonic TX-P50G30E
Panasonic TX-P50G30E
Nieprawidłowe:
Telewizor plazmowy
Telewizor Panasonic
Ponad to, nazwy produktów powinny być pozbawione 
wszelkich tekstów promocyjnych (typu: dostawa gratis, 
najniższa cena itp.). Nazwa produktu może zawierać 
informacje o produktach sprzedawanych w zestawie. Nie 
zastostosowanie się do tego może spowodować lub 
uniemożliwić prawidłowe zgrupowanie oferty.

TAK

producer Nazwa producenta, np.: Panasonic, Sony, Nike. Nazwa 
producenta może być również przekazana jako parametr 
produktu.

NIE

code Kod produktu nadany przez producenta. Pole to nie służy 
do przechowywania kodu produktu nadanego przez sklep!

NIE

description Opis produktu, najlepiej pozbawiony kodu HTML 
(oszczędność transferu). 
Uwaga – przy wycinaniu kodu HTML należy zwrócić 
uwagę, aby słowa nie zlały się w jeden długi wyraz. 
Zdarzyć się tak może, gdy treść zapisana jest w tabelce, a 
kod HTML zostanie usunięty. Najlepiej przed wycięciem 
kodu HTML do wszystkich znaków < oraz > dodać spację. 
Z opisu należy również usunąć wielokrotne znaki spacji 
oraz nowej linii.

NIE

url Adres URL produktu na stronie sklepu. Adres musi być 
kompletny – musi zawierać http:// lub https://.
Poprawne adresy URL:
http://www.sklep.pl/1,produkt.html 
http://www.sklep.pl/produkty/jakas-nazwa,1.html 
http://www.sklep.pl/?productId=1 
Niepoprawne adresy URL:
www.sklep.pl/1,produkt.html 
http://www.sklep.pl/

TAK



price Cena produktu brutto, wyrażona w złotówkach. 
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Cena nie może 
zawierać symbolu waluty, może zawierać wyłącznie cyfry 
oraz kropkę. 
Prawidłowe ceny:
156.90
2495.00
99
Nieprawidłowe ceny:
156,90 zł
2 495,00
2,495.00 zł
99PLN

TAK

category Kategoria produktu, powinna zawierać pełną ścieżkę.
Prawidłowe:
Komputery i akcesoria / Monitory / LCD
Opony / Opony osobowe / Zimowe
Sprzęt RTV / Kamery
Odzież i obuwie / Odzież damska / Koszule
Nieprawidłowe:
LCD
Opony zimowe
Kamery
Koszule
Wyjątkiem dopuszczenia kategorii np. Koszule – jest fakt, 
że sklep oferuje koszule wyłącznie damskie i nie ma oferty 
dla mężczyzn. Kategoria powinna jednoznacznie określać 
towar i umożliwiać przypisanie kategorii.

TAK

image Adres URL do dużego zdjęcia produktu, adres powinien 
być pełny, tj. powinien zaczynać się od http://. W 
przypadku braku zdjęcia, pole powinno być puste – nie 
należy podawać adresu URL do zaślepki lub logo 
sklepu.

NIE

shipping Koszt dostawy produktu. Reguły identyczne jak w 
przypadku ceny.

NIE

availability Dostępność produktu, może być określona słownie, np. 
dostępny, dostępny w ciagu tygodnia, lub jedną z 
predefiniowanych wartości:
0 – dostępny od ręki (zgodność z nokaut XML)
1 – dostępny do tygodnia (zgodność z nokaut XML)
2 – dostępny powyżej tygodnia (zgodność z nokaut XML)
3 – na zamówienie (zgodność z nokaut XML)
4 – sprawdź w sklepie (zgodność z nokaut XML)
5 – dostępny do 3 dni

NIE

parms Kontener zawierający parametry (cechy, właściwości) 
produktu.

NIE

parm_name Nazwa atrybutu, np.: Waga, Szerokość, Rozdzielczość. NIE

parm_value Wartość atrybutu, np.: 1kg, 100, 1920x1070 
Uwaga – wartość zawsze dotyczy parametru (nazwy 

NIE



parametru) występującego wcześniej. Istotna jest 
kolejność podawania danych, najpierw nazwa parametru, 
następnie jego wartość.

Mimo, że część pól nie jest wymagana, to zaleca się, aby były one dostarczone 
(szczególnie dotyczy to zdjęcia produktu, opisu, producenta oraz kosztów dostawy i 
dostępności produktu) – ich brak może ograniczyć widoczność produktów sklepu.

Ponad to należy zwrócić uwagę na poprawność nazw produktów – usunięcie z nich 
tekstów promocyjnych, ujednolicenie nazewnictwa usprawnia proces grupowania i 
zwiększa widoczność oferty / produktu.
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