
Integracja XML
z platformą



Pobieranie pliku XML

1. Wklej indywidualny link z plikiem danych, który wysłaliśmy mailem na 
twoją skrzynkę pocztową. Na potrzeby testów można skorzystać z linku:

https://dmtrade.pl/katalogi/xml/test/nowyXML.xml 

2. Uruchom ładowanie pliku XML poprzez wejście na strone i poczekaj na 
załadowanie skryptu. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i pobierz 
plik XML na swój dysk. 
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Spis treści XML

Jeśli posiadasz sklep na platformie SOTE i chciałbyś integrować go z naszą 
hurtownią DMTrade, skontaktuj się z nami mailowo: hurt@dmtrade.pl  
Przygotujemy plik specjalnie dla Ciebie, zawierający najważniejsze infor-
macje na temat produktów, takie jak: 
Kod produktu, Nazwa, Waluta, Stawka VAT, Cena brutto, Długi opis, Krótki 
opis, Zdjęcia, Waga, Jednostka miary, ean-13, Stan magazynowy, 
Producent, Opcjonalnie kategoria z naszego systemu
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1. Otwórz zapisany na dysku plik i edytuj jego zawartość według własnej 
potrzeby. Bez problemu można wprowadzać zmiany w komórkach, 
edytować całe komórki itp. Można oczywiście zostawić plik bez zmian (jest 
on tak skonfigurowany, aby bez problemu dał się zaimportować do platformy 
SOTE) Opcjonalnie plik może zawierać domyślne kategorie z naszego 
systemu - podczas kontaktu z nami prosimy o wybranie czy preferują 
Państwo plik z naszymi kategoriami czy bez. 

UUWAGA! Otwarcie pliku w programie Excel (lub podobnym programie 
tego typu) oraz jego zapisanie  jest niezbędne do prawidłowego  im-
portu danych.

Aby zapisać plik w programie Excel należy przejść do zakładki “Plik”, 
następnie kliknąć “Zapisz” 
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Tak zapisany plik jest gotowy do importu w systemie SOTE

www.dmtrade.pl

Przygotowanie pliku XML



1. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego w sklepie SOTE, należy 
przejść do zakładki Oferta > Produkty > Import

2. Jako format importu wybieramy: Import pliku Microsoft Office 2003

3. Następnie wybieramy wcześniej zapisany plik z naszego dysku.

4. Klikamy “Importuj”

Jeśli nie posiadasz pliku danych do integracji a chciałbyś go 
otrzymywać lub masz wątpliwości dotyczące importu danych z 
naszego pliku prosimy o kontakt mailowy: hurt@dmtrade.pl

Jeśli posiadasz sklep internetowy na innych platformach i jesteś zain-
teresowany integracją z naszą hurtownią, również prosimy o kontakt. 

Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy w imporcie. 
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Import pliku XML


