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GS Pláza – API dokumentáció 

A GS Pláza adminisztrátori felületén megadható két hivatkozás, amin keresztül az alkalmazás 

kapcsolat tart külső partnereivel. Az egyik ilyen a „Termék API link”, amely a termékek automatikus 

feltöltését, frissítését segíti, míg a másik a „Rendelés API link”, amelyen keresztül értesítést küld 

bejövő megrendelés esetén. A termékek automatikus átvétele különböző formátumokban történhet 

igazodva a partnerek rendszereihez. A Termék API-hoz kész scriptet tudunk biztosítani a következő 

rendszerekhez: 

 Joomla & Virtuemart 

 Joomla & HikaShop 

 PrestaShop 

 OpenCart 
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Termék API 
A bolthoz beállított hivatkozás rendszeresen (6 óránként) letöltésre kerül. Az alkalmazás egy UTF-8 

kódolású XML, JSON, vagy CSV dokumentumot vár, amely tartalmazza a plázában megjelenítendő 

termékeket és termékkategóriákat az alábbiak szerint. A CSV dokumentum lehet latin2 

(hagyományos – magyar) kódolású is. 

XML dokumentum leírása 
Minta: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<GS> 

 <CATEGORIES> 

  <CATEGORY id=”5” title=”Lábbelik” parent=”0”> 

   <![CDATA[A kategória leírása]]> 

  </CATEGORY> 

  <CATEGORY id=”8” title=”Csizmák” parent=”5”> 

   <![CDATA[A kategória leírása]]> 

  </CATEGORY> 

 </CATEGORIES> 

 <PRODUCTS> 

  <PRODUCT id=”1” title=”Kisiwa High Taupe” serial=”S1234” 

manufacture=”MBT” garantie=”6 hónap” 

accessibility=”raktáron” shiptime=”2-4 munkanap” 

mass=”2.5” price=”45800” price_original=”52400” 

stock=”30”> 

   <SHORT_DESCRIPTION> 

    <![CDATA[Rövid leírás (nohtml)]]> 

   </SHORT_DESCRIPTION> 

   <LONG_DESCRIPTION> 

    <![CDATA[Részletes <b>leírás</b> (html)]]> 

   </LONG_DESCRIPTION> 

   <CATEGORIES> 

    <CATEGORY>2</CATEGORY> 

    <CATEGORY>4</CATEGORY> 

    <CATEGORY>8</CATEGORY> 

   </CATEGORIES> 

   <GALERY> 

    <PICTURE title=”képaláírás”>http://domain.hu/p.jpg</PICTURE> 

    <PICTURE>http://www.domain.hu/images/kisiwa2.jpg</PICTURE> 

    <PICTURE>http://www.domain.hu/images/kisiwa3.jpg</PICTURE> 

   </GALERY> 

   <PROPERTIES> 

    <PROPERTY title="Szín"> 

     <VALUE>piros</VALUE> 

     <VALUE>fehér</VALUE> 

     <VALUE>zöld</VALUE> 

    </PROPERTY> 

    <PROPERTY title="Méret"> 

     <VALUE>36</VALUE> 

     <VALUE>38</VALUE> 

     <VALUE>40</VALUE> 
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    </PROPERTY> 

   </PROPERTIES> 

   <PROPERTYGROUPS> 

    <GROUP serial=”G123” stock=”5”> 

     <CONFIG property=”Szín” value=”piros”/> 

     <CONFIG property=”Méret” value=”36”/> 

    </GROUP> 

   </PROPERTYGROUPS> 

  </PRODUCT> 

 </PRODUCTS> 

</GS> 

 

Az XML szerkezete: A gyökér tag egy GS tag, tartalma a következő. 

TAG Leírás 
CATEGORIES A használandó kategóriák 
PRODUCTS Termékek 

 

Categories tag 

Ez a tag definiálja az áruház által használt kategóriákat, tehát egy vagy több Category tag-et 

tartalmaz. Kategória listákban a kategóriák sorrendje az itteni sorrenddel fog megegyezni.  

 

Category tag 

Attribute Korlátozás Leírás 
id kötelező – max 100 karakter A kategória egyedi azonosítója a partner rendszerében. 
title kötelező – max 100 karakter A kategória megnevezése 
parent opcionális – max 10 karakter A kategória szülőkategóriájának egyedi azonosítója, 

ha 0, vagy ha nincs megadva, akkor ez egy főkategória. 

A tag törzse a kategória leírását tartalmaz, amely megadása opcionális. Üres leírás esetén megadható 

üres elemként is (pl: <category id=”2” title=”Bútorok” />).  

 

Products tag 

Ez a tag definiálja az áruház termékeit, tehát egy vagy több Product tag-et tartalmaz.  

 

Product tag 

Attribute Korlátozás Leírás 
id kötelező – max 100 karakter Egyed azonosító a partner rendszerében 
title kötelező – max 100 karakter A termék megnevezése 
serial opcionális – max 50 karakter A termék cikkszáma 
manufacture opcionális – max 30 karakter A termék gyártója 
garantie opcionális – max 20 karakter Garancia 
accessibility opcionális – max 20 karakter Elérhetőség (pl: raktáron, rendelésre, …) 
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shiptime opcionális – max 20 karakter Szállítási idő 
mass opcionális – törtszám A termék bruttó tömege, csomagolva, kg-ban 
price kötelező – egész szám A termék bruttó eladási ára Ft-ban 
price_original opcionális – egész szám A termék eredeti listaára Ft-ban 
stock opcionális – egész szám Készlet, maximálisan eladható mennyiség 

-1: korlátlan 
  0: elfogyott (inaktív) 

 

A tag további tag-eket tartalmazhat 

TAG Leírás 
SHORT_DESCRIPTION A termék rövid leírása HTML formázások nélkül 
LONG_DESCRIPTION A termék részletes leírása HTML formázásokkal  
CATEGORIES Kategóriák, amikbe a terméket besorolták 
GALERY A termék képei 
PROPERTIES A termék dinamikus tulajdonságai 

 

Categories tag 

Ez a tag Category tag-eket tartalmaz, melyek törzse 1-1 kategória azonosítót hordoznak. A termék 

ezekbe a kategóriákba lesz besorolva. A hivatkozott kategóriáknak definiáltnak kell lenniük.  

 

Galery tag 

Ez a tag Picture tag-eket tartalmaz, amelyek törzsei 1-1 hivatkozást hordoznak a termék képeire. A 

képek az elérhető legnagyobb felbontásúak legyenek, de maximum FullHD méretűek (1920x1080). A 

termék listaképe a galéria első képe lesz, a többi kép sorrendje az XML-ben megadott sorrend lesz. A 

Picture tag-ek rendelkezhetnek egy title attribútummal, ami a képhez tartozó képaláírás szövegét 

tartalmazza.  

 

Properties tag 

Ez a tag Property tag-eket tartalmaz, amelyek egy title attribútummal és Value tag-ekkel 

rendelkeznek. A title attribútum tartalmazza a tulajdonság megnevezését, a Value tag-ek törzsei 

tartalmazzák az adott tulajdonság lehetséges értékeit. A tulajdonságok megnevezése és értékei 

maximum 50 karakter hosszúak lehetnek.  
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JSON dokumentum leírása 
Minta: 

{ 

 "category": [{ 

  "id": 5, 

  "title": "L\u00e1bbelik", 

  "parent": 0, 

  "text": "A kateg\u00f3ria le\u00edr\u00e1sa" 

 }, 

 { 

  "id": 8, 

  "title": "Csizm\u00e1k", 

  "parent": 5, 

  "text": "A kateg\u00f3ria le\u00edr\u00e1sa" 

 }], 

 "product": [{ 

  "id": 1, 

  "title": "Kisiwa High Taupe", 

  "serial": "S1234", 

  "manufacture": "MBT", 

  "garantie": "6 h\u00f3nap", 

  "accessibility": "rakt\u00e1ron", 

  "shiptime": "2-4 munkanap", 

  "mass": 2.5, 

  "price": 45800, 

  "price_original": 52400, 

  "stock": 30, 

  "short_description": "R\u00f6vid le\u00edr\u00e1s (nohtml)", 

  "long_description": " <b>Le\u00edr\u00e1s<\/b> (html)", 

  "category": [2, 4, 8], 

  "galery": [ 

   "http:\/\/www.domain.hu\/images\/kisiwa1.jpg", 

   ["http:\/\/d.hu\/pic.jpg","k\u00e9pal\u00e1\u00edr\u00e1s"], 

   "http:\/\/www.domain.hu\/images\/kisiwa3.jpg" 

  ], 

  "property": { 

   "M\u00e9ret": ["35 2/3", "36", "37 1/3"], 

   "Sz\u00edn": ["piros", "feh\u00e9r", "z\u00f6ld"] 

  }, 

  "propertygroups": [ 

   { 

    "serial": "G123", 

    "stock": 5, 

    "config": { 

     "M\u00e9ret": "36", 
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     "Sz\u00edn": "piros" 

    } 

   } 

  ] 

 }] 

} 

A mezők értelmezése megegyezik az XML-nél leírtakkal. 

 

Pontosvesszővel tagolt CSV dokumentum leírása 
Minta: 

title;seller_product_id;serial;price;price_original;short_descriptio

n;long_description;manufacture;garantie;accessibility;shiptime;mass;

stock;photo_url;photo_url;photo_url;seller_category;seller_category;

seller_category;property[Szín];property[Szín];property[Szín] 

24k Gold ragyogást kölcsönző alapozó;1;G123;3150;4500;Fényűző hatású 

alapozó a 24k Gold termékcsaládból, ami szép és ragyogó megjelenést 

ad bőrének. Tiszta arany formulája ismert bőrsimító és ragyogást 

kölcsönző tulajdonságairól, segít hosszú ideig hidratálni a 

bőrt.;"<b>Részletes leírás</b> (html)";Avon;3 hónap;raktáron;4-7 

munkanap;0.03;30;http://www.domain.hu/pic1.jpg; http://www.domain.hu 

/pic2.jpg;;Arcápolás;Smink > Arc;Smink > Ajkak;piros;fehér;zöld 

A dokumentum első sora tartalmazza a mezőneveket, melyek tartalmilag kötöttek, viszont bármilyen 

sorrendben megadhatóak. A property[Szín] oszlop esetén a Szín csak példa, a szögletes 

zárójelek között a használt tulajdonság megnevezését kell megadni.  

 

A mezők értelmezése 

Attribute Korlátozás Leírás 
seller_product_id kötelező – max 100 karakter Egyed azonosító a partner rendszerében 
title kötelező – max 100 karakter A termék megnevezése 
serial opcionális – max 50 karakter A termék cikkszáma 
manufacture opcionális – max 30 karakter A termék gyártója 
garantie opcionális – max 20 karakter Garancia 
accessibility opcionális – max 20 karakter Elérhetőség (pl: raktáron, rendelésre, …) 
shiptime opcionális – max 20 karakter Szállítási idő 
mass opcionális – törtszám A termék bruttó tömege, csomagolva, kg-

ban 
stock opcionális – egész szám Készlet, maximálisan eladható mennyiség 

-1: korlátlan 
  0: elfogyott (inaktív) 

price kötelező – egész szám A termék bruttó eladási ára Ft-ban 
price_original opcionális – egész szám A termék eredeti listaára Ft-ban 
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short_description opcionális – max 255 karakter A termék rövid leírása formázások nélkül 
long_description opcionális A termék részletes leírása HTML 

formázásokkal 
seller_category többször is szerepelhet, de 

egyszer legalább kötelező 
A termék kategória besorolása. Ha több 
kategóriába is be van sorolva, akkor több 
ilyen mező kell. Egy mezőbe, egy 
kategória besorolás szerepeljen. A 
kategória neve a teljes útvonalat 
tartalmazza „>” karakterrel elválasztva. 
Tehát: 
szülőkategória>alkategória>alalkategória 

Attribute Korlátozás Leírás 
photo_url többször is szerepelhet A termék képeinek linkje. Ha a több kép 

is rendelkezésre áll, akkor több ilyen 
nevű mező kell. Egy mezőbe egy 
hivatkozás kerüljön. A képek az elérhető 
legnagyobb felbontásúak legyenek, de 
maximum FullHD méretűek (1920x1080). 
A termék listaképe az első képe lesz, a 
többi kép sorrendje a felsorolás 
sorrendjével fog megegyezni. 

property[…] többször is szerepelhet A termékekhez dinamikus tulajdonságok 
rendelhetőek. Ezek a tulajdonságok 
egyrészt kiemelt helyen szerepelnek a 
termék adatlapján, másrészt részt 
vesznek az automatikusan generált 
tematikus kereső összeállításában. 
Például egy labda esetében ilyen 
tulajdonság az átmérő. A tulajdonságok 
rendelkezhetnek több értékkel is. Ilyen 
esetben a vásárlónak ki kell választania 
egy értéket a megadottak közül, mielőtt 
a kosárba teszi a terméket. Például egy 
cipő esetében ilyen tulajdonság a méret, 
és az értékek lehetnek 36,37,38,39,… 
A tulajdonságok megadási módja: a CSV 
fejlécében kell jelezni a tulajdonság 
megnevezését kapcsos zárójelekkel 
közrefogva a property szót követően, 

pl: property[Szín]. Ha a tulajdonság 
egy adott terméknél rendelkezhet több 
értékkel is, akkor ezt a mezőnevet is 
többször kell szerepeltetni. A 
tulajdonságok számára nincs korlátozás. 
A tulajdonságok nevei és értékei 
maximum 50 karakter hosszúak lehetnek.  
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Rendelés API 
A bolthoz beállított hivatkozás minden rendelés beérkezésekor meghívódik és POST method 

használatával egy UTF-8 kódolású JSON stringet továbbít. Ez a struktúra tartalmazza a megrendelés 

adatait.  

 

Minta: 
{ 

 "customer": { 

  "customer_name": "Teszt Elek", 

  "customer_mail": "elek@teszt.hu", 

  "customer_phone": "30\/555-77-63", 

  "shipping_name": "Teszt Elek", 

  "shipping_zip": 1234, 

  "shipping_city": "Kukutyin", 

  "shipping_street": "Futrinka utca 28", 

  "billing_name": "Teszt Elek EV", 

  "billing_zip": 1234, 

  "billing_city": "Kukutyin", 

  "billing_street": "Futrinka utca 28", 

  "billing_taxcode": "12345678-1-23" 

 }, 

 "order": { 

  "id": 29, 

  "datetime": "2012-10-02 12:35:28", 

  "payment_method": "fut\u00e1r - ut\u00e1nv\u00e9t", 

  "shipping_price": 650, 

  "comment": "Kisz\u00e1ll\u00edt\u00e1s el\u00f5tt k\u00e9rem 

h\u00edvjon fel a fut\u00e1r!", 

  "currency": "HUF", 

  "reduction": 2290, 

  "cash_on_delivery": 44160 

 }, 

 "basket": [{ 

  "title": "Kisiwa High Taupe csizma; m\u00e9ret: 38; sz\u00edn: barna", 

  "serial": "S1234", 

  "price": 45800, 

  "mass": 0, 

  "count": 1, 

  "foreign": "1234" 

 }] 

} 
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customer tag 
A megrendelést leadó adatai, a kiszállítás és számlázás címe. 

Megnevezés Leírás 

customer_name A megrendelést leadó neve 

customer_mail A megrendelést leadó e-mail címe 

customer_phone A megrendelést leadó telefonszáma 

shipping_name A kiszállítási címen az átvevő neve 

shipping_zip A kiszállítási cím irányítószáma 

shipping_city A kiszállítási cím települése 

shipping_street A kiszállítási cím utca, házszáma 

billing_name A számlázási név 

billing_zip A számlázási cím irányítószáma 

billing_city A számlázási cím települése 

billing_street A számlázási cím utca, házszáma 

billing_taxcode Céges vásárló estén adószám 

 

order tag 
A megrendelés adatai 

Megnevezés Leírás 

id A rendelés azonosítója a GS Pláza rendszerében 

datetime A megrendelés beérkezésének időpontja 

payment_method Kiszállítási, fizetési mód  
Lehetséges értékei: 

 futár – előre utalás 

 futár – utánvét 

 személyes átvétel 

shipping_price Szállítási, csomagolási költség 

comment A vásárló megjegyzése a megrendeléshez 

currency Pénznem 

reduction Facebook kedvezmény mértéke 

cash_on_delivery Átvételkor fizetendő 

basket tag 
A basket tag egy tömböt tartalmaz a megrendelés elemeivel. Egy elem adatait írja le a következő 

táblázat.  

Megnevezés Leírás 

title A rendelt termék neve 

serial A termék cikkszáma 

price A termék bruttó egységára 

mass A termék tömege 

count A rendelés mennyisége 

foreign A termék egyedi azonosítója a partner rendszerében 

 

mailto:info@gs-plaza.hu

