
SOCILINK / NEVIS / ONELINK

São 3 websites que partilham características em comum, nomeadamente os 
produtos virem todos do mesmo ERP.
Os 3 websites serão feitos em simultâneo e assim partilhar as funcionalidades

A informação contida neste documento é então para ser aplicada nos 3 
websites.
Desses 3, apenas o nevis.pt irá usufruir da informação toda importada via 
CSV.
Os outros 2, socilink.pt e onelink.pt, irão ter a informação no backend, mas 
não irá ser visível nem utilizada no frontend.

Nome, categorias, descrições, e pouco mais, será visível nos 3.
Preços, preços em desconto, e outras informações, será apenas visível num.

Em anexo a este documento segue um csv que serve de exemplo com a 
estrutura que o CSV exportado pelo ERP deverá ter.

De seguida, fica uma descrição de cada um dos campos.

https://docs.woocommerce.com/document/managing-products/
https://www.webtoffee.com/frequently-asked-questions-woocommerce-product-import-export/

ID
- Se é um produto novo, então ao fazer import o produto não pode ter ID
- Se ao fazer import, um produto tem ID, então vai editar os dados do produto
com esse ID
- Ao fazer import de um produto a primeira vez, é preciso fazer export do 
produto para saber com que ID ficou, para introduzir na plataforma.

A vossa plataforma vai ter que guardar o ID com que um produto ficou no 
socilink.pt, no onelink.pt e no nevis.pt
Quando querem exportar produtos da vossa plataforma para o socilink, têm de
exportar com os ID’s da socilink.
Se exportarem os produtos da vossa plataforma para o socilink, mas com os 
ID’s da Onelink, então ao importar, o socilink vai ficar com os produtos com o 
mesmo ID, com a informação dos produtos da Onelink com aquele ID.

Mais info aqui:
https://wordpress.org/support/topic/id-and-sku-how-to-handle/#post-11097875

https://docs.woocommerce.com/document/managing-products/
https://www.webtoffee.com/frequently-asked-questions-woocommerce-product-import-export/
https://wordpress.org/support/topic/id-and-sku-how-to-handle/#post-11097875


CATEGORIAS
- Ao importar produtos, se não existe a categoria já existir, vai adicionar o 
produto a essa categorias
- Se a categoria tiver uma letra diferente, vai criar uma categoria nova
- Se num novo import se corrigir a letra errada, vai adicionar o produto à 
categoria bem escrita, mas a categoria mal escrita foi criada e vai ficar lá
- Ou seja, uma categoria sem produtos não é apagada.
- As categorias têm de ser geridas manualmente, e não através da importação 
de produtos

ATRIBUTOS

CUSTOM FIELDS
https://stackoverflow.com/a/47042024/10778203 
https://www.webtoffee.com/frequently-asked-questions-woocommerce-product-import-export/
#comment-42650 

https://stackoverflow.com/a/47042024/10778203
https://www.webtoffee.com/frequently-asked-questions-woocommerce-product-import-export/#comment-42650
https://www.webtoffee.com/frequently-asked-questions-woocommerce-product-import-export/#comment-42650

