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XML Import   11-5-2015 
versie 4.3.4 

 
 

Met CM Shop is het mogelijk om de stamgegevens van artikelen te importeren middels XML 

bestanden. Deze dienen op een externe locatie of op een server van CM Specialist geplaatst 

worden. Het is mogelijk om deze import voor meerdere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld 

een eenmalige complete artikelimport of bijvoorbeeld voor een import van alleen het 

artikelnummer, prijs en voorraadaantal. 

In dit document wordt beschrijven we hoe de XML bestanden opgebouwd moeten worden. De 

instellingen en controle van de XML bestanden wordt altijd door een van onze medewerkers 

uitgevoerd. 
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1. Locatie van de XML bestanden en voorbeelden 

De locatie van de XML bestanden kan op 2 manieren aangegeven worden. Een vaste URL 

zoals bijvoorbeeld: 

https://www.cmspecialist.nl/documentatie/xml/artikelen.xml  

OF 

Door het XML bestand op onze server te plaatsen via een door CM Specialist aangeleverd 

FTP account.  

Voorbeeld XML bestanden 

• Alle artikelstamgegevens inclusief btw van één artikel en twee niet volledige artikelen. 

In dit voorbeeld bestand is de PRIJSEX niet opgenomen omdat de PRIJSIN is 

opgenomen. 

https://www.cmspecialist.nl/documentatie/xml/artikelen.xml 

• Alleen het artikelnummer, voorraad en de prijs inclusief btw zijn ingevuld. In dit 

voorbeeld bestand is de PRIJSEX niet opgenomen omdat de PRIJSIN is opgenomen. 

https://www.cmspecialist.nl/documentatie/xml/artikelenvoorraad.xml 

Voor vragen over de XML import kan er contact worden opgenomen op 035 – 7200 700. 
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3. Beschikbare velden 

Hieronder worden alle beschikbare velden genoemd. Niet alle velden zijn verplicht. Van 

sommige is er minstens één verplicht. Dit wordt aangegeven met het veldnummer in Verpl.. 

Het veld Upd. is om na iedere import de eerdere geïmporteerde waardes te overschrijven. 

Velden met een * worden aangemaakt als deze nog niet aanwezig zijn in het CMS. 

# Veldnaam Omschrijving Verpl. Type 
data 

Lengte Upd. 

1 ARTIKELNR Uniek artikelnummer 1,2,3 Char. 12  

2 BESTELNR Artikelnummer van de fabrikant 1,2,3 Char. 12  

3 EAN Het EAN nummer van het artikel 1,2,3 Char. 12  

4 PRIJSEX Verkoopprijs excl. btw. 4 of 5 Num. 10,2 Ja 

5 PRIJSIN Verkoopprijs incl. btw. 4 of 5 Num. 10,2 Ja 

6. INKOOPEX Inkoopprijs exclusief btw.  Num 10,2  

7 BTW Mag een btw-ID, tarief of tekst zijn  Char. 5 Ja 

8 GEWICHT Gewicht voor de verzending in KG  Num. 5 Ja 

9 CONDITIE De staat van het artikel  Char. 20 Ja 

10 TITEL_NL Artikeltitel in het Nederlands tussen <![CDATA[…]]> Ja Char. 100 Ja 

11 TITEL_GB Artikeltitel in het Engels tussen <![CDATA[…]]>  Char. 100 Ja 

12 TITEL_DU Artikeltitel in het Duits tussen <![CDATA[…]]>  Char. 100 Ja 

13 TITEL_FR Artikeltitel in het Frans tussen <![CDATA[…]]>  Char. 100 Ja 

14 TITEL_IT Artikeltitel in het Italiaans tussen <![CDATA[…]]>  Char. 100 Ja 

15 TITEL_SP Artikeltitel in het Spaans tussen <![CDATA[…]]>   Char. 100 Ja 

16 OMSCHR_NL Nederlandse artikelomschrijving tussen <![CDATA[…]]>  HTML Geen Ja 

17 OMSCHR_GB Engelse artikelomschrijving tussen <![CDATA[…]]>  HTML Geen Ja 

18 OMSCHR_DU Duitse artikelomschrijving tussen <![CDATA[…]]>  HTML Geen Ja 

19 OMSCHR_FR Franse artikelomschrijving tussen <![CDATA[…]]>  HTML Geen Ja 

20 OMSCHR_IT Italiaanse artikelomschrijving tussen <![CDATA[…]]>  HTML Geen Ja 

21 OMSCHR_SP Spaanse artikelomschrijving tussen <![CDATA[…]]>  HTML Geen Ja 

22 VOORRAAD Het aantal wat op voorraad is  Num. 10 Ja 

23 MERK Het merk van het artikel * Char. 200 Ja 

24 URL De URL naar het artikel van de fabrikant  Char. 200  

25 AFBEELDING De URL naar artikelafbeelding of de bestandsvoornaam  Char. 200 Ja 

26 CATEGORIE De naam van de categorie met <![CDATA[…]]> * Char. 200  

27 SUBCAT De naam van de sub-categorie met <![CDATA[…]]> * Char. 200  
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4. Extra instellingen binnen de import 

Nadat alle velden juist zijn ingevuld zijn is er een aantal extra mogelijkheden welke hieronder 

worden toegelicht. 

Factor op de verkoopprijs 

Er kan een factor toegevoegd aan de verkoopprijs. In het veld Factor op de verkoopprijs kan 

een factor worden opgegeven die wordt berekend na de import. Een voorbeeld: 

In PRIJSIN staat € 10,00. Indien er in de factor 1.2 staat, wordt de prijs inclusief btw  € 12,00. 

Vast bedrag op de verkoopprijs 

Er kan een vast bedrag worden toegevoegd op de verkoopprijs. Dit vaste bedrag wordt 

toegevoegd NA de factor. Afhankelijk van de instellingen van inclusief of exclusief btw wordt het 

bedrag inclusief of exclusief btw opgeteld. 

Btw conversie 

Het is mogelijk op de opgegeven waarde in het veld BTW veld te converteren. Dat kan nodig 

zijn indien er Hoog, Laag of een btw ID wordt opgegeven. 

Meerdere afbeeldingen  

Er kunnen meerdere afbeeldingen aan een artikel gekoppeld worden. In AFBEELDING moet 

de voornaam van de afbeeldingen gedefinieerd worden. Daarna zijn maximaal 5 afbeeldingen 

te koppelen indien ze ge-upload zijn op onze FTP server. In de instellingen kunnen 5 

achternamen ingevoerd worden, bijvoorbeeld -1.jpg, -2.jpg etc..  

Een voorbeeld: in AFBEELDING wordt het artikelnummer ingevoegd. 

1234567890.jpg, 1234567890-2.jpg, 1234567890-3.jpg 1234567890-2.jpg waar 1234567890 

de voornaam is. “.jpg“ en “-2.jpg”, “ -3.jpg” etc. kunnen de achternamen zijn. 

Automatische aanroep van verwerking 

Het XML bestand kan zowel binnen het CMS als via een vaste URL aangeroepen worden om 

te verwerken. : 

http://www.domeinnaam.nl/feed_artikelimport.php?FeedID=XX&Pass=YYYYYYYY  

XX moet vervangen worden door het Feed volgnummer en YYYYYYYY het wachtwoord. 


