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symbiont ismertető
A symbiont, egy webáruházba integrálható, platform független termék információs rendszer, mely 
hatékony  segítséget  nyújthat  a  műszaki  /  számítástechnikai  webáruházaknak.  A  szimbionta,  a 
webáruházba épülve, a webáruházzal szorosan együttműködve támogatja az értékesítési folyamatot.

Amikor  a  látogató  megnyit  egy  termék  adatlapot,  a  webáruházba  beépült  "szimbionta" 
automatikusan  azonosítja  a  terméket,  lekéri  a  szerverünktől  az  adott  termékre  vonatkozó 
információkat, és megjeleníti azt, mintha a webáruház szerves része lenne.

A  megjelnítésről  egy  pár  soros  javascript  kód  gondoskodik,  amit  a  webáruház  forrásában  kell 
elhelyzni.

Beillesztő kód
Másolja az alábbi kódot a webáruház termék adatlapjainak forrásába, arra a helyre, ahol a bővített 
termék információt  meg szeretné jeleníteni.  A kód paramétereit  minden oldalon dinamikusan az 
adott termékhez kell igazítani.

TELEPÍTÉSI_KULCS kötelező Egyedi telepítési azonosító

Minden  webáruház  saját  kulccsal  rendelkezik.  Ez 
biztosítja, hogy a kódot más oldal ne használhassa.

TERMÉK_CIKKSZÁM kötelező A termék cikkszáma

A cikkszám gondoskodik a  termék azonosításáról.  Ez 
alap esetben gyártói cikkszám, de bizonyos esetekben 
lehet a nagykereskedői cikkszám/azonosító.

FONOTOS: A termék cikkszám NEM a webáruház 
saját egyedi azonosítója!

GYÁRTÓ opcionális Gyártó megnevezése

Bizonyos esetekben a cikkszám nem elegendő a pontos 
azonosításhoz. ilyenkor segítségre lehet a gyártó.

(Magadása  opcionális,  amennyiben  nem sikerül  csak 
cikkszámból azonosítani a terméket, a symbiont üres 
adatalappal tér vissza.)

TERMÉK_ÁR opcionális
(szám)

A termék ára Ft-ban

A termék összehasonlításnál  a  vásárló  számra egyik 
fontos szempont lehet a termékek ára. Ha a termék ár 
megadásra  kerül,  akkor  ez  is  megjelenik  az 
összehasonlító táblázatban.
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<div id="symbiont_content_div"></div>
<script type="text/javascript">

var symbiont_prod_id = 'TELEPÍTÉSI_KULCS';
var symbiont_prod_num = 'TERMÉK_CIKKSZÁM';
var symbiont_prod_man = 'GYÁRTÓ';
var symbiont_prod_price = 'TERMÉK_ÁR';
(function() {

var prodscript = document.createElement('script');
prodscript.type = 'text/javascript';
prodscript.src = 'http://symbiont.symbiont.hu/js/insertprod.js';

var insprod = document.getElementsByTagName('script')[0];
insprod.parentNode.insertBefore(prodscript, insprod);

})();
</script>

A kód működése
A  beillesztő  kód,  a  paraméterek  alapján  egy  iFrame  ablakot  hoz  létre  a  megadott  helyen, 
(symbiont_content_div) és meghívja benne a termékinformációt szolgáltató scriptet.

http://symbiont.symbiont.hu/product.php?
kod=TELEPÍTÉSI_KULCS&csz=TERMÉK_CIKKSZÁM&gy=GYÁRTÓ&a=ÁR

A webáruház és a termék azonosítása után, megjelenik a bővített termék adatlap. (részletees leírás, 
termékfotók,  paraméterlista,  termék  értékelések/hozzászólások,  terméktesztek,  termék 
összehasonlítás) Amennyiben az adott terméket nem sikerül beazonosítani, vagy még nem található 
róla információ az adatbázisban, üres oldal kerül betöltésre.

Az iFrame ablak szélessége minden esetben alkalmazkodik a rendelkezésre álló hely szélességéhez. 
A javascript pedig gondoskodik az ablak magasságának dinamikus méretezéséről. Így az iFrame 
sosem foglal el felesleges helyet a weboldalon.

symbiont demo: http://www.symbiont.hu/demo.html

A symbiont beillesztő kód a gemstone media kft. tulajdona! Ezen bármilyen módosítás kizárólag a 
gemstone media kft. írásbeli engedélyével lehetséges.

Amennyiben  a  kód  telepítésével  kapcsolatban  kérdése  lenne,  kérjük  jelezze  ezt  számunkra  a 
symbiont@symbiont.hu e-mail címen.
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