Royal Caribbean, Celebrity, Azamara termék- és árinformációk
(XML export)
v2.0.3 - 2012.08.03*
Ez a dokumentum a Tengerjáró Kft. on-line foglalható termékskálájának elektronikusan
feldolgozható exportjának formátumát írja le. Az állományok XML formátumban generálódnak,
azonban nagyságuk miatt tömörítésre kerülnek. A tömörítés ZIP algoritmussal történik.
1. Az állományok elérési helye
Az állományok az ftp://rccl.foxart.hu címről FTP protokoll segítségével tölthetők le. Az
állományok EUR és USD valutanemenként vannak rendszerezve.
Böngészőben történő ftp elérés esetén a következő cím beírása szükséges az URL sávba:
ftp://user:pass@rccl.foxart.hu
2. Az állományok tartalma
Állomány

Leírás

rccl-product-export-EUR.xml

Termékkatalógus magyarítva indulásonkénti EUR kabin
árakkal.

rccl-product-export-USD.xml

Termékkatalógus magyarítva indulásonkénti USD kabin
árakkal.

3. Termék- és ajánlatinformáció
Generálási ciklus: minden nap 12:00 órakor.
Tartalom: Hajóutak brand-enként, hajóosztályonként, hajónként, indulásonként, hajózott
útvonallal, résztvevőkre bontott kabinárakkal, képekkel.
Állomány neve: rccl-hajout-export-<VALUTA>.zip
XML tag / attribútum

Formát
um

Leírás

<rccl-product>
...<ship_class>
…...<brand_code>

szöveg

Hajótársaság kód*

…...<brand_logo_link>

szöveg

Hajótársaság kép link

…...<ship_class_id>

szám

Hajó osztály azonosító

…...<ship_class_name>

szöveg

Hajó osztály megnevezés

…...<ship_class_description>

szöveg

Hajó osztály leírás

…......<ship_id>

szám

Hajó azonosító

…......<ship_name>

szöveg

Hajó megnevezés

…......<ship_description>

szöveg

Hajó leírás

…......<ship_thumbnail_image_link>

szöveg

Hajó bélyeg kép link

…......<ship_full_image_link>

szöveg

Hajó kiemelt nagy kép link

szöveg

Hajó kép link

…...<ship>

…......<ship_image_gallery>
….........<ship_image_gallery_link>
…......<package>
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….........<package_id>

szám

Útazonosító

….........<package_description>

szöveg

Út megnevezése

….........<nights>

szám

Éjszakák száma

szöveg

Indulás dátuma 9999.99.99
formátumban

…...............<activity_date>

szöveg

Útvonalponthoz tartozó dátum
9999.99.99 formátumban

…...............<activity_port_code>

szöveg

Kikötő egyedi azonosítója

…...............<activity_port_name>

szöveg

Útvonalponthoz tartozó kikötő

…...............<activity_name>

szöveg

Útvonalpont esemény
megnevezés

…...............<activity_time_from>

szöveg

Útvonalponthoz tartozó TÓL
dátum 9999.99.99
formátumban

…...............<activity_time_to>

szöveg

Útvonalponthoz tartozó IG
dátum 9999.99.99
formátumban

…..................<stateroom_type>

szöveg

Kabintípus**

…..................<stateroom_code>

szöveg

Kabinkód

…..................<stateroom_name>

szöveg

Kabinkód megnevezése

…..................<stateroom_image_link>

szöveg

Kabinkód kép link

…..................<guest_1_price_amt>

szám

1. fő főágy ár

…..................<guest_2_price_amt>

szám

2. fő főágy ár

…..................<guest_1_2_gratuity_amt>

szám

1-2. fő borravaló

…..................<guest_3_4_price_amt>

szám

3-4. fő pótágy ár

…..................<guest_3_4_gratuity_amt>

szám

3-4. fő borravaló

…..................<child_price_amt>

szám

Gyermekár (12 éves korig)

…..................<child_price_gratuity_amt>

szám

Gyermek borravaló

…..................<single_traveler_price_amt>

szám

Egyágyas ár

…..................<non_comm_cruise_fare_amt>

szám

NCCF – kötbéralapot képező díj

…..................<taxes_fees_amt>

szám

Kikötői illeték

….........<sail_date>
…............<date>
…............<activity_list>

…............<offer_list>
…...............<stateroom>

5. Attribútum értékek
Attribútum

Érték

*brand_code

R – Royal, C – Celebrity, Z - Azamara

**stateroom_type

I – Belső, O – Külső, B – Erkélyes, D - Lakosztály
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XML fájl felépítése
<?xml version="1.0" ?>
<rccl-product>
<ship_class>
<brand_code></brand_code>
<brand_logo_link></brand_logo_link>
<ship_class_id></ship_class_id>
<ship_class_name><![CDATA[]]></ship_class_name>
<ship_class_description><![CDATA[]]></ship_class_description>
<ship>
<ship_id></ship_id>
<ship_name><![CDATA[]]></ship_name>
<ship_description><![CDATA[]]></ship_description>
<ship_thumbnail_image_link></ship_thumbnail_image_link>
<ship_full_image_link></ship_full_image_link>
<ship_image_gallery>
<ship_image_gallery_link></ship_image_gallery_link>
</ship_image_gallery>
<package>
<package_id></package_id>
<package_description><![CDATA[]]></package_description>
<nights></nights>
<region_id></region_id>
<region_name></region_name>
<sail_date>
<date></date>
<activity_list>
<activity_date></activity_date>
<port_code></port_code>
<activity_port_name><![CDATA[]]></activity_port_name>
<activity_name></activity_name>
<activity_time_from></activity_time_from>
<activity_time_to></activity_time_to>
</activity_list>
<offer_list>
<stateroom>
<stateroom_type></stateroom_type>
<stateroom_code></stateroom_code>
<stateroom_name></stateroom_name>
<stateroom_image_link></stateroom_image_link>
<guest_1_price_amt></guest_1_price_amt>
<guest_2_price_amt></guest_2_price_amt>
<guest_1_2_gratuity_amt></guest_1_2_gratuity_amt>
<guest_3_4_price_amt></guest_3_4_price_amt>
<guest_3_4_gratuity_amt></guest_3_4_gratuity_amt>
<child_price_amt></child_price_amt>
<child_price_gratuity_amt></child_price_gratuity_amt>
<single_traveler_price_amt></single_traveler_price_amt>
<non_comm_cruise_fare_amt></non_comm_cruise_fare_amt>
<taxes_fees_amt></taxes_fees_amt>
</stateroom>
</offer_list>
</sail_date>
</package>
</ship>
</ship_class>
</rccl-product>
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Változáskövetés
2.0.2
Az <activity_list> szekcióba bekerült a <port_code> tag, mely a kikötő egyedi azonosítóját
tartalmazza.
2.0.3
A <package> szekcióba bekerült
➔ a <region_id> tag, mely a régió egyedi azonosítóját tartalmazza,
➔ a <region_name> tag, mely a régió magyar elnevezését tartalmazza.

További technikai információk:

➔ E-mail: support@foxart.hu
➔ Telefon: (+36 1) 889-7580

www.foxart.hu
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