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Вибір способу завантаження новинок
• Self-service – це завантаження, яке повністю контролює постачальник, для нього необхідно
заповнити розширений шаблон та завантажити вже готові до публікації на сайт (ретушовані)
фотографії. Товари із даного завантаження доступні до редагування лише постачальником.

• Shop – це завантаження, яке частково надає постачальник, для нього необхідно заповнити
простий шаблон та надати фотографії товару. Відділ Production правильно категоризує товар,
заповнить всі можливі характеристики, прив'яже розмірні таблиці та адаптує фотографії до
публікаціі.

• Business – це завантаження з проведенням фотозйомки, яке повністю обробляє відділ
Production, для нього необхідно заповнити простий шаблон та надати зразки товару для їх
обробки (фотографування, категоризація, та ін.). Kasta Production проведе зйомку товару та
відретушує фотографії, правильно категоризує товар, заповнить всі можливі характеристики,
прив'яже розмірні таблиці.

• Enterprise – це замовлення послуг Kasta Production за індивідуальними вимогами
постачальника: зйомка фото та відео контенту для e-commerce, реклами, соціальних мереж.

Self-service
Для завантаження Self-service необхідно сформувати актуальний шаблон для
товарів. На сторінці Генерація шаблона можна вибрати категорії покроково,
або знайти відповідні категорії через пошук

Праворуч доступне меню для редагування умов завантаження файлом ексель
(кнопка Сформувати шаблон)
Вибір завантаження фотографій.
Якщо обрано пункт «фотографії в папках» - необхідно буде завантажити
фотографії в папках або в архівах на кроці №3 Завантаження фото
Якщо обрано пункт «фотографії у вигляді посилань у файлі» - в сформованому
шаблоні будуть присутні відповідні колонки для посилань на фотографії
Чекбокси:
«опис українською мовою»
Якщо ви не бажаєте надати текстові поля (назва товару, опис товару, склад
товару) українською мовою – можна зняти цей чекбокс, і тоді, в сформованому
шаблоні не будуть присутні відповідні колонки для заповнення. Всі текстові поля
будуть перекладені українською автоматично на сайті.
«не обов'язкові (бажані) характеристики товару»
Якщо ви не бажаєте надати додаткові характеристики – можна зняти цей
чекбокс, і тоді, в сформованому шаблоні не будуть присутні відповідні колонки.
Товар вийде на сайт, але не буде присутнім в більшості фільтрів, та може
викликати додаткові питання від клієнтів.
«стоки та ціни»
Якщо ви не бажаєте надати сток та ціну для товару характеристики – можна
зняти цей чекбокс, і тоді, в сформованому шаблоні не будуть присутні відповідні
колонки. Товари будуть автоматично зі стоком 0 та цінами 0. Потім можна
оновити сток та ціни.

Self-service
Після вибору категорії та умов завантаження можна формувати шаблон –необхідно
натиснути кнопку «Сформувати шаблон»

Буде скачаний ексель файл з інформацією, що відповідає обраній категорії.
На сторінці «Инструкция по использованию» буде актуальна інструкція з використання та заповнення шаблону.
Важливо! Поля Назва/Описа – єдині для ідентифікаторів картки товару: артикул+бренд, тому, коли ви вносите зміни в назву/опис (а
також і при завантаженні) будь якого конкретного артикулу – то відбудеться автоматично заміна (при завантаженні буде обрана перша
назва/опис) цього поля.
Важливо заповнити саме скачаний шаблон. Не можна видалятиколонки та сторінки в шаблоні.
На сторінці «Условия для фотографий» інформація по завантаженню фотографій,Також інформація про фото є на
кроці №3 «Завантаження фото»

Self-service
Або можна завантажити по 1 товару через інтерфейс.
Кнопка «Завантажити товар»

Self-service
Загальні вимоги для надання фотографій
Якщо обрано пункт «фотографії в папках»
необхідно буде завантажити фотографії в папках або в архівах на кроці №3 Завантаження фото
Папка повинна називатися артикулом, нижнє підкреслення, кольором, такими ж як у переданому списку товарів; якщо в
назві артикулу містяться заборонені для папки символи (/ : *? "<> |) то їх необхідно пропустити в назві папки; всередині
папки фотографії в форматі jpeg (jpg), sRGB повинні називатися по порядку, від меншого до більшого, у відповідності до
послідовності відображення фотографій в картці товару. Краще починати нумерацію так: 0, 1, 2, 3, де 0 – головна
фотографія товару. У назві фото рахується кожний символ/цифра окремо, наприклад, якщо нумерація фото 1,3,5,10,12, то
порядок буде таким: 1,10,12,3,5 - групуються спочатку всі перші цифри за збільшенням, потім інші цифри також за
збільшенням.
Папку з фото можна перетягнути в поле «Перетягніть сюди папки з фотографіями, щоб завантажити»,

або заархівувати та додати багато папок в 1 архіві. Архів може бути лише в zip форматі не більше 200мб.
Якщо обрано пункт «фотографії у вигляді посилань у файлі», у сформованому шаблоні будуть присутні відповідні колонки
для посилань на фотографії. В колонку «Фото переднего плана» необхідно додати головне фото товару. Посилання на фото
потрібні такі, що ведуть на конкретну одну картинку в форматі jpeg (jpg).
Наприклад:https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/12/6/4a3a0d5128c37e0e0adf0dbc2493a6b3-full.jpg

Self-service
Загальні вимоги для надання фотографій
Увага. В картці товару на сайті є зум на фото, який показує оригінальний розмір фотографії.
Зум дуже важливий для розгляду деталей товару, тому найкраще завантажити фотографії в максимальному розмірі 1035 на 1440
пікселів, особливо для одягу, взуття та аксесуарів, тощо.
Якщо ваш товар не потребує зуму (наприклад, це туалетний папір чи добриво), можна завантажити в дещо меншому розмірі:
1035 на 1440 пікселів
1012 на 1408 пікселів
989 на 1376 пікселів
966 на 1344 пікселів
943 на 1312 пікселів
920 на 1280 пікселів
897 на 1248 пікселів
874 на 1216 пікселів
851 на 1184 пікселів
828 на 1152 пікселів
805 на 1120 пікселів
782 на 1088 пікселів
759 на 1056 пікселів
736 на 1024 пікселів

713 на 992 пікселів
690 на 960 пікселів
667 на 928 пікселів
644 на 896 пікселів
621 на 864 пікселів
598 на 832 пікселів
575 на 800 пікселів
552 на 768 пікселів
529 на 736 пікселів
506 на 704 пікселів
483 на 672 пікселів
460 на 640 пікселів
437 на 608 пікселів
414 на 576 пікселів- це найменьший розмір, в картці
товару на фото зуму не буде.

Якщо ваші фото не підходять під вказаний вище формат, їх буде автоматично обрізано до найближчого меншого формату, дозволеного
сайтом, наприклад, формат 1000 на 1350 пікселів буде обрізано до формату 966 на 1344 пікселів.

Shop
Для завантаження Shop необхідно заповнити шаблон для товарів.
Актуальний шаблон знаходиться на кроці №2 Завантаження списку.
В шаблоні на сторінці «Правила и примеры» є актуальна інструкція.
Зверніть увагу: всі дані необхідно заповнити російською мовою. Переклад українською буде зроблено
автоматично.

Shop
Крім шаблону, ще необхідно завантажити фотографії до товарів.
В шаблоні на сторінці «Правила и примеры» є актуальна інструкція.
Також інформація про фото є на кроці №3 «Завантаження фото»

Shop
Для завантаження новинок необхідно заповнити шаблон в форматі Ексель.
Таблиця з даними повинна закінчуватись з останнім рядком з артикулом.
Під таблицю не слід вносити ніяких даних!

Та завантажити підготовлений список в інтерфейс

Після завантаження відкриється таблиця з даними завантаженого списку, де
необхідно зв’язати стовпці між стовпцями в екселі та стовпцями в Хабі. Для цього з
випадаючого списку необхідно вибрати правильну назву заголовка стовпця.

Обов’язково перевірте, чи правильно позначений початок даних.
Його можна перемістити на інший рядок при необхідності.

Після натискання на кнопку Зв’язати – відкриється вікно для перевірки правильності внесення даних.
Передивіться уважно ще раз. Якщо не все правильно, можна натиснути Закрити та продовжити редагування.

Якщо все правильно, можна натиснути

Зв’язати.

Після зв’язування можна завантажити фотографії зручним способом,
якщо фотографій не було в файлі у вигляді посилань.
Якщо фотографії були завантажені разом з файлом – цей крок буде пропущений.

Завантаження готове для відправки байєру для підтвердження, та відправки у виробництво після завантаження та
перевірки шаблону та фотографій.
Необхідно натиснути Підтвердити

Після відправки і до підтвердження байєром товари можна побачити в статусі Нові товари.
Після підтвердження вони попадуть на виробництво, змінять статус на У виробництві

Shop
Загальні вимоги для надання фотографій
Якщо завантаження відбувається перетягуванням папок
Вимоги до папок:
папка повинна називатися артикулом, нижнє підкреслення, кольором, такими ж як у переданому списку товарів; якщо в
назві артикулу містяться заборонені для папки символи (/ : *? "<> | _) то їх необхідно пропустити в назві папки; всередині
папки фотографії повинні називатися по порядку, від меншого до більшого, у відповідності до послідовності
відображення фотографій в картці товару.
Папку з фото можна перетягнути в поле «Перетягніть сюди папки з фотографіями, щоб завантажити»,

Вимоги до фотографій:
JPEG, sRGB розмір не менш ніж 500х696 пікселів, від 72 точок на дюйм, при збільшенні х2 зберігає чіткість і деталізацію
Вимоги до архіву:
не більше 200мб, в форматі ZIP
Якщо фотографії надаються в шаблоні у вигляді посилань,
в шаблоні необхідно буде замаппити відповідні колонки для посилань на фотографії.
Посилання на фото потрібні такі, що ведуть на конкретну одну картинку в форматі jpeg (jpg).
Наприклад: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/18/00/22/panda-4211083_960_720.jpg

Business
Для завантаження Business необхідно заповнити шаблон для товарів.
Актуальний шаблон знаходиться на кроці №2 Завантаження списку.
В шаблоні на сторінці «Правила и примеры» є актуальна інструкція.
Зверніть увагу: всі дані необхідно заповнити російською мовою. Переклад українською буде зроблено
автоматично.

Після завантаження відкриється таблиця, з даними завантаженого списку, де
необхідно зв’язати стовпці між стовпцями в єкселі та стовпцями в Хабі. Для цього із
випадаючого списку необхідно вибрати правильну назву заголовка стовпця.

Обов’язково перевірте, чи правильно позначений початок даних.
Його можна перемістити на інший рядок, при необхідності.

Business
Для завантаження новинок необхідно заповнити шаблон в форматі Ексель.
Таблиця з даними повинна закінчуватись з останнім рядком з артикулом.
Під таблицю не слід вносити ніяких даних!

Та завантажити підготовлений список в інтерфейс

Після натискання на кнопку Зв’язати – відкриється вікно для перевірки правильності внесення даних.
Передивіться уважно ще раз. Якщо не все правильно, можна натиснути Закрити та продовжити редагування.

Якщо все правильно, можна натиснути

Зв’язати.

Завантаження готове для відправки байєру для підтвердження та відправки у
виробництво,
після завантаження та перевірки шаблону.
Необхідно натиснути Підтвердити

Та підготувати зразки для фотозйомки відділом Kasta Production
(Інструкція з доставки зразків на зйомку в Production Шаблони супровідних листів)

Після відправки і до підтвердження байером товари можна
побачити в статусі Нові товари.
Після підтвердження вони попадуть на виробництво,
змінять статус на У виробництві

Enterprise
Для створення контенту за індивідуальним замовленням
зв’яжіться з Kasta Production:
+38 067 249 63 75
productionmk@kasta.ua

Важливе

Якщо ви вперше завантажуєте нові товари в хаб до завершення реєстрації у Маркетплейсі або FBK, то
після виробництва залишки на них будуть нульовими. Тому вам буде необхідно актуалізувати їх у меню
Оновити сток https://hub.kasta.ua/file/reload?type=stoc

