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Wat is er nieuw in Bestandsuitwisseling?

September 2014

• Verlengde retourperiode voor de feestdagen: de periode waarin kopers objecten tijdens de
feestdagen kunnen retourneren, kan worden verlengd. Zie HolidayReturns voor meer informatie.

maart 2014

• Bijgewerkte verzendservices voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten: de waarden
van de opties voor verzendservices voor deze landen zijn bijgewerkt. Zie Waarden voor de optie
verzendservices op pagina 98 voor meer informatie.

oktober 2013

• Optie voor niet op voorraad: In plaats van een aanbieding te beëindigen wanneer de voorraad nul
wordt en het object later opnieuw aan te bieden, kun je een aanbieding met de optie Geldig tot
geannuleerd en met een vaste prijs verbergen in de zoekresultaten en het aantal van de aanbieding
herzien als er weer voorraad is. Zie OutOfStockControl op pagina 65 voor meer informatie.

september 2013

• Prijs en aantal voor variaties herzien: je kunt de prijs en het aantal voor variaties bijwerken met
het herzieningsbestand Actieve aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar Prijs en aantal wijzigen
voor variaties in actieve aanbiedingen op pagina 39.

• Verplichte velden voor retourbeleid: als je retourzendingen accepteert, zijn de velden
ReturnsWithinOption op pagina 83 en ShippingCostPaidByOption op pagina 83 nu verplicht.

mei 2013

• Verkopersbeleidsregels: als je wilt weten hoe je verkopersbeleidsregels voor betalingen,
retourzendingen en verzendingen toepast op je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling, ga je naar
Verkoopvoorwaarden gebruiken op pagina 31.

• Aanbiedingskosten: als je meer wilt weten over kosten wanneer je aanbiedingen naar eBay uploadt
via Bestandsuitwisseling, ga je naar Aanbiedingskosten op pagina 21.
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Inleiding
Hier wordt het doel van deze documentatie beschreven en wordt uitgelegd waar je de
aanbiedingstemplates van Bestandsuitwisseling kunt vinden.

Deze gids gebruiken

In deze gids wordt uitgelegd hoe je met eBay Bestandsuitwisseling aanbiedingen op eBay kunt plaatsen.
Deze gids is bedoeld voor gebruik met een van de standaardtemplates die beschikbaar zijn op de
pagina Template selecteren van Bestandsuitwisseling.
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Templatebestanden gebruiken en beheren
Hier worden de beste praktijken uiteengezet voor het gebruik en beheer van templates. Je vindt er
ook tips en technieken voor het gebruik van de templates van Bestandsuitwisseling.

De structuur van templates

Hier worden de veldvereisten en de structuur van de bestandsindeling uitgelegd.

Je kunt productgegevens handmatig in de template invoeren of, als je voorraadgegevens al in een
database of spreadsheet staan, de betreffende gegevens rechtstreeks importeren in het
templatebestand. Welke methode je ook selecteert, voer de gegevens in de opgegeven indeling in en
let daarbij goed op het volgende:

• Vereist veld: je moet gegevens invoeren in de vereiste velden die zijn vermeld in de tabellen met
gegevensvelden. Elk vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (*).

OPMERKING:  Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal
als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Visa of
MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar Velden voor betaling en
retour op pagina 78.

• Soort tekens, maximum aantal tekens en waarden: de gegevens moeten voldoen aan de vereisten
voor toegestane tekens en maximum aantal tekens die zijn vermeld in de tabellen met
templategegevensvelden.

Important:  Bestandsuitwisseling biedt geen ondersteuning voor nieuwskoppen, regelinvoer of
regelomhalen in veldwaarden. Deze tekens moeten worden verwijderd, want anders treedt er
een fout op bij het verwerken van het bestand. Als je afzonderlijke regels nodig hebt in het veld
Description (of een ander veld), moet je HTML-tekst gebruiken.

• Veldnamen van kopteksten zijn niet hoofdlettergevoelig: het maakt niet uit of je al dan geen hoofdletters
gebruikt in de veldnamen. eBay Bestandsuitwisseling herkent bijvoorbeeld paypalaccepted en
PayPalAccepted als hetzelfde veld. Je kunt echter het beste de veldnamen gebruiken die in deze
gids worden vermeld.

• Waarden voor kopteksten zijn hoofdlettergevoelig: als je een bepaalde tekenreeks invoert in een
gegevensveld, moet je erop letten dat deze reeks voldoet aan de regels voor hoofdletters en kleine
letters die worden vermeld bij de templates voor gegevensvelden in deze gids. De waarde VerifyAdd
wordt bijvoorbeeld geaccepteerd voor het veld Action, terwijl verifyadd niet geldig is.

• Veldrelaties: bepaalde velden zijn onderling afhankelijk. Als je voor een bepaald object bijvoorbeeld
een waarde invoert in het veld ShippingService-1:Option op pagina 94, moet je ook een waarde
invoeren in het veld ShippingService-1:Cost op pagina 93. In bepaalde gevallen kan een veld technisch
gezien optioneel zijn, maar moet er ook een ander veld worden gebruikt omdat deze verband met
elkaar houden. Als je velden verkeerd gebruikt, kunnen er inconsistente gegevens over verzending
en foutberichten over betalingen in het resultaatbestand worden weergegeven.

• Templateverschillen tussen eBay-sites: niet alle standaardtemplates worden op alle eBay-sites
ondersteund. Zo wordt de catalogustemplate op bepaalde sites niet ondersteund.

Tip:  Zie Ondersteunde templates voor iedere site op pagina 43 voor meer informatie over
sitespecifieke ondersteuning.
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• Slimme kopteksten passen waarden automatisch toe: als je een aanbiedingsbestand maakt voor
specifieke soorten objecten, zoals boeken, hebben deze allemaal dezelfde waarde. Je hoeft deze
waarde maar één keer in de koptekst in te voeren, en niet voor iedere aanbieding opnieuw.

Regels voor de bestandsgrootte en -inhoud

Hier worden de bestands- en indelingsvereisten bij het gebruik van de templates van
Bestandsuitwisseling uitgelegd.

Als je je aan deze regels houdt, blijven fouten bij de verwerking van de templates van
Bestandsuitwisseling tot een minimum beperkt.

• Bestanden moeten een van de volgende indelingen hebben: gescheiden door komma's (.csv),
puntkomma's (.csv) of tabtekens (.txt).

• Als een bestand groter is dan 15 MB, mislukt de uploadprocedure.
• Bestanden moeten gegevens bevatten voor elk vereiste veld. De vereiste gegevensvelden zijn

gemarkeerd met een sterretje (*) vóór de naam. De overige velden zijn optioneel. Sommige van deze
velden zijn echter afhankelijk van een ander veld. Als je een van deze velden opneemt, moet je
mogelijk ook andere velden opnemen. Zie Definities van templateveld op pagina 56 voor meer
informatie.

• Het veld Action moet altijd in de eerste cel en de eerste rij van een bestand worden weergegeven.
De volgorde van de overige gegevensvelden is niet van belang. Raadpleeg Action-waarden gebruiken
op pagina 12 voor meer informatie.

• Neem geen kopteksten op in gegevensrijen.
• eBay Bestandsuitwisseling ondersteunt geen aanbiedingen die uit meerdere regels bestaan. Neem

dus geen extra regels, tekens voor een nieuwe regel of harde returns op in een aanbieding. Je kunt
echter HTML-tags (<BR> en <P>) gebruiken om regeleinden in te voeren in de beschrijving.

De waarden in het veld Action

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de waarden in het veld Action gebruikt.

Action-waarden gebruiken

In de volgende gedeelten worden de waarden beschreven die je kunt invoeren in het veld Action.
Action-waarden zijn niet hetzelfde als Action-metagegevens; Action-waarden bepalen de manier
waarop een aanbieding bij het uploaden wordt verwerkt en met metagegevens worden de site-ID, het
land en valutagegevens vastgesteld. Je kunt de volgende waarden invoeren in het veld Action:

• De actie Add gebruiken op pagina 13
• De actie VerifyAdd gebruiken op pagina 13
• De actie Revise gebruiken op pagina 13
• De actie Relist gebruiken op pagina 14
• De actie AddToItemDescription gebruiken op pagina 14
• De actie End gebruiken op pagina 14
• De actie Status gebruiken op pagina 15
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Zie Vereiste velden op basis van bepaalde acties op pagina 16 voor de lijst met specificaties die van
toepassing moeten zijn op iedere actie in een templatebestand.

In de eBay Hulp  vind je meer informatie over het eBay-beleid en instructies.

De actie Add gebruiken

Add plaatst nieuwe aanbiedingen op eBay en genereert een resultatenbestand met bijbehorende
kostengegevens, foutenwaarschuwingen en dergelijke. Met deze actie wordt ook een objectnummer
gegenereerd voor elke nieuwe aanbieding. (Je gebruikt de ItemID wanneer je objecten herziet, opnieuw
aanbiedt en beëindigt.)

De actie VerifyAdd gebruiken

Met de actie VerifyAdd worden je bestandsindeling en aanbiedingsgegevens getest voordat je de
gegevens uploadt. Deze actie werkt hetzelfde als de actie Add, maar plaatst de aanbieding niet op
eBay. Als een aanbieding fouten bevat, worden deze met VerifyAdd naar het bestand met
uploadresultaten geschreven.

VerifyAdd controleert alle gegevens in het toevoegingsbestand en genereert een resultatenbestand
met bijbehorende kostengegevens, foutenwaarschuwingen en dergelijke. Als de actie VerifyAdd met
succes wordt uitgevoerd, berekent Bestandsuitwisseling kostenbedragen voor elke aanbieding, maar
wordt geen ItemIDs gemaakt. (Objectnummers worden alleen gemaakt wanneer een aanbieding op
eBay wordt geplaatst.) Je kunt de actie Add toepassen op dezelfde waarden als VerifyAdd. Als je dat
doet, kun je ervan uitgaan dat de waarden kloppen en dat er geen fouten optreden wanneer je je
aanbiedingen op eBay plaatst.

De actie Revise gebruiken

Een aanbieding herzien houdt in dat je de inhoud ervan bijwerkt. Je kunt bijvoorbeeld de Nu kopen-prijs
wijzigen.

Wanneer je een aanbieding herziet, neem je alleen waarden voor deze vereiste velden op:

• Action – Revise
• ItemID – <door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit de Velden voor rapport

Resultaten laadreactie op pagina 115>
• <Gewijzigde velden> – Nieuwe waarden
• <Herzieningsafhankelijke velden> – Bestaande waarden

Een Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen op pagina 112 bevat alle actieve aanbiedingen,
inclusief een markering om aan te geven welke objecten kunnen worden herzien.

Herzieningsafhankelijke velden

Important:  Sommige velden hebben herzieningsafhankelijkheden. Dit betekent dat als je één
veld verandert, andere gelijksoortige velden ook in de herziene aanbieding moeten worden
opgenomen, zelfs als deze niet veranderen. Deze afhankelijkheid geldt voor alle aangepaste
objectspecifieke velden (C:<waardenaam>), velden voor verzending en velden voor betaling.

Verzendvelden: als je een verzendveld herziet, moet je alle andere verzendvelden opnemen als je
deze wilt behouden. Als je bijvoorbeeld het veld ShippingType wijzigt, moet je alle andere verzendvelden
opnemen die je wilt gebruiken. Anders worden deze uit de aanbieding verwijderd.

• ShippingService-n-velden – ShippingService-n-velden die niet worden opgenomen (zoals
ShippingService-1:Cost op pagina 93), worden uit de aanbieding verwijderd
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• IntlShippingService-n-velden – IntlShippingService-n-velden die niet worden opgenomen (zoals
ShippingService-1:Option op pagina 94), worden uit de aanbieding verwijderd

• ShippingDiscountProfileID op pagina 76
• PromotionalShippingDiscount op pagina 75
• InternationalShippingDiscountProfileID op pagina 74
• InternationalPromotionalShippingDiscount op pagina 73
• #unique_42

Betalingsvelden: als je een veld voor een betalingsmethode herziet, moet je de andere
betalingsmethoden die je wilt behouden ook opnemen. Als je bijvoorbeeld PersonalCheck wijzigt in
1, moet je ook de andere betalingsmethoden opnemen die je wilt gebruiken (zoals PayPalAccepted
op pagina 81). Anders worden deze uit de aanbieding verwijderd:

• AmEx op pagina 78
• COD op pagina 79
• MoneyXferAccepted op pagina 79
• MoneyXferAcceptedInCheckout op pagina 80
• PaymentSeeDescription op pagina 81
• PayPalAccepted op pagina 81
• VisaMastercard op pagina 83

De actie Relist gebruiken

Als een object niet is verkocht, kun je het opnieuw aanbieden. (Je kunt een object pas opnieuw
aanbieden als het automatisch is beëindigd of als je de aanbieding zelf hebt beëindigd.) Nadat je een
opnieuw aangeboden object hebt verkocht, betaalt eBay automatisch eenmaal de plaatsingskosten
terug. Hierbij gelden enkele beperkingen.

Als je problemen wilt voorkomen wanneer je een object opnieuw aanbiedt, neem je alleen deze vereiste
velden op:

• Action – Relist
• ItemID – Velden voor rapport Resultaten laadreactie op pagina 115>

De actie AddToItemDescription gebruiken

Met deze optie kun je alleen de beschrijving van de aanbieding bijwerken. (Terwijl je met de actie
Revise meerdere gegevens van een object bijwerkt.) Wanneer je een opnieuw aangeboden object
verkoopt, betaalt eBay automatisch eenmaal de plaatsingskosten terug. Hierbij gelden enkele
beperkingen.

Als je problemen wilt voorkomen wanneer je deze actie gebruikt, neem je alleen deze vereiste velden
op:

• Action – AddToItemDescription
• ItemID – Velden voor rapport Resultaten laadreactie op pagina 115> Bijvoorbeeld 3500001016281
• Description – Aanvullende gegevens die aan de objectbeschrijving zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld:
Dit product is alleen beschikbaar in de volgende maten: S (small), M
(medium) en L (large).

De actie End gebruiken

Gebruik deze actie om aanbiedingen van eBay te verwijderen. Als je problemen wilt voorkomen
wanneer je een aanbieding beëindigt, neem je alleen deze vereiste velden op:
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• Action – End
• ItemID – <door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit de Velden voor rapport

Resultaten laadreactie op pagina 115>
• EndCode – Geldige waarden zijn LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect of
OtherListingError

De actie Status gebruiken

De Status kan alleen worden toegepast op verkochte objecten. Je kunt Status niet gebruiken om
onverkochte of actieve aanbiedingen bij te werken.

Betalingsstatus

Als je wilt aangeven dat een object is betaald, plaats je de volgende velden in het uploadbestand:

• Action – Status
• ItemID – Velden voor rapport Resultaten laadreactie op pagina 115>
• PaymentStatus – 1

Verzendstatus

Als je wilt aangeven dat een object is verzonden, plaats je de volgende velden in het uploadbestand:

• Action – Status
• ItemID – Velden voor rapport Resultaten laadreactie op pagina 115>
• ShippingStatus=1
• TransactionID – <Transactie-ID uit het rapport Mijn verkochte objecten>

Status Feedback geven

Neem de volgende velden op in het uploadbestand als je kopers feedback wilt geven:

• Action – Status
• ItemID – <door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met

laadresultaten>
• BuyerUserID – <eBay-gebruikersnaam van koper>
• TransactionID – <Transactie-ID uit het rapport Mijn verkochte objecten>
• FeedbackType – Positive
• Feedback – <Beschrijving>

Info in het veld Action gebruiken

Als je het veld Action alleen ter informatie wilt gebruiken, voer je Info in. Bijvoorbeeld:
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Figure 1: Info in het veld Action

Vereiste velden op basis van bepaalde acties

Hier wordt uitgelegd wat de veldvereisten zijn voor een bepaalde actie in de templates van
Bestandsuitwisseling.

Vereiste templatevelden voor iedere Action-waarde

Uploadbestanden moeten vereiste velden bevatten. Ieder vereist veld wordt voorafgegaan door een
sterretje (*) in de templates voor de standaardcatalogus of buiten de catalogus (basis- of
specificatietemplates); alle andere velden zijn optioneel. (Sommige velden zijn van elkaar afhankelijk.
Het kan dus zijn dat je een bepaald veld ook moet gebruiken als je een optioneel veld gebruikt.)

Voor iedere actie in Bestandsuitwisseling is een ander veld vereist. In onderstaande tabel worden
deze velden weergegeven.

Action-waardenVereiste velden

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(buiten de
catalogus)

Add or VerifyAdd
(Catalogus )

X*Category

XX*Description

XX*Duration

X*EndCode

XX*Format

XXXXX*ItemID

XX*Location

X*ProductIDType

X*ProductIDValue

XX*Quantity

XX*StartPrice
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Action-waardenVereiste velden

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(buiten de
catalogus)

Add or VerifyAdd
(Catalogus )

X*Title

OPMERKING:  Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal
als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Discover, Visa
of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar Velden voor betaling
en retour op pagina 78.

Slimme kopteksten en aanhalingstekens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je met speciale technieken zo efficiënt mogelijk gebruik kunt maken van
codes in de templates van·Bestandsuitwisseling

Slimme kopteksten gebruiken

Je kunt in eBay Bestandsuitwisseling slimme kopteksten gebruiken. Je stelt daarmee een
standaardvoorkeur voor een kolom in elk bestand in. Je gebruikt hierbij het teken “=” in de koptekst
om een standaardwaarde voor die gehele kolom in te stellen.

Je kunt bijvoorbeeld de koptekst “PayPalEmailAddress” converteren naar
“PayPalEmailAddress=gebruikersnaam@mijndomein.com”, om de waarde van elke volgende rij in
die kolom in te stellen op “gebruikersnaam@mijndomein.com”.

Houd je aan de volgende richtlijnen als je slimme kopteksten gebruikt:

• Typ geen spatie tussen de naam van de koptekst en de opgegeven koptekstwaarde. Rubriek 552
moet bijvoorbeeld worden ingevoerd als “Category=552”.

• Houd je aan de regels voor het gegevensveld als je een waarde invoert. Geldige waarden voor
“BoldTitle=” zijn bijvoorbeeld “1” (waar) of “0” (onwaar), een geldige waarde voor “Description=” is
elke tekst tot maximaal 500.000 tekens, enzovoort.

• Je kunt geen slimme koptekst instellen voor het veld Action. Je moet deze waarde expliciet opgeven
voor elk object of elke rij.

• Als je het teken “=” invoegt na de veldkoptekst maar geen waarde opgeeft, wordt dit veld behandeld
als een geldige veldkoptekst waarvoor geen standaardwaarde of algemene waarde is opgegeven.
Er wordt dan in elke rij voor dit veld of deze kolom naar een waarde gezocht.

• Als je een slimme koptekst opgeeft, kun je deze per rij overschrijven.
• Als je een vervangende waarde opgeeft die ongeldig is voor het betreffende veld, mislukt de aanbieding

en wordt in het resultaatbestand een waarschuwing voor die rij weergegeven.
• Je kunt een slimme koptekst in een afzonderlijke cel ook overschrijven door middel van een minteken

(-). Deze cellen worden behandeld alsof ze helemaal geen gegevens bevatten.

Tekst aanduiden met aanhalingstekens

Wanneer je bepaalde interpunctietekens gebruikt in tekstvelden in .CSV- of .txt-bestanden, moet je
aanhalingstekens voor en na de tekst invoeren, zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven.
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Gebruik rechte aanhalingstekens (") en geen gekrulde (“”). Als je een Excel-bestand in CSV- of
TXT-indeling opslaat, worden de dubbele aanhalingstekens automatisch toegevoegd.

BijvoorbeeldPlaats van de aanhalingstekensInterpunctie

"In originele verpakking met
verzegeling."

Plaats de tekst tussen aanhalingstekens.
Komma of puntkomma.

"Karel ""De Grote"" Peters"
Plaats de tekst met de aanhalingstekens tussen
nieuwe aanhalingstekens en plaats ook het gehele
tekstveld tussen aanhalingstekens.

Aanhalingstekens binnen een
tekstveld om een bijnaam aan te
geven, bijvoorbeeld.

Meerdere acties en te veel velden gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de waarden in het veld Action kunt gebruiken in de templates van
Bestandsuitwisseling.

Meerdere acties in één bestand opnemen

De platte uploadbestanden kunnen elke gewenste combinatie van acties bevatten. Je kunt bijvoorbeeld
een bestand uploaden waarmee alleen aanbiedingen worden toegevoegd. Je kunt ook een bestand
uploaden dat toegevoegde en herziene aanbiedingen bevat. Je kunt echter maar één actie per rij
uitvoeren.Verzend geen bestanden die meerdere acties voor hetzelfde object bevatten, omdat hierdoor
fouten kunnen optreden.

Te veel velden voor een bepaalde actie opnemen

Als je voor een bepaalde actie een bestand verzendt dat velden bevat die niet worden ondersteund,
worden alle niet-ondersteunde velden genegeerd. De actie wordt uitgevoerd als alle vereiste en in
aanmerking komende velden geldig zijn. Als je bijvoorbeeld probeert een aanbieding te beëindigen
via de actie End maar overbodige velden als Description toevoegt, worden deze velden genegeerd
en wordt de aanbieding beëindigd.
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Eenvoudige templatetaken uitvoeren
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je nieuwe en optionele velden kunt toevoegen aan templates in
Bestandsuitwisseling. De instructies zijn gebaseerd op Microsoft 

®
 Excel 

®
; voor andere

spreadsheettoepassingen kun je soortgelijke functies gebruiken.

Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate

Hier wordt uitgelegd hoe je nieuwe velden kunt toevoegen aan een standaardtemplate in
Bestandsuitwisseling.

De standaardtemplates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten alleen een subset van alle
ondersteunde velden; velden moeten worden toegevoegd voor de meeste optionele velden, zoals
voor nieuwe functies. Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld kunt toevoegen aan een van de
standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden.Wijzig of verwijder
de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden vet weergegeven of hebben een
asterisk (*) naast de veldnaam.

Een optioneel veld kun je verwijderen. Zo wil je het veld Highlight op pagina 63  misschien niet
gebruiken, maar wil je een kader rond je aanbieding. Je kunt het dan vervangen met  Border op pagina
56 en het daarvoor gebruiken.

Je kunt nieuwe velden ook toevoegen door lege kolommen toe te voegen aan de template en vervolgens
de nieuwe veldnamen als kolomkoptekst in te voeren.

Tip:  S Gebruik de volgende methode als je meerdere nieuwe velden met vergelijkbare veldnamen
wilt toevoegen, zoals WeightMajor, WeightMinor en WeightUnit:

1. Maak een veld met de nieuwe naam, zoals WeightMajor
2. Kopieer en plak deze volledige kolom zo vaak je wilt voor de nieuwe velden.
3. Herzie het betreffende gedeelte van de gekopieerde veldnamen (Minor voor Major en Unit

voor Major).

Je hoeft ongebruikte velden niet te verwijderen, maar als je dit doet nadat je een nieuw
aanbiedingsbestand hebt gemaakt en geüpload, kun je verschillende soorten
productaanbiedingsbestanden eenvoudiger aanpassen en beheren.

Veldnamen moeten voldoen aan de indelingsvereisten die worden uitgelegd in het Definities van
templateveld op pagina 56. In deze instructies wordt het gebruik van Microsoft 

®
 Excel

®
 beschreven;

als je in een andere spreadsheettoepassing werkt, gebruik je vergelijkbare functies in deze toepassing
om de procedure te voltooien.

1. Open een standaardtemplate of een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

De standaardtemplates zijn beschikbaar op de pagina Template selecteren in Bestandsuitwisseling.

2. Voeg de volgende namen van kopteksten toe aan de hand van een van deze methoden:

• Klik op een veld in de eerste rij (behalve voor Action) en selecteer Invoegen > Kolom in de
menubalk. Voer een veldnaam in de nieuwe kolom in, zoals  Border op pagina 56, en druk op
Enter.
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• Klik op een optioneel veld in de eerste rij die je niet wilt gebruiken, zoals Highlight op pagina
63. Voer in plaats hiervan een nieuwe veldnaam in, zoals Border, en druk op Enter.

3. Voer waarden voor de nieuwe velden in (in de tweede rij, onder de veldkoptekst) en sla het bestand
op.

Een veld uit een standaardtemplate verwijderen

Hier wordt uitgelegd hoe je velden kunt verwijderen uit een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Je kunt ongebruikte
optionele velden verwijderen om je templatebestanden te stroomlijnen.Wijzig of verwijder de kopteksten
van vereiste velden niet. Vereiste velden worden vet weergegeven of hebben een asterisk (*) naast
de veldnaam.

Tip:  In plaats van een ongebruikt optioneel veld te verwijderen, kun je het ook een nieuwe naam
geven, zodat het als nieuw veld kan dienen dat niet in de standaardtemplates is opgenomen. Zo
wil je het veld BoldTitle op pagina 56 misschien niet gebruiken, maar wil je gratis verzendkosten
voor dit object aanbieden. Je kunt het dan vervangen met ShippingService-1:FreeShipping op
pagina 94 en het daarvoor gebruiken.

Als je een ongebruikt optioneel veld wilt verwijderen, selecteer je de kolom en vervolgens Bewerken
> Verwijderen.

Tip:  Als je meerdere nieuwe velden wilt verwijderen, houd je de Ctrl-toets ingedrukt en klik je op
de kolommen die je wilt verwijderen. Vervolgens selecteer je Bewerken > Verwijderen.
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Nieuwe aanbiedingen invoegen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je objecten aan een template toevoegt.

Aanbiedingskosten

eBay brengt je kosten in rekening voor het aanbieden en verkopen van objecten.

Telkens wanneer je een templatebestand naar eBay uploadt, bieden we automatisch de objecten aan
die in de template worden beschreven. We brengen je ook aanbiedingskosten per object in rekening.
Wanneer je een object verkoopt, brengen we je een verkoopcommissie in rekening op basis van de
uiteindelijke verkoopprijs van het object. Ga voor meer informatie over deze (en andere) kosten naar
http://pages.ebay.nl/help/sell/fees.html.

Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden

Hier wordt uitgelegd hoe je met een templatebestand in Bestandsuitwisseling een
productaanbiedingsbestand kunt maken.

In onderstaande procedure vind je voorbeeldgegevens voor de standaardtemplate. De actie die in
een templatebestand wordt gebruikt, bepaalt welke standaardvelden waarden (gegevens) moeten
bevatten. Wanneer je bijvoorbeeld de acties Herzien en Opnieuw aanbieden gebruikt, hoef je alleen
het veld ItemID te gebruiken. Als je End gebruikt, moeten de velden ItemID en Endcode worden
ingevuld. Zie Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling voor uitgebreide informatie over
het gebruik van de templates.

1. Volg de onderstaande veldbeschrijvingen bij het invoeren van gegevens voor de vereiste (*)
eBay-standaardvelden:

DoelMaximum aantal
tekens

(voorbeeld)Naam veldkoptekst

Met VerifyAdd kun je een
eenvoudig bestand testen voordat

N.v.t. (niet van
toepassing)

VerifyAdd*Action op pagina 56

je je echte aanbiedingen uploadt.
Je kunt je echte aanbiedingen
uploaden met de actie Add.

Hier wordt aangegeven welke
termen worden gevonden

80 tekens (inclusief
spaties)

Biologische bodylotion*Title op pagina 68

wanneer kopers naar producten
zoeken. Gebruik meerdere
termen, zodat kopers dit product
gemakkelijk kunnen vinden.

Hier worden productdetails en
andere informatie aangegeven,
zoals verzekering en verzending.

500.000 tekens (inclusief
spaties)

Bodylotion met lavendel
en aloë vera

*Description op pagina 61

Hier wordt het aantal van dit soort
objecten aangegeven. Voor grote

N.v.t.10*Quantity op pagina 67

getallen hoeven geen komma's
tussen hele getallen te worden
ingevoerd.
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DoelMaximum aantal
tekens

(voorbeeld)Naam veldkoptekst

Hier wordt aangegeven hoe lang
de aanbieding op eBay blijft staan.

N.v.t.10*Duration op pagina 61

Kies 1, 3, 5, 7 of 10 voor alle
verkoopvormen, behalve voor
winkelobjecten met een vaste
prijs. Kies 30 of Geldig tot
geannuleerd voor
winkelaanbiedingen met een
vaste prijs.

Hier wordt voor de koper
aangegeven vanaf welke locatie

45 tekens (inclusief
spaties)

95124*Location op pagina 64

het object wordt verzonden.
Postcodes worden ondersteund,
of voer een plaats, provincie (twee
letters) en land (drie letters) in.

2. Wanneer je de waarden voor de standaardvelden voor eBay hebt ingevoerd, sla je dit bestand op
in CSV-indeling op een bekende locatie op je computer.

Product-ID's gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de nieuwe productvelden in een van de standaardtemplates kunt gebruiken
of in een van je actieve aanbiedingsbestanden.

Er zijn nieuwe productvelden om productgegevens voor een aanbieding in te voeren. Deze nieuwe
velden stellen je in staat bestaande catalogusgegevens voor je aanbiedingen te gebruiken. Ze
vervangen de velden ProductIDType en ProductIDValue. Raadpleeg Velden voor productcode en
-details op pagina 69 voor meer informatie over de nieuwe productvelden.

Er zijn twee typen productvelden: Product:<code> en Product:<details>. De velden Product:<code>
geven het type product-ID aan; de velden Product:<details> welke productgegevens je in de aanbieding
wilt opnemen.

Zo wordt via het veld Product:ISBN het product in onze catalogus geïdentificeerd, en worden de titel,
beschrijving en stockfoto toegevoegd, indien beschikbaar. Via het veld
Product:IncludePreFilledItemInformation worden de uitgever, editie, auteur en andere productdetails
in onze eBay-catalogus toegevoegd.

De velden Product:<code> zijn:

• Product:ISBN op pagina 70—Voer in dit veld het ISBN (International Standard Book Number) in. Dit
nummer staat onder de ISBN-streepjescode op de boekomslag, of op de achterkant van de titelpagina
in het boek.

• Product:EAN op pagina 69—Voer in dit veld de EAN-code (European Article Number) in. Dit nummer
staat onder de EAN-streepjescode op de buitenkant van het product.

• Product:UPC op pagina 71—Voer in dit veld de UPC-code (Universal Product Code) in. Dit nummer
staat onder de UPC-streepjescode op de buitenkant van het product.

• Product:EPID—Voer in dit veld de productreferentie-ID voor eBay in (ook wel EPID genoemd).
• Product:MPN op pagina 70—Voer in dit veld het onderdeelnummer van de fabrikant in. Dit nummer

staat op de buitenkant van het product. In de producthandleiding staat waar je het onderdeelnummer
kunt vinden.
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• Product:Brand op pagina 69—Voer in dit veld de merknaam in. De merknaam is meestal de naam
die het duidelijkst op het product te zien is.

OPMERKING:  De velden MPN en Brand moeten beide gebruikt worden voor een object. De
velden Product:<code> moeten echter afzonderlijk gebruikt worden. Zo kunnen ISBN en UPC
niet beide voor hetzelfde object gebruikt worden.

De velden Product:<details> zijn:

• Product:IncludePrefilledItemInformation op pagina 70—Voer in dit veld 1 in om de industriële informatie
in onze catalogus te gebruiken.

• Product:IncludeStockPhotoURL op pagina 70—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus
te gebruiken (indien beschikbaar).

OPMERKING:  In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's
niet toegestaan.

• Product:UseStockPhotoURLAsGallery op pagina 71—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze
catalogus te gebruiken (indien beschikbaar) als je galerijafbeelding.

OPMERKING:  Als je een zelfgehoste foto als galerijafbeelding wilt gebruiken, voer je in dit veld
0 in. Geef vervolgens via het veld PicURL de foto op die als galerijafbeelding gebruikt moet
worden.

• Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71—Voer in dit veld 1 in om ondubbelzinnige
informatie over het product te verkrijgen wanneer er meerdere overeenkomende producten in de
catalogus zijn gevonden. Je moet een rapport voor belastingresponsie downloaden om de EPID te
verkrijgen die het beste bij jouw object past.

Volg deze stappen om productcodes en -details toe te voegen:

1. Open een nieuw bestand voor catalogustemplates via Bestandsuitwisseling Template selecteren.
Als je een bestaande catalogustemplate gebruikt, moet je de nieuwe productvelden handmatig
toevoegen.

2. Voer in het veld Product:UPC het UPC-nummer voor het object in.

3. Voer in het veld Product:IncludePreFilledItemInformation 1 in. De objectgegevens in onze catalogus
worden dan aan je aanbieding toegevoegd.

4. Voer in het veld Product:IncludeStockPhotoURL 1 in. De standaardfoto in onze catalogus wordt
dan aan je aanbieding toegevoegd.

Relatievelden gebruiken voor variatie

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je met de nieuwe relatievelden in een gegenereerde
aanbiedingstemplate variatiegegevens in een aanbieding kunt toevoegen.

Relatievelden hebben een hiërarchische structuur met objectvariaties. In normale aanbiedingen is dat
niet het geval. De eerste (object)rij bevat de normale aanbiedingsgegevens, zoals Action, Category,
Format en andere gedeelde gegevens (zoals verzendings- en betalingsopties) die van toepassing is
op alle variaties in de aanbieding.
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De verdere (variatie)rijen bevatten de gegevens die van toepassing zijn op elke variatie, zoals de
velden Relationship, RelationshipDetails, Quantity, StartPrice, CustomLabel en PicURL. In de volgende
alinea's worden de vereisten voor de velden in de object- en variatierijen uitgelegd.

Relationship: geeft aan dat variatiegegevens worden toegevoegd aan de aanbieding wanneer de
waarde Variation wordt gebruikt.

• Objectrij: laat deze rij leeg.
• Variatierij: geef Variation op.

RelationshipDetails: definieert de variatiedetails als kleur en maat in de variatierijen, maar moet alle
mogelijke variaties in de objectrij bevatten. Voeg geen spaties tussen kenmerken of waarden in beide
rijen in, want dan mislukt de upload.

• Objectrij: definieert alle kenmerken (zoals kleur en maat) en de mogelijke waarden (zoals Blauw en
Rood, Medium en Large). Gebruik de volgende indeling:
Kenmerk1=Kenmerk1;Waarde2|Kenmerk2=Waarde1;Waarde2. Voorbeeld:
Color=Blauw;Rood|Size=M;L.

• Variatierij: definieert één waarde voor elk toepasselijk kenmerk voor deze variatie. Gebruik de volgende
indeling: Kenmerk1=Waarde1|Kenmerk2=Waarde1. Voorbeeld: Color=Blauw|Size=M.

*Quantity op pagina 67: geeft aan hoeveel objecten beschikbaar zijn voor elke variatie.

• Objectrij: laat deze rij leeg.
• Variatierij: geeft aan welk aantal beschikbaar is voor deze variatie. Een waarde is vereist en moet

groter zijn dan nul.

*StartPrice op pagina 77: geeft de prijs van het object aan.

• Objectrij: laat deze rij leeg.
• Variatierij: geeft de startprijs voor een veilingaanbieding of de vaste prijs voor een aanbieding met

een vaste prijs aan. Waarden in deze velden zijn vereist.

De oorspronkelijke object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

StartPriceQuantityRelationshipDetailsRelationshipCategoryAction

Size=S;M;L;XL|Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw170583Add

7,995Color=Zwart|Size=XLVariation

10,995Color=Rood|Size=SVariation

8,994Color=Roze|Size=MVariation

Voor andere velden gelden ook vereisten voor object- en variatierijen:

CustomLabel op pagina 61: geeft het productnummer voor bepaalde variaties aan.

• Objectrij: geeft het eigen label (productnummer) voor de aanbieding aan. Dit veld is optioneel.
• Variatierij: geeft het eigen label (productnummer) voor deze specifieke variatie aan. Dit veld is

optioneel.

PicURL op pagina 66: definieert de afbeeldings-URL('s) voor een variatie. Als je slechts één afbeelding
voor een variatie gebruikt, kan deze een zelfgehoste afbeelding of een via eBay Afbeeldingenservice
gehoste afbeelding zijn. Als je meerdere afbeeldingen in een variatie wilt gebruiken, moet je eBay
Afbeeldingenservice gebruiken.
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Afbeeldings-URL's mogen geen spaties bevatten. Zie PicURL als je wilt weten hoe je dit probleem
kunt beperken en welke vereisten gelden voor andere velden.

• Objectrij: geeft de afbeelding op objectniveau aan om een typerend voorbeeld van het product of
object weer te geven. Deze afbeelding wordt als primaire afbeelding voor alle variaties weergegeven.
Bijvoorbeeld,

• Variatierij: geeft aan welke specifieke afbeelding(en) moet(en) worden gebruikt voor deze variatie.
Als je meerdere afbeeldingen voor een variatie gebruikt, scheid je de afbeeldings-URL's met een
rechte streep ( | ). Zo zijn meerdere afbeeldings-URL's vereist voor meerdere afbeeldingen van
overhemden met dezelfde kleur: Zwart=URL|URL1|URL2|URL3.

OPMERKING:  PicURL-waarden voor variaties van een bepaald object moeten één kenmerknaam
gebruiken. Als bijvoorbeeld de ene variatie Zwart=URL1|URL2|URL3 en de volgende variatie
Blauw=URL4|URL5|URL6 heeft, zijn deze combinaties geldig omdat hetzelfde kenmerk (bijv.
kleur) wordt gebruikt. Als de ene variatie echter Zwart=URL1|URL2|URL3 en de volgende
variatie Medium=URL4|URL5|URL6 heeft, is deze combinatie ongeldig omdat twee kenmerken
(kleur en maat) worden gebruikt.

Tip:  Als een object al een variatierij heeft waarbij afbeeldingen zijn gedefinieerd voor een
bepaalde kenmerkwaarde, hoef je deze niet opnieuw te definiëren. Voorbeeld: de ene variatie
heeft RelationshipDetails als Color=Zwart|Size=Small en PicURL als
Zwart=http://host.nl/mijn.jpg. Als de volgende variatie RelationshipDetails
alsColor=Zwart|Size=Medium heeft, hoef je niet Zwart=http://host.nl/mijn.jpg
opnieuw op te geven in het veld PicURL omdat de afbeelding voor Zwart al is gedefinieerd.

De optionele object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

PicURLCustomLabelStartPrice...Action

heren-overhemden-c...Add

Zwart=URL1Zwart-XL7,99...

Rood=URL2Rood-S10,99...

Roze=URL3Roze-M8,99...

Hieronder staan voorbeelden van meerdere afbeeldingen in de variatierijen van PicURL

heren-jassen-d...Add

Zwart=URL1|URL2|URL3Zwart-Leer199,99...

Bruin=URL4|URL5Bruin-Leer189,99...

Rood=URL6|URL7Rood-Leer209,99...

Als je de nieuwe velden wilt gebruiken, moet je een nieuwe rubriektemplate voor specificaties
downloaden om de nieuwe velden te krijgen en de variatiewaarden uit het bestand met
specificatiedefinities (dat samen met de template wordt gegenereerd) toevoegen in het veld
RelationshipDetails.

1. Ga naar de pagina Template selecteren in Bestandsuitwisseling.
2. Klik onder Rubriektemplate voor specificaties op Een rubriek selecteren en selecteer vervolgens

onder Bladeren door rubrieken bijvoorbeeld een rubriek in Kleding en mode.
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OPMERKING: Variatie wordt niet in alle rubrieken ondersteund. Op de pagina rubrieken
zoeken vind je een lijst met ondersteunde rubrieken.

3. Selecteer de rubriek waarin het object dat je verkoopt het beste past, bijvoorbeeld Herenkleding,
en ga door met het selecteren van rubriekopties totdat het rubrieknummer wordt vastgesteld. Voor
een overhemd selecteer je bijvoorbeeld Overhemden > Formeel. In het veld Rubrieknummer
wordt het rubrieknummer weergegeven: 57991.

4. Klik op Template genereren. Er wordt een aanbiedingstemplate gegenereerd die je vervolgens
kunt downloaden.

5. Klik op de pagina Template genereren op de link Rubriektemplate voor specificaties en sla het
bestand op je computer op. Je gebruikt dit bestand in onderstaande procedure.

Klik vervolgens op de link Specificatiedefinities op de pagina Template genereren. We raden je aan
de waarden voor variatiegegevens uit dit bestand met specificatiedefinities over te nemen, maar je
kunt ook je eigen variaties maken.

Zo voeg je variatiegegevens toe aan een aanbieding:

1. Open de nieuwe rubriektemplate voor specificaties die je hebt gedownload.

2. Geef in de eerste objectrij Toevoegen op in het veld Action. Geef de gedeelde aanbiedingsgegevens
voor het object op, zoals Category en Format.

3. Voer in dezelfde rij alle mogelijke variaties in die een object in een aanbieding kan hebben. Geef
bijvoorbeeld Size=S;M;L;XL|Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw op in het veld
RelationshipDetails.

4. Geef in de volgende variatierij Variation op in het veld Relationship.

5. Geef de variaties voor objecten die je verkoopt op in het veld RelationshipDetails, zoals weergegeven
in Tabel 1 op pagina 39 hierboven. Geef bijvoorbeeld in de variatierijen waarden voor bijvoorbeeld
Quantity, CustomLabel en PicURL op.

6. Als er nog meer objectvariaties zijn, herhaal je de stappen 2-5 in de daaropvolgende rijen.

Variatiegegevens wijzigen

Als je een variatie wilt herzien, moet je de bestaande variatie verwijderen die je wilt wijzigen.Vervolgens
voeg je de nieuwe variatie toe waarmee de andere variatie wordt vervangen. Gebruik Revise in het
veld Action in de objectrij, gebruik Delete in het veld Action in de variatierij(en) die je wilt wijzigen en
voeg de nieuwe waarde toe in de volgende rij. De rij met Delete in het veld Action wordt bijvoorbeeld
verwijderd en vervangen door de daaropvolgende rij (zonder specifieke waarde voor Action).

TitleRelationshipDetailsRelationshipItemIDAction

Item 1Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw;ZwarteStrepen|Size=S;M;L;XL;XXL10110~Revise

Color=Zwart|Size=XLVariationDelete

Color=ZwarteStrepen|Size=XLVariation

In dit voorbeeld worden de gegevens Zwart-XL vervangen door de gegevens ZwarteStrepen-XL.
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Een veld met aangepaste specificaties gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld voor aangepaste specificaties kunt toevoegen aan een
van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen om in een aanbieding meer details over je object te
verstrekken. Je moet velden met specificaties toevoegen aan een standaard- of bestaande
aanbiedingstemplate. Je kunt een ongebruikt veld vervangen of een nieuwe veldkolom toevoegen (zie
Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate op pagina 19 voor meer informatie).

Aangepaste specificaties bestaan uit een beschrijvende veldnaam en bijbehorende veldwaarden. De
aangepaste specificatie Gelegenheid kan meerdere waarden hebben, zoals Vrije tijd, Zakelijk of
Formeel.

Bij sommige rubrieken voor kleding en accessoires moeten bepaalde specificaties in een aanbieding
worden opgenomen, zoals:

• Merk
• Type maat
• Maat
• Stijl
• Kleur

Je kunt maximaal 15 velden met aangepaste specificaties per object maken, maar ieder veld met
aangepaste specificaties kan slechts één waarde per object bevatten.Veldnamen en -waarden moeten
uit alfanumerieke tekst bestaan.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen aan de standaardtemplates, maar als je een template
met specificaties genereert, krijg je vooraf gedefinieerde, aangepaste specificaties die bij die specifieke
rubriek horen. In sommige rubrieken worden aangepaste specificaties nog niet ondersteund.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je alle aangepaste objectspecifieke velden voor deze
aanbieding opnemen in het geüploade bestand, zelfs als de gegevens niet zijn gewijzigd. Anders
worden uitgesloten aangepaste objectspecifieke velden verwijderd uit de aanbieding.

Zo voeg je nieuwe velden met aangepaste specificaties toe:

1. Open een templatebestand en geef in de tweede en derde rij objectgegevens op. De aanbieding
in de tweede rij kan bijvoorbeeld een vrijetijdsshirt zijn. De aanbieding in de derde rij kan een
formeel shirt zijn.

2. Voeg een nieuwe veldkolom toe (of vervang een ongebruikte veldnaam met een aangepaste naam
voor de specificatie). Geef bijvoorbeeld C:Style op in de kolomkop. Gebruik altijd de prefix C:
voor een aangepaste specificatienaam.

3. Voer in de tweede rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld
Vrije tijd in.

4. Voer in de derde rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld
Formeel in.

5. Herhaal de stappen 2-4 om meer velden en waarden met aangepaste specificaties toe te voegen.

6. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals
betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.
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De staatvelden gebruiken

In de staatvelden kun je de staat van een object toelichten.

Waarden voor staat-ID ophalen

*ConditionID op pagina 60 is een verplicht veld waarin de staat en het uiterlijk van een object moeten
worden beschreven. Dezelfde waarde kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de
rubriek. Zo staat 1000 voor Nieuw in aanbiedingen in de rubriek Computers, maar voor Nieuw in de
doos in de rubriek Damesschoenen.

Als je ConditionID-waarden wilt opzoeken, klik je op de link Staat-ID's per rubriek op de pagina
Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling. Er wordt dan een CSV-bestand
gedownload voor rubrieken waarin ConditionIDs zijn vereist. Aangezien de ingevoerde waarde voor
Staat-ID afhankelijk is van de rubriek, kun je op de pagina voor het opzoeken van de staat van het
object nagaan voor welke rubrieken een ConditionID is vereist.

Als je de ConditionID-waarde voor een specifieke rubriek nodig hebt, genereer je een
specificatietemplate. Deze template bevat het nieuwe ConditionID-veld en de ConditionID-nummers.
Letterlijke waarden zijn gedefinieerd in het bestand met specificatiedefinities dat bij de template hoort.

Zo verkrijg je de beschikbare ConditionID-waarden voor een bepaalde rubriek:

1. Ga naar de pagina Template selecteren en klik onder Rubriektemplate voor specificaties op Een
rubriek selecteren.

2. Selecteer op de pagina Template selecteren: specificaties de rubriek die het beste bij je object
past. Selecteer de gewenste subrubrieken (aan de rechterkant) totdat er geen opties meer worden
weergegeven.

Tip:  Als je het rubrieknummer al weet, geef je dit op in het veld Rubrieknummer.

3. Klik op Template genereren.

4. Klik op het linkbestand Rubriektemplate voor specificaties als je de pagina Template genereren
wilt openen.

5. Je opent het bestand door op de link Specificatiedefinities te klikken.

6. Selecteer in het bestand met specificatiedefinities het juiste ConditionID-nummer voor je object en
kopieer dit naar het veld ConditionID in de rubriektemplate voor specificaties.

OPMERKING:  Als je de beschrijving van de staat van een object in een bestaande
aanbiedingstemplate wilt bijwerken, wijzig je de bestaande naam van de staatkolom
(A:Condition of C:Condition) in ConditionID en voer je een numerieke waarde in.)

7. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals
betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.
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Beschrijving van de staat invoeren

In het optionele veld ConditionDescription op pagina 60 kun je de staat van een gebruikt object
opgeven. Dit veld kan worden gebruikt in combinatie met het verplichte veld *Description op pagina
61, waarin specificaties worden verstrekt die geen betrekking hebben op de staat van een object. Je
kunt de staat van een object toelichten met beschrijvende tekst, bijvoorbeeld:

"Op de rechterpoot van de stoel zit een kras (zie foto) en de achterkant van de stoel heeft een
lichtblauwe vlek ter grootte van een euromunt."

ConditionDescriptionConditionIDDescriptionCategory

Voorzichtig gebruikt. Piepklein krasje

linksonder op het scherm.

2000Nokia Lumia 900 Smartphone AT&T

16GB Cyaan

9355

Als nieuw, geen doosje of kabels. Zo goed

als nieuw. Nooit gebruikt.

3000Panasonic Lumix 12.1MP DMC-ZS7

Blauw

31388

De velden voor beste voorstellen gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je beste voorstellen accepteert en hoe je voorstellen van kopers
automatisch accepteert of afwijst.

Als je beste voorstellen van kopers automatisch wilt accepteren of afwijzen, moet de aanbieding de
verkoopvorm Beste voorstel ondersteunen. Zie http://pages.ebay.nl/help/sell/best-offer.html als je wilt
weten met welke verkoopvormen je beste voorstellen kunt accepteren. Gebruik de volgende vier
velden om functionaliteit voor beste voorstellen, automatisch accepteren en automatisch afwijzen toe
te voegen aan een aanbieding:

• BestOfferEnabled op pagina 72
• BestOfferAutoAcceptPrice op pagina 72
• MinimumBestOfferPrice op pagina 75
• MinimumBestOfferMessage op pagina 74

Je moet op zijn minst een waarde opgeven voor BestOfferEnabled.

Zo schakel je Beste voorstel in:

1. Open een templatebestand en voeg nieuwe kolommen en veldnamen in (zie Een nieuw veld
toevoegen aan een standaardtemplate op pagina 19 voor meer informatie). Als je voorstellen
automatisch wilt accepteren of afwijzen, moet je ook kolommen toevoegen voor
BestOfferAutoAcceptPrice en MinimumBestOfferPrice.

2. Voer waarden in de velden in. Voer bijvoorbeeld 1 in voor BestOfferEnabled. Als je de optie voor
automatisch accepteren wilt gebruiken, voer je het bedrag dat je wilt accepteren in het veld
BestOfferAutoAcceptPrice in. Als je wilt kunnen onderhandelen met de koper, voer je ook een
waarde in voor MinimumBestOfferPrice.

3. Voer alle vereiste of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op. Bijvoorbeeld:

MinimumBestOfferPriceBestOfferAutoAcceptPriceBestOfferEnabledTitle

1501901Samsung Galaxy Ace
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7508251Canon EOS 550D DSLR

18MP

Vereisten voor kopers gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je vereisten voor kopers op de pagina Sitevoorkeuren instelt en
hoe je met Bestandsuitwisseling deze vereisten toepast op je aanbiedingen.

Vereisten voor kopers instellen

Als je wilt, kun je instellen dat potentiële kopers aan een minimum aantal voorwaarden moeten voldoen.
Door dergelijke minimumvereisten in te stellen om kopers te kwalificeren, kun je de kwaliteit van de
ontvangen biedingen verbeteren. Denk aan de andere kant goed na voordat je kopers blokkeert. Als
je vereisten voor kopers instelt, krijg je mogelijk minder te maken met kopers die niet meewerken
tijdens transacties. Tegelijkertijd neemt echter ook het aantal potentiële kopers af.

Je kunt ook specifieke kopers blokkeren als je hun eBay-gebruikersnaam weet. Zie Bieders of kopers
blokkeren voor je aanbiedingen voor een lijst met de eBay-gebruikersnamen die je wilt blokkeren voor
biedingen op je objecten.

Zo stel je vereisten voor kopers in Mijn eBay in:

1. Log in bij eBay en ga naar Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren.

2. Ga onder Verkoopvoorkeuren naar Vereisten voor kopers en klik op Weergeven.

3. Klik naast Kopers blokkeren die op Bewerken om de pagina Vereisten voor kopers weer te geven.

4. Geef op de pagina Vereisten voor kopers op welke beperkingen je wilt opleggen aan kopers. Ga
voor meer informatie over de opties op deze pagina naar Vereisten voor kopers selecteren.

5. Selecteer Bovenstaande instellingen toepassen op actieve en toekomstige aanbiedingen als je de
instellingen wilt toepassen op actieve en toekomstige aanbiedingen.

6. Selecteer Niet toestaan dat geblokkeerde kopers contact met me opnemen als je niet wilt dat
geblokkeerde kopers contact met je opnemen.

7. Klik op Verzenden als je de selecties wilt opslaan.

8. Als je File Exchange wilt gebruiken om je beperkingen voor kopers toe te passen op je aanbiedingen,
ga je naar Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen op pagina 30.

Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen

Met Bestandsuitwisseling kun je deze vereisten voor kopers toepassen op je aanbiedingen. In de
onderstaande tabel worden opties voor vereisten voor kopers weergegeven naast de respectievelijke
velden in File Exchange:

Veld voor BestandsuitwisselingOptie voor vereisten voor kopers

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount op pagina 58

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod op pagina 58

Kopers met aantekeningen wegens onbetaald object

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry op pagina 59Kopers op locaties waarnaar ik niet verzend
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BuyerRequirements:MaxViolationCount op pagina 58

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 59

Kopers met meldingen van beleidsovertredingen

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore op pagina 59Kopers met een negatieve feedbackscore

BuyerRequirements:MaximumItemCount op pagina 57

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback op pagina 57

Kopers die op meerdere objecten van mij bieden en deze

niet betalen

Gegevens in de volgende tabel bijvoorbeeld zorgen ervoor dat kopers niet op je objecten kunnen
bieden wanneer hun primaire adres buiten je leveringsgebied valt en wanneer ze een
minimumfeedbackscore hebben van minder dan -2:

BuyerRequirements:

MinimumFeedbackScore

BuyerRequirements:

ShiptoRegCountry

TitleAction

-21Canon Digital Rebel SLR 14MPAdd

-21Apple iPhone 3g 32MB WhiteAdd

Zo gebruik je Bestandsuitwisseling om je vereisten voor kopers toe te passen op je aanbiedingen:

1. Download een sjabloon van Bestandsuitwisseling.

2. Voeg een kolom in en voeg het gewenste veld BuyerRequirements toe voor elk object waarop je
je vereisten voor kopers wilt toepassen. Als je de respectievelijke veldnamen wilt bekijken, ga je
naar het vorige gedeelte met de titel Vereisten voor kopers instellen op pagina 30.

3. Sla het bestand op.
Wanneer je het bestand uploadt naar Bestandsuitwisseling, worden de opgegeven vereisten voor
kopers automatisch overgenomen in je aanbiedingen.

Verkoopvoorwaarden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd wat Verkoopvoorwaarden zijn en hoe je voorwaarden voor betalingen,
retourzendingen en verzendingen op een aanbieding toepast.

Verkoopvoorwaarden zijn de gegevens voor betalingen, retourzendingen en verzendingen die je in je
aanbiedingen vermeldt. Via Mijn eBay kun je eenmaal afzonderlijke voorwaarden voor betalingen,
retourzendingen en verzendingen maken en deze vervolgens telkens opnieuw gebruiken in al je
aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar Je verkoopvoorwaarden beheren.

Dankzij gecentraliseerde verkopersbeleidsregels kun je:

• het maken van nieuwe aanbiedingen en het bijwerken van bestaande aanbiedingen vereenvoudigen
• aanbiedingen in één keer bewerken en bijwerken
• bijgewerkte beleidsregels op meerdere aanbiedingen tegelijk toepassen

Wanneer je verkopersbeleidsregels inschakelt, maakt eBay automatisch beleidsregels die zijn gebaseerd
op waarden in je actieve, geplande en afgelopen aanbiedingen van de afgelopen 90 dagen. Je kunt
deze beleidsregels altijd via je Mijn eBay-pagina bewerken. Als je echter in de afgelopen 90 dagen
geen objecten hebt aangeboden, maakt eBay geen beleidsregels. Dan moet je handmatig ten minste
één beleid maken van elk type (betalingsbeleid, retourbeleid en verzendbeleid) voordat je een
aanbieding kunt voltooien.
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Betalings-, retour- en verzendbeleidsregels verschillen afhankelijk van de eBay-site. Als je hetzelfde
of een soortgelijk object op een andere eBay-site wilt aanbieden, zorg dan dat je voor die site de
bijbehorende betalings-, retour- en verzendbeleidsregels instelt en selecteert.

Hoewel je een onbeperkt aantal verkopersbeleidsregels kunt maken voor elke verkopersaccount, is
het raadzaam om goed na te denken over hoeveel je er maakt. Het beheren van te veel beleidsregels
kan veel tijd in beslag nemen. Zorg er bovendien voor dat je beleidsregels actueel zijn om te voorkomen
dat je per ongeluk een onjuist of verouderd beleid toevoegt.

Zodra je Verkoopvoorwaarden hebt ingeschakeld, gebruik je de nieuwe velden om deze voorwaarden
toe te passen op aanbiedingen die je via Bestandsuitwisseling plaatst. Een nieuwe template die hier
beschikbaar is, bevat de nieuwe velden (je kunt de nieuwe velden ook handmatig aan je bestaande
template toevoegen):

• PaymentProfileName op pagina 80
• ReturnProfileName op pagina 82
• ShippingProfileName op pagina 93

ShippingProfileNameReturnProfileNamePaymentProfileNameDescriptionAction

TwoDayExpeditedCashApple TV MD199LL/A Third

Generation

Add

Express21DaysCreditCardRoku 2 XD Wireless Video

Streaming Device

Add

Parcel14DaysPaymentServiceNew! Roku LT Streaming PlayerAdd
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Opties voor betaling, verzending en retourzending
opgeven

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je opties voor betaling, verzending, en retourverzending in
Bestandsuitwisseling instelt.

De betalingsvelden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de betalingsvelden in de standaardtemplates gebruikt.

Ga voor meer informatie over de betalingsvelden naar Velden voor betaling en retour op pagina 78.

Verschillende sites ondersteunen verschillende betalingsopties. Veel eBay-websites bieden een
standaardmanier om informatie over betalingsgegevens op te geven zodat betalingen eenvoudiger
kunnen worden opgegeven en begrijpelijker worden. De lijst met betalingsopties wordt hieronder
weergegeven:

• AmEx op pagina 78
• CashOnPickup op pagina 79
• COD op pagina 79
• MoneyXferAccepted op pagina 79
• MoneyXferAcceptedInCheckout op pagina 80
• PayPalAccepted op pagina 81
• VisaMastercard op pagina 83

Zo voeg je betalingsgegevens toe aan je aanbiedingstemplate:

1. In de template voeg je een kolom in voor elk betalingstype (of veld) dat je wilt aanbieden.

2. Voor elk object in elke betalingskolom voer je een 1 (waar) in om de acceptabele betalingsopties
aan te geven, of 0 (onwaar). Bijvoorbeeld:

PayPalAcceptedMoneyXferAccptedCashOnPickupTitle

111Samsung Galaxy Ace

111Canon EOS 550D DSLR

000Ancient Chinese Coin

000Silver Ingot Poured 10 oz

3. Sla je werk op.

Velden voor verzendkortingen gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je gecombineerde betalingen en regels en profielen voor verzendkortingen
kunt maken en hoe je vervolgens nieuwe velden voor verzendkortingen kunt toevoegen in een van
de standaardtemplates. Volg deze procedure om het veld
InternationalShippingDiscountProfileID en het veld ShippingDiscountProfileID te
kunnen gebruiken.
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Betalingen combineren om verzendkortingen te bieden

Je kunt kopers verzendkortingen bieden wanneer ze meerdere objecten bij je aanschaffen. Hiermee
worden zij ertoe aangespoord om extra objecten te kopen. Als je verzendkortingen wilt gebruiken,
moet je ook gecombineerde betalingen gebruiken. Een overzicht van het instellen van regels en
profielen voor verzendkortingen vind je in Gecombineerde betalingen gebruiken en Over
verzendkortingen.

Log in bij eBay en ga als volgt te werk om verzendkortingen in te stellen:

1. Selecteer Mijn account > Sitevoorkeuren.

2. Scroll naar het gedeelte Verkoopvoorkeuren, ga naar Verzendvoorkeuren en selecteer Weergeven.

3. Ga naar Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden en selecteer Bewerken.

4. Ga naar Gecombineerde betalingen en controleer of deze voorkeur is geactiveerd. Zo ja, controleer
dan of het aantal toegestane dagen voor gecombineerde betalingen voldoet aan je verwachtingen.
Klik op Bewerken als je het aantal dagen wilt wijzigen. Breng de wijziging aan en klik op Opslaan.

Klik op Maken , klik op het vak Toestaan en selecteer het aantal dagen in het menu als
gecombineerde betalingen niet zijn geactiveerd. Klik op Opslaan wanneer je klaar bent.

5. In the Combined Shipping Discounts section, select Create for a Flat shipping rule.

6. Selecteer in het menu van scherm 1 de optie Een bedrag voor volgende objecten toevoegen
of Een bedrag voor volgende objecten ervan aftrekken en voer een bedrag in het vak ernaast
in. Je kunt ook Gratis verzending selecteren als volgende objecten gratis worden verzonden.

7. Selecteer Profielen toevoegen om een regelprofiel te maken. Voer in het vak ernaast een
profielnaam in. Klik op Volgende.

8. Controleer in scherm 2 de profielgegevens van je regel voor verzending en klik nogmaals op
Volgende als je tevreden bent.

9. In scherm 3 worden de gekozen opties weergegeven. Klik op Opslaan als je tevreden bent. Klik
op de button Vorige en herzie deze regels als je details wilt wijzigen.

10. Als je klaar bent, noteer je de ID-nummers voor het verzendkortingsprofiel die in het gedeelte
Gecombineerde verzendkortingen worden weergegeven. Je hebt deze nummers nodig voor de
waarden in het veld ShippingDiscountProfileID in de volgende procedure.

Velden voor verzendkortingen toevoegen aan een template

Nu je de regels en profielen voor verzendkortingen hebt gemaakt voor je eBay-account, kun je de
velden en waarden voor verzendkortingen toevoegen aan je productaanbiedingsbestand (of
standaardtemplate). Als je verzendkortingen wilt toepassen op een productaanbieding, moet je de
velden en waarden voor verzendkortingen voor een nieuw object toevoegen voordat je het nieuwe
productaanbiedingsbestand uploadt.

1. Open een templatebestand en zoek het veld ShippingDiscountProfileID. Je moet de profiel-ID's
kennen voor ieder kortingsprofiel dat je hebt aangemaakt voor je sitevoorkeuren voor Mijn eBay.

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren
> Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen
aanbieden > Bewerken te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven
op de pagina Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen.
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2. Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543 in voor
ShippingDiscountProfileID.

3. Voer verplichte of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op.

Velden voor retourbeleid gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een retourbeleid voor een aanbieding opstelt.

Elke website biedt weer andere opties voor het retourbeleid. Veel eBay-websites bieden een
standaardmanier om informatie over het retourbeleid op te geven en weer te geven zodat het
retourbeleid eenvoudiger kan worden opgegeven en begrijpelijker wordt.

OPMERKING:  Als je Verkopersbeleidsregels in Mijn eBay hebt ingeschakeld, kun je het volgende
overslaan en naar Verkoopvoorwaarden gebruiken op pagina 31 gaan om je retourbeleidsregels
op te stellen en te selecteren.

Als verkoper kun je ervoor kiezen om geen retourzendingen te accepteren voor objecten die je aanbiedt.
Houd er rekening mee dat ook al geef je ReturnsNotAccepted op, een koper toch nog een object kan
retourneren als het niet overeenkomt met de beschrijving in de aanbieding en daardoor toch nog in
aanmerking kan komen voor Kopersbescherming van eBay. (Objecten die niet door kopersbescherming
van eBay worden gedekt, kunnen niet worden geretourneerd wanneer ReturnsNotAccepted is
opgegeven.)

Naast het beschrijven van een retourbeleid in het veld Beschrijving van een object, kun je ook vooraf
gedefinieerde opties voor je retourbeleid gebruiken.

Zo definieer je een retourbeleid voor een object:

1. Voor het verplichte veld *ReturnsAcceptedOption op pagina 82 ga je op een van de volgende
manieren te werk:

• Om aan te geven dat een koper een object kan retourneren, voer je ReturnsAccepted in of
• Om aan te geven dat een koper een object niet kan retourneren, voer je ReturnsNotAccepted

in

OPMERKING:  Als je retourzendingen accepteert, zijn de velden ReturnsWithinOption en
ShippingCostPaidByOption verplicht.

Tijdens de feestdagen kun je kopers een langere periode bieden waarin ze een object kunnen
retourneren. Zie voor meer informatie HolidayReturns.

2. Als je opgeeft dat een object kan worden geretourneerd, voer je waarden voor de volgende velden
in:

a. Voor het voorwaardelijke veld ReturnsWithinOption op pagina 83 geef je aan hoeveel tijd kopers
hebben om je te laten weten dat ze een object retourneren en voer je een van de volgende
waarden in:

• Days_7
• Days_14
• Days_30
• Days_60
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b. Voor het voorwaardelijke veld ShippingCostPaidByOption op pagina 83 bepaal je wie de kosten
voor retourzending betaalt en voer je een van de volgende waarden in:

• Buyer – Koper betaalt de kosten om het object te retourneren
• Seller – Verkoper betaalt de kosten om het object te retourneren

c. Voor het optionele veld RefundOption op pagina 82 geef je aan hoe je de terugbetaling verstrekt
en voer je een van de volgende waarden in:

• MerchandiseCredit
• MoneyBack

d. Voor het optionele veld AdditionalDetails op pagina 78 voer je algemene gegevens voor een
koper in

3. Sla de template op.

Je verzendingen traceren

Gebruik dit gedeelte om te leren hoe je je verzendingen traceert.

Je kunt je verzonden objecten traceren op basis van de expediteur en het trackingnummer.

Bestandsuitwisseling kan niet worden gebruikt om meerdere trackingnummers in te voeren. Daarom
moet je, als één verkoop uit meerdere apart verzonden objecten bestaat, elk object apart traceren.

Zo voeg je trackinggegevens toe:

1. Open een blanco templatebestand of een actief aanbiedingsbestand. Ga voor meer informatie over
werken met herzieningsbestanden naar Herzieningsbestanden gebruiken op pagina 38.

2. In het bestaande veld Action voor elk object dat je wilt traceren, voer je Status in.
3. Voeg de volgende vier nieuwe kolommen in (zie voor meer informatie Een nieuw veld toevoegen

aan een standaardtemplate op pagina 19):

• ItemID op pagina 64 - De unieke ID van het object dat je wilt traceren (je vindt deze waarde in
het bestand met uploadresultaten)

• ShippingStatus op pagina 86 – 1 (verzonden)
• ShipmentTrackingNumber op pagina 85 - Het trackingnummer van de factuur van de expediteur
• ShippingCarrierUsed op pagina 85 - De naam van de expediteur (niet de waarde die je hebt

opgegeven voor ShippingService-X:Option)

4. Voer de volgende waarden in de nieuwe velden in:

• Je moet waarden opgeven voor ShipmentTrackingNumber en ShippingCarrierUsed (je kunt niet
een waarde opgeven voor één veld en niet voor het andere).

• Als je je hebt aangemeld voor wereldwijde verzending, voer je GlobalShipping_MultiCarrier in
onder ShippingCarrierUsed.

• Jij bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de waarde die je invoert voor
ShippingTrackingNumber. We controleren of het trackingnummer op al je bestellingen uniek is
en consistent is met de nummering die door de door jou opgegeven expediteur wordt gebruikt.
Bijvoorbeeld:

ShippingCarrierUsedShipmentTrackingNumberShippingStatusItemIDAction

Hermes23416785120954631551918003506Status
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Hermes42137658901264351506300815151Status

5. Verwijder alle andere velden in de template.
6. Sla het bestand op en upload het naar eBay.
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Je aanbiedingen bijwerken
In dit gedeelte kun je bestaande aanbiedingen herzien. Je kunt bijvoorbeeld de prijs wijzigen, het
beschikbare aantal bijwerken, of de beschrijving wijzigen.

Herzieningsbestanden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je het herzieningsproces kunt vereenvoudigen door
aanbiedingsbestanden te downloaden en daarna bij te werken.

Je kunt het herzieningsproces vereenvoudigen door bestanden met bestaande aanbiedingsgegevens
te downloaden, er uitsluitend minimale wijzigingen in aan te brengen en die wijzigingen vervolgens te
uploaden naar eBay. Bestandsuitwisseling biedt ondersteuning voor maximaal 5000 geüploade
aanbiedingen per dag. Als je 10.000 aanbiedingen per dag wilt kunnen uploaden, kun je contact
opnemen met Customer Support.

Op de pagina Een download aanvragen kun je de volgende typen herzieningsbestanden downloaden:

• Prijs en aantal herzien: hiermee kun je de velden SiteID, Currency, StartPrice, BuyItNowPrice en
Quantity in actieve aanbiedingen bijwerken. Voor aanbiedingen met variaties kunnen de velden met
de prijs en het aantal worden bijgewerkt voor elke variatie. Zie Prijs en aantal wijzigen voor variaties
in actieve aanbiedingen op pagina 39.

• Betalingsstatus herzien: hiermee kun je het veld PaymentStatus  in verkochte aanbiedingen
bijwerken.

• Verzendstatus herzien: hiermee kun je de velden ShippingStatus, ShippingCarrierUsed en
ShipmentTrackingNumber  in verkochte aanbiedingen bijwerken.

• Productcodes: hiermee kun je het veld UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN in actieve aanbiedingen
bijwerken.

Naast de velden waarmee je je aanbiedingen kunt bijwerken, bevatten de herzieningsbestanden de
velden en waarden Action en ItemID. Deze veldwaarden hoeven niet te worden gewijzigd.

Je voert dezelfde stappen uit om herzieningsbestanden voor actieve aanbiedingen en
herzieningsbestanden voor verkochte aanbiedingen te downloaden. Het type herzieningsbestand dat
je gebruikt, bepaalt welke velden het gedownloade bestand bevat.

Zo download je herzieningsbestanden:

1. Ga in een webbrowser naar de pagina Een download aanvragen.
2. Selecteer Actieve aanbiedingen of Verkochte aanbiedingen in het keuzemenu Aanbieding en

transactiebestanden.
3. Selecteer Bestandsuitwisseling als downloadindeling en selecteer vervolgens het gewenste type

herzieningsbestand in het vervolgkeuzemenu (zoals Prijs en aantal herzien of Voeg unieke ID's
(UPC\EAN\ISBN\merk\MPN) toe).

4. Selecteer onder Datumbereik Alle records om alle actieve of verkochte aanbiedingen te downloaden
of gebruik een andere optie om het datumbereik te verfijnen.

5. Controleer het e-mailadres van je eBay-account.
6. Klik op Opslaan. Vergeet niet het referentienummer van de downloadaanvraag te noteren dat je

vindt op de pagina Een download aanvragen: geslaagd. Dit nummer verwijst naar het aangevraagde
herzieningsbestand.
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7. Klik in de navigatiebalk op Voltooide downloads. Op de pagina Voltooide downloads bekijken
vind je een link voor het downloaden van de herzieningsbestanden. Nadat je aanvraag is verwerkt,
zie je het referentienummer op deze pagina. Klik op de link Downloaden ernaast.

8. Open het bestand wanneer dat wordt gevraagd. Sla het bestand op je computer op nadat het is
geopend in een spreadsheettoepassing.

9. Als je Microsoft Excel gebruikt en de objectnummers van aanbiedingen wilt weergeven, selecteer
je de kolom Objectnummer, klik je met de rechtermuisknop en selecteer je Cellen opmaken.
Selecteer in het venster Cellen opmaken onder Categorie de optie Getal, stel Decimalen in op 0
en klik op OK.

10. Als je veldwaarden wilt herzien, werk je de gewenste velden bij, zoals Titel of Aantal. Als je klaar
bent, sla je het bestand op in CSV-indeling en sluit je het bestand.

11. Ga in een webbrowser naar de pagina Aanbiedingen en updates uploaden en klik op de knop
Bladeren naast Bestandslocatie om het bestand te selecteren dat je in stap 10 hierboven hebt
opgeslagen.

12. Klik op Uploaden.

Klik op Uploadresultaten weergeven in de navigatiebalk om te controleren of je wijzigingen
daadwerkelijk zijn geüpload.

Prijs en aantal wijzigen voor variaties in actieve aanbiedingen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je met het herzieningsbestand voor prijs en aantal in
Bestandsuitwisseling variaties kunt bijwerken. Het herzieningsbestand voor prijs en aantal ondersteunt
het bijwerken van prijs en aantal voor afzonderlijke aanbiedingen, maar kan nu ook worden gebruikt
voor variaties.

Hier wordt uitgelegd hoe je de prijs en het aantal wijzigt in actieve aanbiedingen met variaties.

1. Voor het downloaden van je actieve aanbiedingen kun je in Herzieningsbestanden gebruiken op
pagina 38 lezen wat de downloadprocedure is.

2. In het bestand Actieve aanbiedingen klik je met je rechtermuisklik op de kolom ItemID en selecteer
je Celeigenschappen > Getal. Stel de waarde voor Decimalen in op 0 en klik vervolgens op OK.

3. Wizig de waarden in de velden voor prijs en aantal in de rij die overeenkomt met de variatie. De
variatie wordt aangeduid door RelationshipDetails (en het veld CustomLabel, indien aanwezig).
Wijzig bijvoorbeeld de waarden voor prijs en aantal in de onderste drie rijen.

CustomLabelStartPriceQuantityRelationshipDetailsRelationshipItemID

CL345WASize=S;M;L;XL|Color=Black;Pink;Red;Blue3500001016281

CL350BS7,995Color=Black|Size=XLVariation

CL350RS10,995Color=Red|Size=SVariation

CL350PS8,994Color=Pink|Size=MVariation

4. Als je klaar bent, sla je het bestand in CSV-indeling op met een bestandsnaam die gemakkelijk te
herkennen is.

5. Voor het uploaden van het bestand ga je naar de pagina Aanbiedingen en updates uploaden en
klik je op Bladeren naast Bestandslocatie om je gewijzigde bestand te selecteren.

39Je aanbiedingen bijwerken

Geavanceerde instructies voor eBay Bestandsuitwisseling

http://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm
http://bulksell.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm&guest=1


Rapporten genereren
Hier wordt uitgelegd hoe je voorraad- en verkooprapporten die door Bestandsuitwisseling zijn
gegenereerd kunt downloaden.

Een downloadverzoek aanmaken

Op de pagina Downloadverzoek kun je rapporten met de voorraad en verkooprapporten genereren
door een van deze filters te selecteren in het menu Aanbieding en transactiebestanden:

• verkochte objecten
• Onverkochte objecten
• Verkochte en gearchiveerde objecten
• Objecten die nog niet zijn betaald
• Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
• Betaalde en verzonden objecten
• Gearchiveerde objecten
• Alle verkochte en gearchiveerde objecten

Een rapport met actieve aanbiedingen downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt genereren waarin al je actieve aanbiedingen worden
weergegeven.

Er zijn verschillende soorten statusrapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden.
In dit voorbeeld genereer je een rapport met een overzicht van je voorraad door de volgende stappen
te volgen:

1. Selecteer Actieve aanbiedingen in het keuzemenu Aanbieding en transactiebestanden.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is

standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op Opslaan.
4. Klik in de navigatiebalk op Voltooide downloads. De pagina Voltooide downloads weergeven

bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Het rapport met actieve aanbiedingen (in CSV-indeling) bevat een overzicht van alle objecten die je
op dat moment op eBay aanbiedt. (Als een aanbieding afloopt, wordt deze verplaatst naar de verkochte
of onverkochte aanbiedingen.) Dit bestand is standaard gesorteerd op einddatum, waarbij alle
GTG-objecten (Geldig Tot Geannuleerd) aan het einde worden weergegeven.

Je kunt dit bestand in je voorraadsysteem importeren en de betreffende gegevens gebruiken om je
voorraad bij te werken. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.
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Figure 2: Rapport met actieve aanbiedingen

Voor veldbeschrijvingen voor actieve aanbiedingen ga je naar Velden voor resultaten en rapporten
op pagina 112.

Een rapport met verkochte objecten downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt downloaden waarin je huidige verkopen worden
weergegeven.

Er zijn verschillende soorten verkooprapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden.
In dit voorbeeld genereer je een rapport met verkochte objecten.

1. Selecteer Verkocht in het keuzemenu Aanbieding en transactiebestanden.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is

standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op Opslaan.
4. Klik in de navigatiebalk op Voltooide downloads. De pagina Voltooide downloads weergeven

bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Het rapport dat door jou wordt gedownload, geeft een overzicht van de winst die je hebt gemaakt met
je verkochte objecten. De weergegeven informatie is berekend op basis van opgeslagen
productgegevens, eBay-kosten en de totale opbrengst die door de verkochte aanbieding is gegenereerd.

Het rapport bevat het volgende:

• Gegevens over de koper
• Betalingsgegevens
• Verzendgegevens
• Verkoopgegevens
• Kostgegevens
• Aanbiedingsgegevens
• Feedbackgegevens

OPMERKING: Voor velddefinities op het rapport ga je naar Velden op het rapport Verkochte
aanbiedingen

Hieronder vind je een voorbeeld van een rapport met verkochte objecten (in CSV-indeling). Het hangt
af van de geselecteerde filter hoe het gegenereerde rapport en de gegevensvelden of kolomtitels
eruitzien.
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Figure 3: Rapport met verkochte objecten

Een downloadschema aanmaken

Op de pagina Downloadschema kun je opgeven welke rapporten je automatisch wilt laten verzenden.
Hiervoor selecteer je een van de filters in het menu Aanbieding en transactiebestanden:

• verkochte objecten
• Objecten die nog niet zijn betaald
• Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
• Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
• Gearchiveerde objecten
• Alle verkochte en gearchiveerde objecten

Je kunt ook een datumbereik opgeven en zo bepalen welke periode in de rapporten moet worden
opgenomen.

Je kunt alle bovenstaande downloadbare rapporten plannen via deze procedure. In dit voorbeeld plan
je een rapport met verkochte objecten door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer Verkocht in het keuzemenu Aanbieding en transactiebestanden.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is

standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op Opslaan.
4. Klik in de navigatiebalk op Voltooide downloads. De pagina Voltooide downloads weergeven

bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Downloadplanning bekijken

Figure 4: Downloadschema bekijken
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Site- en template-informatie
Hier wordt uitgebreide informatie gegeven over site-specifieke kenmerken, metagegevens en
velddefinities in de templates van Bestandsuitwisseling.

Site-specifieke templategegevens

Hier wordt uitgelegd welke eBay-sites de verschillende soorten templates ondersteunen en wat de
indeling van platte bestanden voor iedere site is.

Ondersteunde templates voor iedere site

Niet alle templates worden op de eBay-sites ondersteund. In de onderstaande tabel zie je waar deze
wel worden ondersteund (met UPC's of ISBN's). Als je probeert objecten met ISBN's of UPC's aan te
bieden op sites die aanbiedingen met catalogustemplates niet ondersteunen, wordt er een foutmelding
weergegeven.

Ondersteunde templateseBay-site

CatalogusSpecificatiesBasiswinkel

XXXAustralië

XXXOostenrijk

XXXBelgië (Nederlandstalig)

XXXBelgië (Franstalig)

XXXCanada (Engelstalig)

XXXCanada (Franstalig)

XXXFrankrijk

XXXDuitsland

XXHongkong

XXXItalië

XXIndia

XXXIerland

XXMaleisië

XXXNederland

XXFilipijnen

XXXPolen

XXSingapore

XXSpanje

XXXZwitserland

XXXVerenigd Koninkrijk

43Site- en template-informatie

Geavanceerde instructies voor eBay Bestandsuitwisseling



Ondersteunde templateseBay-site

CatalogusSpecificatiesBasiswinkel

XXXVerenigde Staten

Standaardindelingen voor templates per site

In onderstaande tabel wordt voor iedere site aangegeven welke soort indeling van platte bestanden
wordt gebruikt bij het uploaden.

Indeling van platte bestanden voor elke site

Indeling van platte bestandenSite

Puntkomma als scheidingstekenAT (Oostenrijk)

Door komma's gescheidenAU (Australië)

Puntkomma als scheidingstekenBEFR (België-Franstalig)

Puntkomma als scheidingstekenBENL (België-Nederlandstalig)

Door komma's gescheidenCA (Canada-Engelstalig)

Door komma's gescheidenCAFR (Canada-Franstalig)

Puntkomma als scheidingstekenCH (Zwitserland)

Puntkomma als scheidingstekenDE (Duitsland)

Puntkomma als scheidingstekenES (Spanje)

Puntkomma als scheidingstekenFR (Frankrijk)

Door komma's gescheidenHK (Hongkong)

Door komma's gescheidenIE (Ierland)

Door komma's gescheidenIN (India)

Puntkomma als scheidingstekenIT (Italië)

Door komma's gescheidenMY (Maleisië)

Puntkomma als scheidingstekenNL (Nederland)

Door komma's gescheidenPH (Filipijnen)

Puntkomma als scheidingstekenPL (Polen)

Door komma's gescheidenSG (Singapore)

Door komma's gescheidenUK (Verenigd Koninkrijk)

Door komma's gescheidenUS (Verenigde Staten)

Metagegevens in de standaardtemplate

Definieert de waarden voor metagegevens die worden gebruikt in de koptekst van het veld Action:
SiteID, Currency, Country en API compatibility.
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Waarden voor metagegevens

SiteID

De SiteID geeft aan op welke site je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor SiteID is
afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload. Controleer of SiteID=Germany
als je bijvoorbeeld objecten wilt aanbieden op de Duitse site. De geldige waarden staan in onderstaande
tabel.

waarden SiteIDSite

AustraliaAustralië

AustriaOostenrijk

Belgium_DutchBelgië (Nederlandstalig)

Belgium_FrenchBelgië (Franstalig)

CanadaCanada (Engelstalig)

CanadaFrenchCanada (Franstalig)

eBayMotorseBay Motors

FranceFrankrijk

GermanyDuitsland

HongKongHongkong

IndiaIndia

ItalyItalië

IrelandIerland

MalaysiaMaleisië

NetherlandsNederland

PhilippinesFilipijnen

PolandPolen

SingaporeSingapore

SpainSpanje

SwitzerlandZwitserland

UKVerenigd Koninkrijk

USVerenigde Staten

Land

De landcode (bestaande uit twee letters) verwijst naar de site-ID. De standaardwaarde voor Country
is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.
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Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende
metagegevens ingesteld:Country=US en Currency=USD. De geldige waarden staan in onderstaande
tabel.

Waarde voor CountryCountry (Language)

AUAustralië

ATOostenrijk

BENLBelgië (Nederlandstalig)

BEFRBelgië (Franstalig)

CACanada (Engelstalig)

CAFRCanada (Franstalig)

FRFrankrijk

DEDuitsland

HKHongkong

INIndia

IEIerland

ITItalië

MYMaleisië

PHFilipijnen

PLPolen

NLNederland

SGSingapore

ESSpanje

CHZwitserland

GBVerenigd Koninkrijk

USVerenigde Staten

Valuta

Currency geeft aan in welk monetair systeem je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor
Currency is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende
metagegevens ingesteld:SiteID=US en Currency=USD. De geldige waarden staan in onderstaande
tabel.

Waarde voor CurrencySite

USDAmerikaanse dollar

CADCanadese dollar
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Waarde voor CurrencySite

GBPPond sterling

AUDAustralische dollar

EUREuro

HKDHongkong dollar

MYRMaleisische ringget

PHPFilipijnse peso

PLNPoolse zloty

CHFZwitserse frank

CNYRenminbi

INRIndiase roepie

API compatibility level

Dit verwijst naar de API (Application Program Interface) van eBay, bijvoorbeeld Version=745. Dit
metagegeven heeft betrekking op interne systeemgegevens van eBay.

Waarschuwing: Wijzig deze waarde niet.

Regionamen en landcodes

Hier worden de regionamen en landcodes uitgelegd die worden ondersteund in de templates van
Bestandsuitwisseling om een locatie op te geven. Deze waarden verschillen van de
metagegevenswaarden die in de koptekst Actie worden gebruikt om het land en de SiteID op te geven.

Waarden voor velden voor internationale locaties

Regionamen en bepaalde landcodes kunnen worden gebruikt voor de veldwaarde
IntlShippingServices-n:Locations. Regionamen en landcodes moeten exact worden ingevoerd zoals
ze worden weergegeven voor locatieveldwaarden (de namen zijn hoofdlettergevoelig).

De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de eBay-site die je gebruikt. In de onderstaande tabel
wordt uitgelegd welke sites ondersteuning bieden voor de verschillende regionamen en landcodes.

RegionaameBay-sites

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideAT

Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, WorldwideAU

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, WorldwideBEFR

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideBENL

AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwideCA

AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideCH
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RegionaameBay-sites

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, WorldwideCN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, WorldwideCZ

AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, WorldwideDE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideDK

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, WorldwideES

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideFI

AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideFR

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, WorldwideGB

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideGR

Greater China, JP, None, WorldwideHK

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideHU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideID

AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideIE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideIL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideIN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideIT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, WorldwideJP

NoneMY

Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideNL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNO

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNZ

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwidePE

NonePH

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideRU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideSE

NoneSG

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideTH

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, WorldwideTW

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideUS

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideVN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideZA
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Landcodes

Landcodes moeten zoals hieronder weergegeven worden ingevoerd.

Geldige

waarden

Land/siteGeldige

waarden

Land/siteGeldige

waarden

Land/site

NENigerDEDuitslandAFAfghanistan

NGNigeriaGHGhanaALAlbanië

NUNiueGIGibraltarDZAlgerije

NONoorwegenGRGriekenlandASAmerikaans Samoa

OMOmanGLGroenlandADAndorra

PKPakistanGDGrenadaAOAngola

PWPalauGPGuadeloupeAIAnguilla

PAPanamaGUGuamAGAntigua en Barbuda

PGPapoea-Nieuw-GuineaGTGuatemalaUSAPO/FPO

PYParaguayQQGuernseyARArgentinië

PEPeruGNGuineeAMArmenië

PHFilipijnenGWGuinee-BissauAWAruba

PLPolenGYGuyanaAUAustralië

PTPortugalHTHaïtiATOostenrijk

PRPuerto RicoHNHondurasAZAzerbeidzjan

QAQatarHKHongkongBSBahama's

RER ionHUHongarijeBHBahrein

RORoemeniëISIJslandBDBangladesh

RURussische FederatieINIndiaBBBarbados

RWRwandaIDIndonesiëBYWit-Rusland

SHSint-HelenaIRIranBEBelgium

QQSaint Kitts en NevisIQIrakBZBelize

LCSaint LuciaIEIerlandBJBenin

PMSaint-Pierre en MiquelonILIsraëlBMBermuda

VCSaint Vincent en de

Grenadines

ITItaliëBTBhutan

SMSan MarinoJMJamaicaBOBolivia

SASaoedi-ArabiëSJJan MayenBABosnië en Herzegovina

SNSenegalJPJapanBWBotswana

RSServiëUKJerseyBRBrazilië

SCSeychellenJOJordaniëVGBritse Maagdeneilanden
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SLSierra LeoneKZKazakstanBNBrunei Dar es Salaam

SGSingaporeKEKeniaBGBulgarije

SKSlowakijeKIKiribatiBFBurkina Faso

SISloveniëKPKorea, Noord-AFBirma

SBSalomonseilandenKRKorea, Zuid-BIBurundi

SOSomaliëKWKoeweitKHCambodja

ZAZuid-AfrikaKGKirgiziëCMKameroen

ESSpanjeLALaosCACanada

LKSri LankaLVLetlandCVKaapverdische Eilanden

SDSoedanLBLibanon, Zuid-KYKaaimaneilanden

SRSurinameLSLesothoCFCentraal-Afrikaanse Republiek

SJSvalbardLRLiberiaTDTsjaad

SZSwazilandLYLibiëCLChili

SEZwedenLILiechtensteinCNChina

CHZwitserlandLTLitouwenCOColombia

SYSyriëLULuxemburgKMComoren

PFTahitiMOMacauZRCongo, Democratische

republiek

TWTaiwanMKMacedoniëCGCongo, Republiek

TJTadzjikistanMGMadagaskarCKCookeilanden

TZTanzaniaMWMalawiCRCosta Rica

THThailandMYMaleisiëCIIvoorkust

TGTogoMVMaledivenHRKroatië, Democratische

republiek

TOTongaMLMaliCUCuba

TTTrinidad en TobagoMTMaltaCYCyprus

TNTunesiëMHMarshalleilandenCZTsjechië

TRTurkijeMQMartiniqueDKDenemarken

TMTurkmenistanMRMauritaniëDJDjibouti

TCTurks- en CaicoseilandenMUMauritiusDMDominica

UGOegandaYTMayotteDODominicaanse republiek

UAOekraïneMXMexicoECEcuador

AFVerenigde Arabische EmiratenMIMicronesiaEGEgypte

UKVerenigd KoninkrijkQQMoldaviëSVEl Salvador

USVerenigde StatenMCMonacoGQEquatoriaal-Guinea
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UYUruguayMNMongoliëQQEritrea

UZOezbekistanMEMontenegroEEEstland

VUVanuatuMSMontserratETEthiopië

VAVaticaanstadMAMarokkoFKFalklandeilanden (Islas

Malvinas)

VEVenezuelaMZMozambiqueFJFiji

VNVietnamNANamibiëFIFinland

VIWit-RuslandNRNauruFRFrankrijk

WFWallis en FutunaNPNepalGFFrans Guyana

EHWestelijke Sahara, deNLNederlandPFFrans Polynesië

WSWest-SamoaANNederlandse AntillenTFFranse Gebieden in de

zuidelijke Indische Oceaan

YEJemenNCNieuw-CaledoniëGAGabon

YUJoegoslaviëNZNieuw-ZeelandGMGambia

ZMZambiaNINicaraguaGEGeorgië

ZWZimbabwe
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Geavanceerde functies gebruiken
Hier vind je informatie voor gevorderden over het gebruik van de templates in Bestandsuitwisseling.

Een script gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een eBay-beveiligingstoken kunt aanvragen en vervolgens via
File Exchange met behulp van een script aanbiedingsbestanden kunt uploaden naar en downloaden
van eBay.

Een eBay-token aanvragen

Als niet-geverifieerde webgebruiker kun je alleen met behulp van een token gegevensbestanden
uploaden naar eBay Bestandsuitwisseling. Klik hier om een token aan te vragen. Nadat een
browservenster wordt geopend, log je in en vervolgens wordt er een eBay-token voor je gegenereerd.
Maak een kopie van de token, plak deze in een bestand en sla het bestand op een veilige plek op je
lokale schijf op. (Je kunt het beste een firewall gebruiken.) Geef de token niet aan anderen.Voeg deze
token toe als je een voorraadgegevensbestand post.

De beveiligingstoken fungeert als toegangssleutel voor eBay Bestandsuitwisseling en is één jaar
geldig. Daarna moet je een nieuwe token aanvragen.

Bestanden via een script uploaden

Waarschuwing:  Alleen voor ervaren gebruikers! Minder ervaren gebruikers kunnen deze methode
beter niet gebruiken om gegevens te uploaden naar de website van eBay Bestandsuitwisseling.

Als je een bestand via een script wilt uploaden, moet je een HTTP-postaanvraag naar eBay
Bestandsuitwisseling verzenden om de inhoud van de aanvraag te accepteren. Voer de volgende
stappen uit:

1. Download de gewenste template van eBay Bestanduitwisseling en vul deze in.
2. Breng een HTTPS-verbinding tot stand en verzend vervolgens het gegevensbestand met de token

naar het webadres van eBay Bestandsuitwisseling:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Tip:  Ga voor een weergave hiervan naar Voorbeeld van HTTP-postaanvraag op pagina 53.

Nadat het gegevensbestand is verwerkt, ontvang je een e-mail met een URL naar het rapport met
uploadresultaten.

Voor het downloaden van de resultaten, ga je naar Bestanden downloaden via een script hieronder.
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Bestanden via een script downloaden

Waarschuwing:  Alleen voor ervaren gebruikers! Minder ervaren gebruikers kunnen deze methode
beter niet gebruiken om gegevens te downloaden naar de website van eBay Bestandsuitwisseling.

Als je een bestand via een script wilt downloaden, moet je een HTTP-postaanvraag naar eBay
Bestandsuitwisseling verzenden om de inhoud van de aanvraag te accepteren. Voer de volgende
stappen uit:

1. Download de gewenste template van eBay Bestanduitwisseling en vul deze in.
2. Breng een HTTPS-verbinding tot stand en verzend vervolgens het gegevensbestand met de token

naar het webadres van eBay Bestandsuitwisseling:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload

OPMERKING:  Ga voor een weergave hiervan naar Voorbeeld van HTTP-postaanvraag.

Nadat het gegevensbestand is verwerkt, ontvang je een e-mail met een URL naar het rapport met
uploadresultaten. Je kunt de uploadresultaten ook ophalen door de volgende parameters te posten:

• jobId
• token

Voorbeeld van HTTP-postaanvraag

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host: 
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
 --THIS_STRING_SEPARATES-

Onderdelen van een HTTP-postaanvraag

De HTTP-postaanvraag moet altijd de volgende onderdelen bevatten. In de eerste regel, de methode
die moet worden toegepast op de resource, de resource-ID en de gebruikte protocolversie, bijvoorbeeld:

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
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Vervolgens informatie over de verbinding (connection), de gebruikersagent (user-agent) en de host:

Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Koptekst met informatie over de inhoud en lengte van het bestand:

Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
 Content-Length: 256

Inhoud, zoals de beveiligingstoken en de bestandsinhoud die je wilt uploaden:

--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-

Informatie in metagegevens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de metagegevens in de koptekst van het veld Action van de
standaardtemplates kunt gebruiken en wijzigen.

Cel met metagegevens

Metagegevens zijn eigenlijk 'gegevens over gegevens'. Deze informatie is gecodeerd in de
aanbiedingstemplate en vormt een beschrijving van de aspecten van deze template. Zo zijn de
metagegevens SiteID en Country afhankelijk van de gebruikte eBay-site.

Verder bieden metagegevens een manier om de waarden in elke koptekst te beheren. eBay
Bestandsuitwisseling levert de metagegevens in de eerste rij van de eerste kolom van iedere template,
wat de koptekst is van het veld Action. Metagegevens zijn onder meer:

• SiteID
• Country
• Currency
• API Compatibility Level

De cel met metagegevens moet beginnen met het woord Action, gevolgd door de inhoud tussen
haakjes in ASCII. De code Action en de verschillende metagegevens moeten worden gescheiden door
een verticale streep (|).

De eerste cel van een templatebestand van eBay Bestandsuitwisseling kan bijvoorbeeld de
metagegevens in het onderstaande voorbeeld bevatten:

*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
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Metagegevens wijzigen

Waarschuwing:  Alleen voor ervaren gebruikers!

Wanneer je waarden voor metagegevens wijzigt, kan dat problemen veroorzaken met uploaden. Je
kunt de waarden voor metagegevens in je templatebestanden het beste alleen wijzigen als je een
ervaren gebruiker bent.

Typ geen spatie tussen de gegevens als je waarden wijzigt. Je kunt gegevens op verschillende
manieren wijzigen:

• Je kunt de waarden voor SiteID, Country en Currency handmatig bewerken.
• Je kunt een veld (kolom) SiteID, Country of Currency toevoegen aan de bestandstemplate. De

waarden in de cel met metagegevens worden hierdoor overschreven.
• Je kunt een gegevensveld en de bijbehorende waarde die je daarvoor wilt instellen, in het bestand

invoeren. Als je bijvoorbeeld voor elk object in het bestand een startprijs van EUR 1,99 wilt opgeven,
typ je StartPrice=1,99 in de cel met metagegevens. Deze waarde wordt dan gebruikt voor elk object
in het bestand. De metagegevens zien er dan als volgt uit:

*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
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Definities van templateveld
Hier wordt uitgelegd wat de vereisten en bedoelingen van het veld zijn. Er wordt ingegaan op het
maximale aantal tekens, soorten gegevens en relaties tussen velden.

Velden ontwerpen en weergeven

Hier wordt uitgelegd met welke velden wordt bepaald hoe een aanbieding op eBay wordt weergegeven,
en welke soorten informatie worden weergegeven.

Meer informatie voor vindt in Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden op pagina 21.

*Action

Vereist veld in alle templates. Bepaalt het doel van de rij: een object toevoegen, een object opnieuw
aanbieden, een object herzien, een aanbieding beëindigen, de status van een object markeren, een
toegevoegd object verifiëren en gegevens toevoegen aan de objectbeschrijving.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, of

AddToItemDescription
Geldige invoer

Alle vereiste veldgegevens moeten worden ingevoerd voor een bepaald type actie.Veldafhankelijkheid

BoldTitle

Wil je je aanbieding vet laten weergeven? Met dit veld wordt de titel van je aanbieding vet weergegeven.
Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

Border

Geeft aan of er een kader om de aanbieding wordt geplaatst. Alleen beschikbaar in US en CA.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

Het gebruik van dit veld is niet van invloed op een eventuele ondertitel. Deze optie is

alleen beschikbaar op de Amerikaanse en Canadese sites.Voor andere sites wordt deze

waarde genegeerd.

Veldafhankelijkheid
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BuyerUserID

Unieke ID (eBay-gebruikersnaam) voor de gebruiker op wie je feedback wilt geven. (Deze
gebruikersnaam is opgenomen in het downloadbestand voor het rapport met de verkoopgeschiedenis.)
Als er op basis van de combinatie van ItemID en BuyerUserID meerdere treffers worden gevonden
(bijvoorbeeld als een koper meerdere objecten afzonderlijk heeft gekocht), mislukt de uploadprocedure
en wordt er een foutbericht weergegeven.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

eBay-gebruikersnaamGeldige invoer

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Wil je dat potentiële kopers een PayPal-rekening hebben? Gebruik dit veld om aan te geven dat alleen
kopers met een PayPal-rekening op je aanbieding kunnen bieden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

BooleaansType

0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).Geldige invoer

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Wil je beperken op hoeveel objecten één koper kan bieden als je dure objecten verkoopt? Met dit veld
kun je bepalen op hoeveel objecten één koper kan bieden.

Dit veld wordt genegeerd, tenzij je ook een waarde voor BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback
hebt opgegeven.BuyerRequirements:MaximumItemCount en BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback
moeten samen worden gebruikt.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 of 100. De

standaardwaarde is 10.

Geldige invoer

Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback op pagina 57.
Veldafhankelijkheid

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Als je dure objecten verkoopt en met BuyerRequirements:MaximumItemCount hebt ingesteld dat
kopers in een periode van 10 dagen op slechts een bepaald aantal objecten mogen bieden, moeten
deze kopers dan ook een minimale feedbackscore hebben? Zo ja, dan kun je in dit veld deze minimale
feedbackscore opgeven.
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N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

5, 4, 3, 2, 1 of 0. De standaardwaarde is 5.Geldige invoer

Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaximumItemCount op pagina 57.
Veldafhankelijkheid

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Wil je kopers uitsluiten zodra ze een bepaald aantal objecten niet hebben betaald? In dit veld kun je
opgeven na hoeveel onbetaalde objecten in een met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod
ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 4 objecten.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

2, 3, 4 of 5. De standaardwaarde is 2.Geldige invoer

Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 59.
Veldafhankelijkheid

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Wil je potentiële kopers uitsluiten wanneer ze in een bepaalde periode de limiet voor onbetaalde
objecten hebben bereikt? In dit veld kun je de periode opgeven waarin een koper een betaald aantal
onbetaalde objecten mag hebben voordat deze niet meer op je object kan bieden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Days_30, Days_180 of Days_360. De standaardwaarde is Days_180.Geldige invoer

Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount op pagina 58.
Veldafhankelijkheid

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Wil je kopers uitsluiten nadat ze een specifiek aantal meldingen van een beleidsovertreding hebben
ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding in een met
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen.
Bijvoorbeeld 7 maanden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

4, 5, 6 of 7. De standaardwaarde is 4 (maanden).Geldige invoer

Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 59.
Veldafhankelijkheid
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BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Wil je kopers uitsluiten die in een bepaalde periode een specifiek aantal meldingen van een overtreding
ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding (ingesteld met
BuyerRequirements:MaxViolationCount) een koper geen bod meer kan uitbrengen. Voorbeeld: 6
maanden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

1 of 6. De standaardwaarde is 1 (maand).Geldige invoer

Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationCount op pagina 58.
Veldafhankelijkheid

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Wil je kopers met een minimale feedbackscore blokkeren? In dit veld kun je expliciet opgeven welke
feedbackscore een koper minimaal moet hebben voordat deze een bod kan uitbrengen op je aanbieding.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

-1, -2 of -3Geldige invoer

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Wil je kopers met een primair verzendadres buiten je verzendgebied uitsluiten? Gebruik dit veld als
je kopers met een primair adres buiten je verzendgebied wilt uitsluiten.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).Geldige invoer

*Category

Dit veld is alleen vereist in de basis- en specificatietemplates. De eBay-rubriek waarin je je object
moet aanbieden. Vereist als geen catalogi worden gebruikt. Zie Zoeken naar rubrieknummer voor
rubrieknummers.

10Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).Geldige invoer

Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.Veldafhankelijkheid
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Category2

Een tweede eBay-rubriek waarin je je object kunt aanbieden. Zie Zoeken naar rubrieknummer voor
rubrieknummers.

10Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).Geldige invoer

Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.Veldafhankelijkheid

ConditionDescription

In dit veld kun je de staat van een gebruikt object opgeven. Dit veld kan worden gebruikt in combinatie
met *Description op pagina 61, waarin je details kunt opgeven die geen betrekking hebben op de staat
van een object. Ga voor instructies over het gebruik van dit veld naar De staatvelden gebruiken op
pagina 28.

1000 tekensMaximum aantal tekens

tekenreeks.Type

Beschrijvende tekst, bijvoorbeeld:Geldige invoer

"Op de rechterpoot van de stoel zit een kras (zie foto) en de achterkant van de stoel

heeft een lichtblauwe vlek ter grootte van een euromunt."

*ConditionID

Beschrijft het uiterlijk en de staat van het product. ID's voor de staat bestaan uit cijfers en niet uit tekst.
De nummers zijn afhankelijk van de desbetreffende rubriek. Als je de ID's voor de staat in het bestand
met specificatiedefinities wilt vinden, genereer je een specificatietemplate voor een rubriek.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Mogelijke geldige waarden voor ConditionID op eBay zijn:1000, 1500, 2000, 2500,

3000, 4000, 5000, 6000 en 7000

Als je de ConditionID-waarden voor alle rubrieken wilt bekijken, klik je op de link Staat-ID's

per rubriek op de pagina Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling.

Geldige invoer

Country

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Hier wordt het land aangegeven in het
metagegevens-gedeelte van het veld Action.

N.v.t.Maximum aantal tekens
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TekstreeksType

de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde. Deze wordt

bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload, Bijvoorbeeld AU, AT,

BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH en US. Je moet een geldige landcode invoeren.

Geldige invoer

CustomLabel

Wil je unieke gegevens voor het object opgeven die worden opgenomen in het rapport met
laadresultaten en in bestanden met actieve aanbiedingen? Tekst die je invoert in het veld met een
aangepast label wordt niet voor kopers weergegeven in je aanbieding. Je kunt dit veld gebruiken voor
je voorraad, om gegevens te volgen of voor een zelf gekozen doel.

50Maximum aantal tekens

Alfanumerieke tekenreeksType

Korte beschrijving van het object. Kopers krijgen deze opmerkingen niet te zien.Geldige invoer

*Description

Productgegevens over het object. Neem alle relevante object- en productspecificaties op waarin de
koper wellicht geïnteresseerd is.

OPMERKING:  Bestandsuitwisseling ondersteunt geen regeleinden en Enter-tekens in dit veld.
Als je de voorkeur geeft aan een beschrijving die uit meerdere regels bestaat, moet je HTML-tekst
in dit veld plakken. Gebruik de HTML-tags <BR> en <P> om tekst in meerdere alinea's in te delen.

eBay biedt een script waarmee alle regeleinden worden verwijderd, aanhalingstekens worden genegeerd
en alle benodigde wijzigingen worden uitgevoerd zodat de tekst in het veld Beschrijving geldig is voor
Bestandsuitwisseling. Zie de Knowledge Base-pagina Het nieuwe hulpprogramma voor
objectbeschrijvingen van Bestandsuitwisseling gebruiken als je wilt weten hoe je het script kunt
downloaden en gebruiken.

500,000Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Zinnen die een nauwkeurige en volledige beschrijving van het object geven.Geldige invoer

Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder

catalogi.

Veldafhankelijkheid

*Duration

Hoe lang moet je aanbieding op eBay blijven staan? Geef het aantal dagen op dat de aanbieding
actief moet zijn.

3Maximum aantal tekens

Geheel getalType
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slechts bepaalde waarden zijn geldig. Het hangt af van de verkoopvorm welke waarden

je kunt kiezen. Een geldige duur voor veilingobjecten en objecten met een vaste prijs is

1, 3, 5, 7 en 10 dagen.

If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til

Cancelled) for FixedPrice.

Geldige invoer

Een geldige duur voor winkelobjecten met een vaste prijs is 30 dagen, of GTC voor Geldig

tot geannuleerd.

Je kunt ook de tabel met duurgegevens raadplegen op de site voor ontwikkelaars. (Je

hebt alleen toegang tot deze Engelstalige pagina's wanneer je over een eBay-account

voor ontwikkelaars beschikt.)

EndCode

Vereist als je End in het veld Action gebruikt. Reden voor het beëindigen van een aanbieding.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingErrorGeldige invoer

Feedback

Feedbacktekst waarin de positieve, negatieve of neutrale beoordeling wordt uitgelegd.

80Maximum aantal tekens

TekstreeksType

invoer van de gebruiker.Geldige invoer

FeedbackType

Beoordeling van de achtergelaten feedback (Positief). Verkopers kunnen geen neutrale of negatieve
feedback achterlaten voor kopers.

80Maximum aantal tekens

TekstreeksType

PositiveGeldige invoer

FE:ListByDate

Geeft aan op welke datum en tijd (maximaal 21 dagen) de aanvraag voor een aanbiedingsactie moet
zijn voltooid. Als de aanvraag voor de aanbiedingsactie op dat moment nog niet is voltooid, mislukt
de aanvraag en wordt er een foutcode in het resultaatbestand weergegeven.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Definities van templateveld62

Geavanceerde instructies voor eBay Bestandsuitwisseling



DatumType

JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's

middags is 14:00:00 uur (GMT).

Geldige invoer

*Format

Welke verkoopvorm wil je gebruiken? Veiling is de standaardverkoopvorm, maar je kunt ook
gebruikmaken van Advertentie voor onroerend goed of Vaste prijs (als je aan alle voorwaarden voldoet).

OPMERKING:  Als je meerdere identieke objecten in een veiling wilt aanbieden, kies je voor een
multiveiling.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Auction (standaard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

StoresFixedPrice
Geldige invoer

GalleryType

Geeft aan hoe en waar afbeeldingen worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

• Galerij: afbeelding wordt opgenomen in de zoekresultaten van eBay.
• Galerij Plus: naast de voordelen van Galerij wordt er een pictogram weergegeven in de zoekresultaten

van eBay waarmee een grote voorbeeldafbeelding van 400 x 400 pixels voor het object wordt
weergegeven wanneer iemand op het pictogram klikt of de muis erboven houdt. Als je niet voor deze
optie kiest, wordt de afbeelding weergegeven in de standaardgrootte van 96 pixels.

• Topaanbieding: naast de voordelen van Galerij Plus wordt je object boven aan de zoekresultaten
weergegeven in de sectie Topaanbieding.

Raadpleeg Over extra galerij-opties voor meer informatie.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

None (standaard), Gallery, Plus, Featured.Geldige invoer

Highlight

Wil je je aanbieding met highlight laten weergeven? Met deze optie krijgt je aanbieding een gekleurde
achtergrond. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer
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HitCounter

Wil je zien door hoeveel bezoekers ieder object is bekeken? Als je een waarde invoert, wordt deze
functie toegepast.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

NoHitCounter, HonestyStyle (alleen VS), GreenLED (alleen VS),

Hidden (alleen VS), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle
Geldige invoer

ItemID

eBay heeft een unieke ID voor het object gegenereerd. Je kunt deze waarde niet selecteren of herzien.

N.v.t.Maximum aantal tekens

AlfanumeriekType

Wordt opgehaald uit het herzieningsbestand of het rapport met laadresultaten.Geldige invoer

Vereist wanneer je aanbiedingen herziet, objecten opnieuw aanbiedt en aanbiedingen

beëindigt, en wanneer je de status controleert (met Status in het veld Action).

Veldafhankelijkheid

*Location

Wat is de locatie van je object? Kopers willen graag weten vanuit welke locatie het object wordt
verzonden.

45Maximum aantal tekens

AlfanumeriekType

Postcode of een ander geldig postadresGeldige invoer

Dit is alleen de verzendlocatie van het object.Veldafhankelijkheid

LotSize

Wil je objecten gezamenlijk verkopen? Geeft aan dat één aanbieding bestaat uit twee of meer
vergelijkbare objecten die samen moeten worden aangeschaft.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Een numeriek bedrag, zoals 3, 25, 100.Geldige invoer

Als LotSize groter is dan 1, wordt in het veld Quantity aangegeven hoeveel partijen worden

aangeboden en bevat het veld LotSize het aantal objecten per partij. Je kunt LotSize

alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

Veldafhankelijkheid
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OutOfStockControl

Wanneer dit veld is ingesteld op waar, wordt het object in zoekresultaten verborgen als het aantal 0
(nul) wordt, maar blijft de aanbieding wel bestaan. Dit is handig voor een verkoper die wacht op meer
voorraad van een object met hetzelfde objectnummer. In plaats van de aanbieding te beëindigen als
de voorraad 0 wordt en het object later opnieuw aan te bieden, kun je dit veld gebruiken om de
aanbieding te verbergen. Als het object weer beschikbaar is, kun je een bestandsherzieningsactie met
een nieuw aantal uploaden om het object weer zichtbaar te maken in zoekresultaten. Dit werkt alleen
voor aanbiedingen met een vaste prijs en de duur Geldig tot geannuleerd.

Important:  Aangezien het object is verborgen, maar de aanbieding nog wel bestaat, wordt de
aanbieding elke 30 dagen automatisch vernieuwd en worden er aanbiedingskosten in rekening
gebracht. Deze optie is het meest geschikt voor langlopende objecten waarvan de voorraad snel
kan worden aangevuld.

Enkele punten waar je rekening mee moet houden:

• OutOfStockControl wordt ingesteld op het objectniveau. Hierdoor kun je dit veld voor bestaande
aanbiedingen instellen met een herzieningsupload en kun je het opnemen in toevoegingsuploads.

• Als dit veld is ingesteld op waar, kun je het niet wijzigen (en dat is ook niet nodig). Als je nog voorraad
hebt, wordt de aanbieding weergegeven in zoekresultaten. Wanneer het aantal nul wordt, wordt de
aanbieding niet meer weergegeven in zoekresultaten. Als je het object wilt verwijderen, beëindig je
het en bied je het object opnieuw aan door het veld OutOfStockControl in te stellen op onwaar.

• Wanneer OutOfStockControl is ingesteld op waar, kun je het aantal voor het object op nul instellen.
Wanneer OutOfStockControl is ingesteld op onwaar, kun je het aantal niet op nul instellen.

• De status van het veld OutOfStockControl wordt alleen weergegeven in het rapport Actieve download
en niet in de download van het herzieningsbestand waarmee je aanbiedingen herziet.

N.v.t.Maximum aantal tekens

BooleaansType

waar of onwaar Standaardinstelling is onwaar.Geldige invoer

PhotoDisplay

Geeft het type afbeeldingenweergave aan dat in een aanbieding wordt gebruikt. Bepaalde opties zijn
alleen beschikbaar als afbeeldingen worden gehost met eBay Afbeeldingenservice. eBay bepaalt dit
door de bijbehorende veldwaarde voor PicURL te analyseren. Geldige veldwaarden zijn:

• Geen: geen speciale opties voor afbeeldingenweergave. Alleen geldig voor aanbiedingen op eBay
Motors in de VS.

• Afbeeldingenservice Plus!: hiermee worden meer afbeeldingen weergegeven. Alleen beschikbaar
voor afbeeldingen die op eBay worden gehost. Afbeeldingenservice Plus! is van toepassing op alle
sites (inclusief eBay Motors in de VS), behalve NL (site-ID 146). Je kunt in de aanvraag een minimum
opgeven van één afbeelding met eBay Afbeeldingenservice, of geen afbeeldingen met eBay
Afbeeldingenservice die in aanmerking komen voor Superformaat. Op eBay Nederland wordt
Afbeeldingenservice Plus! vervangen door Superformaat.

• Superformaat: hiermee worden de afbeeldingen vergroot en kunnen kopers deze nog verder
vergroten. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die met eBay Afbeeldingenservice worden gehost.
Niet geldig voor aanbiedingen op eBay Motors in de VS. Voor alle sites waarop Superformaat niet
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automatisch wordt bijgewerkt naar Afbeeldingenservice Plus! (zie opmerking hieronder), kun je nu
opgeven dat je geen afbeeldingen hebt die in aanmerking komen voor Superformaat.

OPMERKING:  Superformaat wordt automatisch bijgewerkt naar Afbeeldingenservice Plus!
tegen dezelfde kosten als Superformaat voor de rubriek Parts and Accessories op eBay Motors
in de VS en de eBay-sites in de VS, Canada en Franstalig Canada. Dit geldt alleen voor
afbeeldingen met eBay Afbeeldingenservice (inclusief afbeeldingen in Foto Manager).

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

None (standaard), PicturePack, SuperSize.Geldige invoer

PicURL

URL van de afbeelding die aan je aanbieding moet worden toegevoegd. Als een Galerij-upgrade
(Galerij Plus of Topaanbieding in galerij) is opgegeven, wordt de afbeelding gebruikt als
voorbeeldafbeelding in de zoekresultaten. Je bereikt de beste resultaten met een afbeelding in
JPEG-indeling die minstens 1000 pixels breed is.

Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen worden gehost door jezelf, door derden of door de eBay
Afbeeldingenservice. Als je tot 12 afbeeldingen wilt toevoegen aan de eBay Afbeeldingenservice,
moet je de API UploadSiteHostedPictures gebruiken (wordt niet rechtstreeks ondersteund in
Bestandsuitwisseling). Zie de Gids voor de Trading API van het eBay-programma voor ontwikkelaars
voor meer informatie.

Bestandsuitwisseling ondersteunt slechts één afbeelding per aanbieding. Afbeeldingen voor een
aanbieding kunnen door jezelf of door derden worden gehost, maar niet door beide.

Important:  Als de URL van een afbeelding spaties bevat, moet je die vervangen door %20, anders
wordt de afbeelding niet weergegeven in de aanbieding.

2048Maximum aantal tekens

TekstreeksType

http://hostedpics.com/afbeeldingen/object1.jpgGeldige invoer

PostalCode

Postcode van de locatie waar je je werkelijk bevindt. Deze kan verschillen van de verzendlocatie van
het object.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

invoer van de gebruiker.Geldige invoer
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PrivateAuction

Wil je dit object verkopen in een privé-veiling? Geeft aan of dit object wordt aangeboden in een
privé-veiling.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

je kunt dit veld niet gebruiken voor objecten met een vaste prijs.Veldafhankelijkheid

*Quantity

Hoeveel objecten wil je in je aanbieding verkopen? Wanneer de hoeveelheid objecten meer dan één
is, zijn alle objecten precies hetzelfde.

45Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Standaardgetallen zoals 1, 15, 100Geldige invoer

Als LotSize groter is dan 1, wordt in het veld Quantity aangegeven hoeveel partijen worden

aangeboden en bevat het veld LotSize het aantal objecten per partij. Je kunt LotSize

alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

Veldafhankelijkheid

ScheduleTime

Stelt je in staat om aanbiedingen te plannen zodat ze op een opgegeven tijdstip beginnen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

DatumType

JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's

middags is 14:00:00 uur (GMT).

Geldige invoer

StoreCategory

Numerieke ID van een aangepaste rubriek in je eBay-winkel.

Maximaal 10 cijfersMaximum aantal tekens

Geheel getalType

Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938
of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt

deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige).

0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2, 20=rubriek 19.

Geldige invoer

67Definities van templateveld

Geavanceerde instructies voor eBay Bestandsuitwisseling



StoreCategory2

Numerieke ID van een aanvullende aangepaste rubriek in je eBay-winkel (optioneel).

Maximaal 10 cijfersMaximum aantal tekens

Geheel getalType

Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938
of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt

deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige).

0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2…20=rubriek 19.

Geldige invoer

Subtitle

Wil je een ondertitel bij je aanbieding gebruiken? Verkopers gebruiken ondertitels zodat hun aanbieding
meer trefwoorden bevat en kopers eerder bij hun object terechtkomen als ze zoeken in titels en
beschrijvingen. Er zijn wel extra kosten aan deze optie verbonden.

55Maximum aantal tekens

Alfanumerieke tekenreeksType

Trefwoorden en objectbeschrijvingenGeldige invoer

*Title

Titel van de aanbieding. (Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor
aanbiedingen zonder catalogi.)

80Maximum aantal tekens

TekstreeksType

invoer van de gebruiker.Geldige invoer

TransactionID

eBay heeft een unieke ID gegenereerd voor de transactie waarvoor deze feedback is gegeven.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Verkregen uit het rapport met verkochte aanbiedingen.Geldige invoer
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Velden voor productcode en -details

Hier wordt uitgelegd hoe de velden gebruikt worden om een product te identificeren en de bijbehorende
catalogusgegevens aan je aanbiedingen toe te voegen.

Meer informatie voor vindt in Product-ID's gebruiken op pagina 22.

Product:Brand

De naam waarmee het product wordt aangeduid. eBay zoekt een overeenkomend product (of producten)
om in de aanbieding te gebruiken.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

De merknaam van het product, zoals Sony of Levis.Geldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor Product:MPN op

pagina 70.

Veldafhankelijkheid

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor Brand en MPN, moet je een

waarde invoeren voor Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71 en het

object opnieuw indienen om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

Product:EAN

De EAN-code (European Article Numbering) die standaardproductinformatie over het object biedt.
eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor de EAN-code, moet je het object opnieuw
indienen en via het veld Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates om te bepalen welke ePID je
moet gebruiken.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Getal dat bij de streepjescode op het product staat.Geldige invoer

Product:EPID

De eBay Reference ID, of EPID, biedt unieke productinformatie over het object. Zoek het object op
eBay om de productreferentie-ID te vinden. Kopieer de EPID van de resultatenpagina en plak deze
in dit veld.

Gebruik de EPID in plaats van de andere velden Product:<type> (zoals Product:UPC) om de kans te
verkleinen dat onze catalogus meerdere overeenkomende producten vindt.

N.v.t.Maximum aantal tekens
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Geheel getalType

Unieke product-ID die door eBay gegenereerd wordt.Geldige invoer

Product:IncludePrefilledItemInformation

Voegt vooraf ingevulde objectgegevens uit onze catalogus aan de aanbieding toe. Fabrikantnaam,
versienummer, auteur of artiest, en uitgever zijn voorbeelden van vooraf ingevulde objectgegevens.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).Geldige invoer

Product:IncludeStockPhotoURL

Voegt een stockfoto (indien beschikbaar) aan de aanbieding toe. Als je de stockfoto niet wilt gebruiken
of naast de stockfoto nog andere foto's wilt toevoegen, gebruik je het veld PicURL.

OPMERKING:  In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's
niet toegestaan.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).Geldige invoer

Product:ISBN

Het ISBN (International Standard Book Number) dat standaardproductgegevens over het object biedt.
eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor het ISBN, moet je het object opnieuw indienen
en via het veld Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71 om te bepalen welke ePID
je moet gebruiken.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Nummer dat bij de streepjescode staat en op de achterkant van de titelpagina in het

boek.

Geldige invoer

Product:MPN

Het MPN (Manufacturer Part Number) of onderdeelnummer van de fabrikant dat
standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product
te vinden om in de aanbieding te gebruiken.
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N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Nummer dat ergens op de productbehuizing staat. Raadpleeg de producthandleiding

om de plek van het onderdeelnummer te vinden.

Geldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor Product:Brand op

pagina 69.

Veldafhankelijkheid

Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn

voor MPN en Brand, moet je het object opnieuw indienen met

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Biedt ondubbelzinnige informatie over een product wanneer er meerdere overeenkomende producten
in de catalogus zijn gevonden. Download de uploadresultaten en gebruik de EPID die het beste met
jouw object in de aanbieding overeenkomt, om een onderscheid te kunnen maken tussen de gevonden
overeenkomende producten.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).Geldige invoer

Product:UPC

De UPC-code (Universal Product Code) die standaardproductgegevens over het object biedt. Wij
zoeken naar een overeenkomstig product dat je in de aanbieding kunt gebruiken.

Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor UPC, moet
je het object opnieuw indienen met Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Nummer dat bij de streepjescode op het product staat.Geldige invoer

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Bepaalt welke stockfoto (indien beschikbaar) als galerijafbeelding in de aanbieding moet worden
gebruikt.

Als je je eigen foto als galerijafbeelding wilt gebruiken met de stockfoto als tweede foto, voer je in dit
veld 0 in. Gebruik vervolgens het veld PicURL op pagina 66 om de zelfgehoste foto als de
galerijafbeelding in te stellen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

71Definities van templateveld

Geavanceerde instructies voor eBay Bestandsuitwisseling



Booleaans.Type

Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).Geldige invoer

Velden met prijzen en kosten

Hier worden de velden voor prijzen, kortingen, BTW en verzekering uitgelegd. Deze elementen bepalen
de uiteindelijke kosten voor je object.

Meer informatie voor vindt in De velden voor beste voorstellen gebruiken op pagina 29.

AutoAcceptEnabled

Geeft aan dat je een beste voorstel accepteert als dit minimaal overeenkomt met het bedrag dat is
ingesteld in BestOfferAutoAcceptPrice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

BestOfferAutoAcceptPrice

Als je BestOfferEnabled gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch
wordt geaccepteerd. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van dit bedrag en
hoger automatisch geaccepteerd.

16, inclusief decimale punt of komma.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.Geldige invoer

BestOfferEnabled

Wil je een koper een beste voorstel laten doen? Als je een object met een vaste prijs verkoopt (in een
rubriek waarin Beste voorstel mogelijk is), kun je Beste voorstel voor dat object inschakelen. Hiermee
kunnen kopers een lager en bindend bod op je object doen. Je kunt dat aanbod accepteren, afwijzen
of na 48 uur vanzelf laten verlopen. Als je het voorstel accepteert, wordt de aanbieding gesloten en
worden de prijs en voorwaarden van het voorstel weergegeven wanneer de afgelopen aanbieding
wordt bekeken. Zie de online Hulp van eBay voor meer informatie. Hiervoor worden extra kosten in
rekening gebracht.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer
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BuyItNowPrice

Wil je kopers de mogelijkheid bieden je object tegen een vaste prijs te kopen? In dat geval kun je in
dit veld de prijs opgeven die je bereid bent te accepteren en waarmee de veiling onmiddellijk wordt
beëindigd.

16, inclusief decimale punt of komma.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.Geldige invoer

Alleen van toepassing op veilingen.Veldafhankelijkheid

Currency

Welke valuta's accepteer je? Hier wordt de valuta aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het
veld Action.

code van drie letters.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde voor de valuta.

Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload. (Je hoeft

Geldige invoer

deze waarde alleen te wijzigen als je het object wilt aanbieden op een andere eBay-site.)

Bijvoorbeeld: USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Je moet een geldige

valutacode invoeren.

GetItFast

Wil je de optie Direct geleverd toevoegen? De optie Direct geleverd biedt kopers extra garantie dat
ze een object snel ontvangen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

Als het veld GetItFast wordt gebruikt, moet de aanbieding ten minste één geschikte service voor

versnelde verzending

bieden en het object moet binnen 1 werkdag nationaal worden verzonden.

Wanneer het object voor het eerst wordt aangeboden, moet GetItFast worden ingesteld

op "true" en moet de aanbieding een vaste prijs of een Nu kopen-prijs hebben.

Veldafhankelijkheid

InternationalPromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor internationale verzending te ontvangen.
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Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.Geldige invoer

Je moet ook het veld InternationalShippingDiscountProfileID gebruiken. Voordat je dit

veld gebruikt, moeten regels voor verzendkosten bij speciale acties zijn gemaakt.

Veldafhankelijkheid

Zie Regels voor verzendkosten bij speciale acties.

InternationalShippingDiscountProfileID

Vervangt het veld ApplyShippingDiscount, zodat meerdere kortingsprofielen kunnen worden gebruikt
voor internationale aankopen.

Geeft de profiel-ID aan waarmee een korting voor internationale verzending wordt gedefinieerd. Bepaalt
of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met
andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde
opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor Mijn eBay gebruikt. (Meer informatie
vind je in Gecombineerde betalingen en Over verzendkortingen.)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren >
Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden
> Bewerken te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina Mijn
eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543.

Moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.

Geldige invoer

Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de

pagina's in Mijn eBay.

Veldafhankelijkheid

MinimumBestOfferMessage

Biedt kopers informatie als hun beste voorstel wordt afgewezen.
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80Maximum aantal tekens

TekstreeksType

invoer van de gebruiker.Geldige invoer

MinimumBestOfferPrice

Als je BestOfferEnabled gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch
wordt afgewezen. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van 4999,99 en lager
automatisch afgewezen.

16, inclusief decimale punt of komma.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.Geldige invoer

PackagingHandlingCosts

Wil je dat de koper extra verzendkosten betaalt? Optionele kosten die je wilt opgeven voor verzending
van het object.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.Geldige invoer

Als je DomesticInsuranceOption=Optional opgeeft of =Required, is dit veld vereist.Veldafhankelijkheid

PromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor binnenlandse verzending te ontvangen.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.Geldige invoer

Je moet ook het veld ShippingDiscountProfileID gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt,

moeten profielen voor speciale verzendacties zijn gemaakt. Meer informatie vind je in

Regels voor verzendkosten bij speciale acties.

Veldafhankelijkheid
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ReservePrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Dit is de prijs waarvoor je bereid bent
het object te verkopen. Deze waarde moet hoger zijn dan de waarde van StartPrice.

16, inclusief decimale punt of komma.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.Geldige invoer

Niet geldig voor aanbiedingen met een vaste prijs.Veldafhankelijkheid

SalesTaxPercent

Geeft het BTW-percentage voor het object aan. Geef 0.00 op als je een SalesTaxPercent uit de actie
Revise wilt verwijderen. Beschikbaar in US, CA, IN.

Maximale lengte 5 (precisie maximaal 3 decimalen)Maximum aantal tekens

Numerieke reeksType

0,00 (standaard), 0, 1.Geldige invoer

Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor

SalesTaxState.

Veldafhankelijkheid

SalesTaxState

Geeft de staat aan die is gekoppeld aan de waarde SalesTaxPercent. Beschikbaar in US, CA, IN.

2Maximum aantal tekens

TekstreeksType

afkorting van twee letters voor de staat.Geldige invoer

Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor

SalesTaxPercent.

Veldafhankelijkheid

ShippingDiscountProfileID

Numerieke ID van het verzendkortingsprofiel die gebruikt wordt voor binnenlandse verzendkosten.
Vervangt het veld ApplyShippingDiscount zodat meerdere kortingsprofielen voor binnenlandse
verzendopties kunnen worden gebruikt.

Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper
tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen
waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor Mijn eBay gebruikt. (Meer
informatie vind je in Gecombineerde betalingen en Over verzendkortingen.)
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Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren >
Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden
> Bewerken te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina Mijn
eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Numerieke ID.Voer bijvoorbeeld het volgende in:780385439. moet een geldige regel

zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.

Geldige invoer

Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de

pagina's in Mijn eBay.

Veldafhankelijkheid

ShippingInTax

Geeft aan of verzendkosten zijn inbegrepen in het BTW-bedrag. Alleen beschikbaar in US.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

*StartPrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Bij aanbiedingen met een vaste prijs is
dit het bedrag waarvoor je het object verkoopt.

16, inclusief decimale punt of komma.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals 1.00 of 10.00.Geldige invoer

Alleen voor veilingen.Veldafhankelijkheid

UseTaxTable

Geeft aan of je de BTW-tabel van eBay gebruikt.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer
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VATPercent

BTW-tarief voor het object. Je kunt ook een factuur afdrukken met de nettoprijs van het object, het
BTW-percentage, het BTW-bedrag en de totaalprijs, zoals wettelijk verplicht is. Omdat BTW-tarieven
variëren afhankelijk van het object en het land waarin de gebruiker woont, ben je zelf verantwoordelijk
voor het invoeren van het juiste BTW-tarief. eBay berekent dit tarief niet. Als je een waarde voor
VATPercent wilt opgeven, moet je je BTW-identificatienummer registreren bij eBay en het object
aanbieden op een site in de EU of Zwitserland. Beschikbaar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL en
ES.

5 (precisie maximaal 3 decimalen)Maximum aantal tekens

Numerieke reeksType

0,00 (standaard), 0, 1.Geldige invoer

Als je een waarde voor VATPercent opgeeft, worden de BTW-gegevens weergegeven

op de objectpagina. Op de pagina Object bekijken wordt de precisie met twee decimalen

Veldafhankelijkheid

gegeven, zonder voorloopnullen. De volledige waarde die je opgeeft, wordt echter

opgeslagen.

Velden voor betaling en retour

Hier wordt uitleg gegeven over veilige betaling, retourbeleid en andere transactievelden waarmee
wordt gedefinieerd hoe kopers voor een object kunnen betalen.

Meer informatie voor vindt in De betalingsvelden gebruiken op pagina 33.

AdditionalDetails

Geeft een uitgebreide beschrijving van je retourbeleid.

Maximaal 5000 tekensMaximum aantal tekens

TekstreeksType

invoer van de gebruiker.Geldige invoer

Het veld *ReturnsAcceptedOption op pagina 82 is vereist als je dit veld gebruikt.Veldafhankelijkheid

AmEx

Accepteer je betalingen met American Express? Hier wordt aangegeven of American Express wel of
niet wordt geaccepteerd.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer
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CashOnPickup

Geeft aan of je betaling bij afhalen accepteert.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

COD

Accepteer je betalingen onder rembours? Hier wordt aangegeven of betaling onder rembours wel of
niet wordt geaccepteerd.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

ImmediatePayRequired

Wil je dat objecten direct worden betaald? Dit veld is beschikbaar voor objecten die worden aangeboden
op sites en in rubrieken waar directe betaling wordt ondersteund.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

Als je dit veld gebruikt, moet je ook PayPalAccepted=1 instellen. Je kunt dan geen andere

betalingsmethoden opgeven. Je moet hiervoor beschikken over een Premier- of

Business-rekening van PayPal.

Veldafhankelijkheid

MoneyXferAccepted

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of betalingen per overschrijving worden geaccepteerd.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer
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MoneyXferAcceptedInCheckout

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of je betaling per overschrijving accepteert tijdens
Afhandeling.

Als de bankrekeninggegevens van de verkoper in het eBay-bestand aanwezig zijn en Afhandeling is
ingeschakeld (zie de pagina Afhandelingsvoorkeuren in Mijn eBay), worden de bankrekeninggegevens
weergegeven tijdens Afhandeling als MoneyXferAcceptedinCheckout wordt ingesteld op 1 (waar). Als
je 1 (waar) opgeeft terwijl Afhandeling is uitgeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven en
wordt MoneyXferAcceptedinCheckout ingesteld op 0 (onwaar).

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

Minstens een van de betalingsmethoden (VisaMastercard etc.) moet worden ingesteld

op 1 (waar). Betalingsmethoden zijn niet van toepassing op aanbiedingen van onroerend

goed.

Veldafhankelijkheid

PaymentInstructions

Wil je betalingsinstructies aan kopers geven (zoals je retourbeleid)? Hier krijgen kopers informatie
over betalingsvoorwaarden.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

500Maximum aantal tekens

Alfanumerieke tekenreeksType

Geen (standaard); korte beschrijvende zinnen.Geldige invoer

PaymentProfileName

In het veld PaymentProfileName wordt aangegeven welke betalingsvoorwaarde je in de aanbieding
moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de betalingsvoorwaarde ingevoerd die je in je
Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam
van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een betalingsvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden
voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de betalingsopties opgeven voor elke voorwaarde
in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je betalingsvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in
Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar Verkoopvoorwaarden.

50Maximum aantal tekens

TekstType
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Moet een van de vooraf gedefinieerde betalingsvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn.

Bijvoorbeeld PaymentPolicy1
Geldige invoer

PaymentSeeDescription

Geef je betalingsmethoden op in het veld Description? Geeft aan of geaccepteerde betalingsmethoden
zijn opgegeven in het veld Description. Als je geen andere betalingsmethode instelt, moet je
PaymentSeeDescription=1 opgeven.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

PaymentStatus

Wil je kopers laten zien wanneer betaling is ontvangen? Geeft aan of het object is betaald.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

PayPalAccepted

Accepteer je PayPal als betalingsmethode? Hoewel eBay Bestandsuitwisseling niet een specifieke
betalingsmethode voor elke aanbieding vereist, moet je er minimaal één op waar (1) instellen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor PayPalEmailAddress

op pagina 81.

Veldafhankelijkheid

je kunt dit veld alleen gebruiken voor sites die PayPal ondersteunen. Als je geen waarde

opgeeft maar in je eBay-voorkeuren hebt aangegeven dat je PayPal aanbiedt voor alle

aanbiedingen, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven dat PayPalAccepted is

toegevoegd als betalingsmethode. Als je PayPalAccepted inschakelt, moet je ook je

e-mailadres voor PayPal opgeven in PayPalEmailAddress.

PayPalEmailAddress

Als je PayPal accepteert als betalingsmethode, kun je een e-mailadres koppelen aan het object dat
je bij PayPal hebt geregistreerd.
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N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Een geldig e-mailadres, bijvoorbeeld naam@voorbeeld.nlGeldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor PayPalAccepted op

pagina 81.

Veldafhankelijkheid

RefundOption

Geeft aan hoe de koper gecompenseerd moet worden voor een geretourneerd object.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Geldige invoer • MerchandiseCredit

• MoneyBack

*ReturnsAcceptedOption op pagina 82 moet worden ingesteld op

ReturnsAccepted.

Veldafhankelijkheid

ReturnProfileName

In het veld ReturnProfileName wordt aangegeven welke retourvoorwaarde je in de aanbieding moet
gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de retourvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren
hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de
voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een retourvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor
je eBay-account inschakelen, en vervolgens de opties voor retourzendingen opgeven voor elke
voorwaarde in je Sitevoorkeuren.Vervolgens kun je je retourvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen
in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar Verkoopvoorwaarden.

50Maximum aantal tekens

TekstType

Moet een van de vooraf gedefinieerde retourvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn.

Bijvoorbeeld ReturnPolicy1
Geldige invoer

*ReturnsAcceptedOption

Geeft aan dat een koper een object kan retourneren.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType
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Geldige invoer • ReturnsAccepted

• ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Geeft aan hoeveel tijd kopers hebben om je te laten weten dat ze een object retourneren.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Geldige invoer • Days_7

• Days_14

• Days_30

• Days_60

Vereist als *ReturnsAcceptedOption op pagina 82 is ingesteld op

ReturnsAccepted.

Veldafhankelijkheid

ShippingCostPaidByOption

Geeft aan wie voor het retourneren van het object betaalt.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Geldige invoer • Buyer – Koper betaalt de kosten om het object te retourneren

• Seller – Verkoper betaalt de kosten om het object te retourneren

Vereist als *ReturnsAcceptedOption op pagina 82 is ingesteld op

ReturnsAccepted.

Veldafhankelijkheid

VisaMastercard

Accepteer je betalingen met Visa of MasterCard? Geeft aan of betalingen met Visa of MasterCard
worden geaccepteerd.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.Geldige invoer
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Velden voor verzending

Hier worden de velden voor (cadeau)verpakking en verwerking uitgelegd waarmee wordt bepaald
hoe, wanneer en waarheen het object wordt verzonden.

*DispatchTimeMax

Gebruik dit veld om het maximum aantal werkdagen op te geven dat je nodig hebt om een object klaar
te maken voor verzending naar een koper in het binnenland, zodra je de betaling hebt ontvangen. De
waarde die je voor *DispatchTimeMax invoert, omvat niet de tijd die nodig is om het object daadwerkelijk
naar de koper te verzenden (de transittijd van de expediteur).

Als je wilt opgeven:

• dat de verwerkingstijd nul dagen is, voer je 0 (nul) in
• dat een object niet verzonden is (bijvoorbeeld een object dat wordt opgehaald), voer je -1 in

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Geldige invoer • -1

• 0

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 10

• 15

• 20

• 30

*DispatchTimeMax is geldig voor services met Flat en Calculated verzendkosten. Je

kunt een waarde invoeren voor *DispatchTimeMax, zelfs als je geen waarde invoert

voor de kosten van de verzendservice.

Veldafhankelijkheid

ExcludeShipToLocation

De beste manier om bieders te blokkeren die (op basis van hun primaire verzendadres) in een gebied
wonen waarnaar je geen objecten verzendt, is via Verzendlocaties uitsluiten in Mijn eBay. Wij passen
de instellingen automatisch toe op al je aanbiedingen.

Voor afzonderlijke aanbiedingen kun je ExcludeShipToLocation gebruiken om deze
standaardinstellingen te overschrijven. Als je normaal gesproken bijvoorbeeld alle bieders in
Noord-Amerika uitsluit, kan één van je objecten (een duikpak van O'Neill Reactor voor gebruik in koud
water) heel aantrekkelijk zijn voor kopers in Groenland en Saint Pierre en Miquelon.
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N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Voer de gewenste waarde in zoals opgegeven in Regionamen en landcodes op pagina

47, bijvoorbeeld BM of CA
Geldige invoer

Als je alle standaardinstellingen wilt uitschakelen en kopers uit alle locaties op je objecten

wilt laten bieden of deze wilt laten kopen, voer je None in

Om dit veld te gebruiken, moet je ShipToRegistrationCountry op pagina 87 instellen op

1
Veldafhankelijkheid

Je kunt ExcludeShipToLocation gebruiken om meer dan één locatie aan te geven:

ShipToRegistrationCountryExcludeShipToLocationItemID

1BM | CA | MX101100296

ShipmentTrackingNumber

Het trackingnummer dat bij een object hoort. Het trackingnummer staat op de factuur of op het
bestelformulier van de expediteur.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Een geldig trackingnummer, meestal weergegeven op de factuur die door de expediteur

wordt verstrekt.

Geldige invoer

Als je dit veld wilt gebruiken, moet je ook een waarde opgeven voor  ShippingCarrierUsed

op pagina 85.

Veldafhankelijkheid

ShippingCarrierUsed

De expediteur die gebruikt wordt om een object te verzenden. Ga voor meer informatie over dit veld
naar Je verzendingen traceren op pagina 36.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Voer een geldige expediteurnaam in. Als ShippingService-X:Option bijvoorbeeld

UPSNextDay  is, voer je UPS in (voer niet de waarde in die je hebt ingevoerd voor

ShippingService-X:Option).

Geldige invoer

Voor niet-specifieke waarden voor ShippingService-X:Option, zoals

ShippingMethodOvernight , voer je Other in.

85Definities van templateveld

Geavanceerde instructies voor eBay Bestandsuitwisseling



Als je dit veld wilt gebruiken, moet je ook een waarde opgeven voor

ShipmentTrackingNumber op pagina 85.

Veldafhankelijkheid

ShippingPackage

Beschrijving van het te verzenden pakket. Geeft de kenmerken van het te verzenden pakket aan

OPMERKING:  De waarde USPSLargePack werkt voor alle expediteurs, niet alleen voor USPS.

.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack,

UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope,

Geldige invoer

Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture,

Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.

Gebruik dit veld alleen als ShippingType=Calculated.Veldafhankelijkheid

ShippingStatus

Wil je kopers laten weten wanneer een object is verzonden? Geeft aan of het object is verzonden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

0 of 1 (0=niet verzonden, 1=verzonden) De standaardwaarde is 0.Geldige invoer

*ShippingType

De beschikbare typen verzending voor het object. Als je Vast opgeeft, geef je aan dat vaste
verzendkosten beschikbaar zijn voor binnenlandse verzending (en internationaal als je internationale
verzendservices opgeeft).

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Geldige invoer • Flat (standaard)

• FreightFlat
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Als je dit veld op Flat of FreightFlat instelt, moet je ook veldwaarden opgeven

voor ShippingService-X:Option en ShippingService-X:Cost.

Veldafhankelijkheid

ShipToLocations

Wat als een koper je product wilt kopen maar de internationale verzendservice geen objecten verzendt
naar de locatie van de koper? Gebruik dit veld om kopers buiten je standaardverzendgebied de
mogelijkheid te bieden om contact met je op te nemen voor de verzendkosten.

Dit veld biedt specificatie op objectniveau met een of meer ShipToLocations-elementen. Wanneer
twee of meer ShipToLocations opties worden gebruikt en een is ingesteld op None, worden alle opties
genegeerd en ontvang je een waarschuwing.

Dit veld verschilt van het veld IntlShippingService:Locations, waarin specifieke verzendlocaties voor
de geselecteerde internationale verzendservice worden gedefinieerd.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Worldwide, Americas, Europe, None.Geldige invoer

ShipToRegistrationCountry

Gebruik dit veld om bieders te blokkeren die (op basis van hun primaire verzendadres) in een gebied
wonen waarnaar je geen objecten verzendt.

N.v.t.Maximum aantal tekens

BooleaansType

1 -- de standaardwaarde is0 (niet waar)Geldige invoer

Dit veld wordt alleen gebruikt in combinatie met ExcludeShipToLocation op pagina 84.

Als het gebruikt wordt, moet het worden ingesteld op 1 (waar).

Veldafhankelijkheid

Velden voor verzendservices

Hier worden de velden en bijbehorende waarden uitgelegd waarmee beschikbare opties en kosten
voor verzendservices en andere verzendingsgerelateerde informatie worden gedefinieerd. Let op het
verschil tussen de termen veld en waarde. De term 'veld' verwijst naar de aanwezigheid van de
kolomkoptekst. De term 'waarde' impliceert dat het veld aanwezig is, en invoer (een waarde) vereist
is voor het betreffende veld.

Important:  Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het
geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de
Herzieningsafhankelijke velden op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene
aanbieding moeten worden opgenomen.
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Meer informatie voor vindt in Opties voor betaling, verzending en retourzending opgeven  op pagina
33.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten
koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de
prijs die is opgegeven bij IntlShippingService-1:Cost op pagina 88, terwijl de andere twee objecten
worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij IntlShippingService-1:AdditionalCost.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het
bedrag dat is opgegeven bij IntlShippingService-1:Cost op pagina 88.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals 3.99Geldige invoer

IntlShippingService-1:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99Geldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor

IntlShippingService-1:Option op pagina 89.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-1:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de
respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken
|. Bijvoorbeeld: Asia|Europe.

Zie Waarden voor velden voor internationale locaties op pagina 47 voor locatieveldwaarden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals Europe of Americas.Geldige invoer

Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is

opgegeven.

Veldafhankelijkheid
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IntlShippingService-1:Option

Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.Geldige invoer

Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de

serviceoptie.

Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-1:Cost

op pagina 88.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-1:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding
worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met
Priority=1 als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

OPMERKING:  De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee
internationale verzendservices met dezelfde Priority zijn.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.Geldige invoer

Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn

opgegeven.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten
koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de
prijs die is opgegeven bij IntlShippingService-2:Cost op pagina 90, terwijl de andere twee objecten
worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij IntlShippingService-2:AdditionalCost.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op
IntlShippingService-2:Cost op pagina 90.

N.v.t.Maximum aantal tekens
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ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals 3.99Geldige invoer

IntlShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99Geldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor

IntlShippingService-2:Option op pagina 90.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-2:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de
respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken
|. Bijvoorbeeld: Asia|Europe.

Zie Waarden voor velden voor internationale locaties op pagina 47 voor locatieveldwaarden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals Europe of Americas.Geldige invoer

Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is

opgegeven.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-2:Option

Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.Geldige invoer

Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de

serviceoptie.

Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-2:Cost

op pagina 90.

Veldafhankelijkheid
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IntlShippingService-2:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding
worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met
Priority=1 als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

OPMERKING:  De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee
internationale verzendservices met dezelfde Priority zijn.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.Geldige invoer

Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn

opgegeven.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten
koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de
prijs die is opgegeven bij IntlShippingService-3:Cost op pagina 91, terwijl de andere twee objecten
worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij IntlShippingService-3:AdditionalCost.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het
bedrag dat is ingevoerd bij IntlShippingService-3:Cost op pagina 91.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Een numeriek bedrag, zoals 3.99Geldige invoer

IntlShippingService-3:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99Geldige invoer

Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor

IntlShippingService-3:Option op pagina 92.

Veldafhankelijkheid
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IntlShippingService-3:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de
respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken
|. Bijvoorbeeld: Asia|Europe.

Zie Waarden voor velden voor internationale locaties op pagina 47 voor locatieveldwaarden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals Europe of Americas.Geldige invoer

Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is

opgegeven.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-3:Option

Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.Geldige invoer

Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de

serviceoptie.

Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-3:Cost

op pagina 91.

Veldafhankelijkheid

IntlShippingService-3:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding
worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met
Priority=1 als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

OPMERKING:  De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee
internationale verzendservices met dezelfde Priority zijn.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.Geldige invoer
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Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn

opgegeven.

Veldafhankelijkheid

ShippingProfileName

In het veld ShippingProfileName wordt aangegeven welke verzendvoorwaarde je in de aanbieding
moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de verzendvoorwaarde ingevoerd die je in je
Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam
van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een verzendvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor
je eBay-account inschakelen, en vervolgens de verzendservices opgeven voor elke voorwaarde in je
Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je verzendvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in
Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar Verkoopvoorwaarden.

50Maximum aantal tekens

TekstType

Moet een van de vooraf gedefinieerde verzendvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn.

Bijvoorbeeld ShippingPolicy1
Geldige invoer

ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten
koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die
in ShippingService-1:Cost op pagina 93 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met
de waarde die in ShippingService-1:AdditionalCost is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het
bedrag dat is opgegeven in ShippingService-1:Cost op pagina 93.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 3,99Geldige invoer

Geef geen waarde op wanneer:Veldafhankelijkheid

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType
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Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99.Geldige invoer

Dit veld is vereist voor ShippingService-1:Option op pagina 94, ongeacht of

ShippingService-1:FreeShipping op pagina 94 wel of geen waarde bevat.

Veldafhankelijkheid

Dit veld is vereist voor ShippingService=1:Option, ongeacht of

ShippingService=1:FreeShipping wel of geen waarde bevat.

Geef geen waarde op wanneer ShippingService-1:FreeShipping=1 voor binnenlandse

services.

ShippingService-1:FreeShipping

Hiermee wordt bepaald of verzending gratis is voor de eerste binnenlandse verzendoptie.

OPMERKING:  Het veld FreeShipping is niet van toepassing op verdere (of internationale)
verzendservices. Als je gratis verzending voor andere services wilt aanbieden, voer je de waarde
0.00 in voor het veld Cost van die service.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Booleaans.Type

1 of 0 De standaardinstelling is 1.Geldige invoer

ShippingService-1:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.Geldige invoer

Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de

serviceoptie.

Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-1:Cost

op pagina 93.

Veldafhankelijkheid

ShippingService-1:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de
verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen
objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

N.v.t.Maximum aantal tekens
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Geheel getalType

Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.Geldige invoer

Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice

gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

Veldafhankelijkheid

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico
of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als
UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 3,99.Geldige invoer

Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen.0,00 is geen geldige waarde.Veldafhankelijkheid

ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten
koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die
in ShippingService-2:Cost op pagina 95 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met
de waarde die in ShippingService-2:AdditionalCost is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het
bedrag ShippingService-2:Cost op pagina 95.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 3,99Geldige invoer

Geef geen waarde op wanneer:
Veldafhankelijkheid

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99.Geldige invoer
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Dit veld is vereist voor ShippingService-2:Option op pagina 96.Veldafhankelijkheid

Dit veld is vereist voor ShippingService-2:Option op pagina 96.

ShippingService-2:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het tweede type verzendservice aan binnen je land.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde zijn, zoals UPSGround, Freight (voor Verenigde Staten

wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com
®
), Courier (voor Verenigd Koninkrijk

wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com) enz.

Geldige invoer

Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-2:Cost

op pagina 95. Je hebt het veld ShippingService-2:Cost op pagina 95 niet nodig als

ShippingType=Calculated of FreightFlat.

Veldafhankelijkheid

ShippingService-2:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de
verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen
objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.Geldige invoer

Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice

gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

Veldafhankelijkheid

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico
of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als
UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 3,99.Geldige invoer

Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen.0,00 is geen geldige waarde.Veldafhankelijkheid
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ShippingService-3:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten
koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de
prijs die is opgegeven bij ShippingService-3:Cost op pagina 97, terwijl de andere twee objecten worden
verzonden voor de waarde die is opgegeven bij ShippingService-3:AdditionalCost.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op
ShippingService-3:Cost op pagina 97.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 3,99Geldige invoer

Geef geen waarde op wanneer:
Veldafhankelijkheid

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99.Geldige invoer

Dit veld is vereist voor ShippingService-3:Option op pagina 97.Veldafhankelijkheid

Dit veld is vereist voor ShippingService-3:Option.

ShippingService-3:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

N.v.t.Maximum aantal tekens

TekstreeksType

Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.Geldige invoer

Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de

serviceoptie.

Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-3:Cost

op pagina 97.

Veldafhankelijkheid
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ShippingService-3:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de
verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen
objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

N.v.t.Maximum aantal tekens

Geheel getalType

Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.Geldige invoer

Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice

gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

Veldafhankelijkheid

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico
of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als
UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

N.v.t.Maximum aantal tekens

ValutaType

Numeriek bedrag, zoals 3,99.Geldige invoer

Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen.0,00 is geen geldige waarde.Veldafhankelijkheid

Waarden voor de optie verzendservices

Hier worden de verzendservices uitgelegd die worden ondersteund in de templates van
Bestandsuitwisseling. Deze waarden worden gebruikt in het veld ShippingService-n:Option van
de standaardtemplates (waarbij -n staat voor -1, -2 of -3).

Opties voor services in Australië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Australië gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

AU_AirMailInternationalAU_StandardDelivery

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500gAU_Regular

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kgAU_RegularParcelWithTracking

AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcelAU_RegularParcelWithTrackingAndSignature

AU_ExpeditedInternationalAU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel
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Internationale servicesBinnenlandse services

AU_ExpressCourierInternationalAU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel

AU_ExpressPostInternationalAU_PrePaidParcelPostSatchels500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kgAU_PrePaidParcelPostSatchels3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kgAU_Registered

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kgAU_RegisteredParcelPost

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kgAU_Express

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kgAU_ExpressDelivery

AU_SeaMailInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel500g

AU_StandardInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg

AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g

AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg

AU_AustralianAirExpressMetro15kg

AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU

AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU

AU_StandardDeliveryFromOutsideAU

AU_Courier

AU_Pickup

AU_StarTrackExpress

Opties voor services in Oostenrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Oostenrijk
gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

AT_EconomyDeliveryFromAbroadAT_COD

AT_ExpressDeliveryFromAbroadAT_ExpressOrCourier

AT_SonstigerVersandInternationalAT_InsuredDispatch

AT_StandardDeliveryFromAbroadAT_InsuredExpressOrCourier
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Internationale servicesBinnenlandse services

AT_TrackedDeliveryFromAbroadAT_InsuredSpecialDispatch

AT_UnversicherterExpressVersandInternationalAT_Pickup

AT_UnversicherterVersandInternationalAT_Sonstige

AT_VersicherterExpressVersandInternationalAT_SpecialDispatch

AT_VersicherterVersandInternationalAT_StandardDispatch

AT_Writing

Opties voor services in België (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in België gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

BEFR_DHLInternationalBEFR_LaPosteCertifiedShipping

BEFR_EconomyDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteStandardShipping

BEFR_ExpressDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteTaxipost24h

BEFR_FedExInternationalBEFR_LaPosteTaxipostLLS

BEFR_LaPosteInternationalBEFR_LaPosteTaxipostSecur

BEFR_LivraisonSecuriseBEFR_LivraisonSecurise

BEFR_OtherInternationalBEFR_OtherShippingMethods

BEFR_PostInternationalRegisteredBEFR_Pickup

BEFR_PostInternationalStandardBEFR_PointRetraitKiala

BEFR_StandardDeliveryFromAbroad

BEFR_TNTInternational

BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad

BEFR_UPSInternational

Opties voor services in België (Nederlandstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in België gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

BENL_DHLInternationalBENL_DePostCertifiedShipping

BENL_EconomyDeliveryFromAbroadBENL_DePostStandardShipping

BENL_ExpressDeliveryFromAbroadBENL_DePostTaxipost24h

BENL_FedExInternationalBENL_DePostTaxipostLLS

BENL_LaPosteInternationalBENL_DePostTaxipostSecur

BENL_OtherInternationalBENL_KialaAfhaalpunt
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Internationale servicesBinnenlandse services

BENL_PostInternationalRegisteredBENL_OtherShippingMethods

BENL_PostInternationalStandardBENL_Pickup

BENL_StandardDeliveryFromAbroadBENL_VerzekerdeVerzending

BENL_TNTInternational

BENL_TrackedDeliveryFromAbroad

BENL_UPSInternational

BENL_VerzekerdeVerzendingInternational

Opties voor services in Canada

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Canada gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

CA_ExpeditedInternationalCA_CanadaPostPriorityNextAM

CA_PostExpeditedParcelUSACA_EconomyShipping

CA_PostInternationalLetterPostCA_EconomyShippingfromoutsideCanada

CA_PostInternationalParcelAirCA_ExpressShipping

CA_PostInternationalParcelSurfaceCA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada

CA_PostLightPacketInternationalCA_Pickup

CA_PostLightPacketUSACA_PostExpeditedParcel

CA_PostSmallPacketsUSAAirCA_PostLettermail

CA_PostSmallPacketsUSAGroundCA_PostPriorityCourier

CA_PostUSALetterPostCA_PostRegularParcel

CA_PostTrackedPacketsUSACA_PostXpresspost

CA_PostTrackedPacketsInternationalCA_StandardShipping

CA_PostXpresspostInternationalCA_StandardShippingfromoutsideCanada

CA_PostXpresspostUSACA_UPSExpeditedCanada

CA_PriorityWorldwideCA_UPSExpressCanada

CA_SmallPacketsInternationalAirCA_UPSExpressSaverCanada

CA_SmallPacketsInternationalGroundCA_UPSStandardCanada

CA_StandardInternational

CA_UPS3DaySelectUnitedStates

CA_UPSExpeditedUnitedStates

CA_UPSExpressUnitedStates

CA_UPSStandardUnitedStates

CA_UPSWorldWideExpedited

CA_UPSWorldWideExpress
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Opties voor services in Canada (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Canada(Franstalig)
gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

QUEBEC_ExpeditedInternationalQUEBEC_ExpeditedDelivery

QUEBEC_OtherInternationalQUEBEC_PostExpeditedParcel

QUEBEC_PostInternationalLetterPostQUEBEC_PostExpeditedParcelUSA

QUEBEC_PostInternationalParcelAirQUEBEC_PostLettermail

QUEBEC_PostInternationalParcelSurfaceQUEBEC_PostPriorityCourier

QUEBEC_PostXpresspostInternationalQUEBEC_PostRegularParcel

QUEBEC_PurolatorInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSA

QUEBEC_SmallPacketsInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir

QUEBEC_SmallPacketsInternationalAirQUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround

QUEBEC_SmallPacketsInternationalGroundQUEBEC_PostUSALetterPost

QUEBEC_StandardInternationalQUEBEC_PostXpresspost

QUEBEC_UPSWorldWideExpeditedQUEBEC_PostXpresspostUSA

QUEBEC_UPSWorldWideExpressQUEBEC_StandardDelivery

QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates

QUEBEC_UPSExpeditedCanada

QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates

QUEBEC_UPSExpressCanada

QUEBEC_UPSExpressSaverCanada

QUEBEC_UPSExpressUnitedStates

QUEBEC_UPSStandardCanada

QUEBEC_UPSStandardUnitedStates

Opties voor services in China

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in China gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

CN_ExpeditedInternationalCN_ExpressDeliveryOtherCities

CN_OtherInternationalCN_ExpressDeliverySameCity

CN_StandardInternationalCN_FastPostOffice

CN_PostOfficeExpress

CN_RegularPackage
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Opties voor services in Frankrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Frankrijk gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

FR_ChronopostClassicInternationalFR_AuteModeDenvoiDeColis

FR_ChronopostExpressInternationalFR_Autre

FR_ChronopostPremiumInternationalFR_Chrono13

FR_DHLInternationalFR_Chronopost

FR_EconomyDeliveryFromAbroadFR_ChronopostChronoRelais

FR_ExpeditedInternationalFR_ColiposteColissimo

FR_ExpressDeliveryFromAbroadFR_ColiposteColissimoRecommended

FR_LaPosteColisEconomiqueInternationalFR_Ecopli

FR_LaPosteColissimoEmballageInternationalFR_KIALA_DELIVERY

FR_LaPosteColissimoInternationalFR_LaPosteLetterMax

FR_LaPosteInternationalEconomyCourierFR_LivraisonDansLesDomTom

FR_LaPosteInternationalPriorityCourierFR_LivraisonEnRelaisMondialRelay

FR_OtherInternationalFR_PostOfficeLetter

FR_StandardDeliveryFromAbroadFR_PostOfficeLetterFollowed

FR_StandardInternationalFR_PostOfficeLetterRecommended

FR_TrackedDeliveryFromAbroadFR_RemiseEnMainPropre

FR_UPSExpressInternationalFR_UPSStandardAgainstRefund

FR_UPSStandardInternationalPromotionalShippingMethod

Opties voor services in Duitsland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Duitsland gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

DE_DeutschePostBriefInternationalDE_DHLPackchen

DE_DHLPackchenInternationalDE_DHLPaket

DE_DHLPaketInternationalDE_DPBuecherWarensendung

DE_ExpressInternationalDE_DPDClassic

DE_ExpressversandAusDemAuslandDE_DPDExpress

DE_HermesPaketInternationalDE_DeutschePostBrief

DE_IloxxTransportInternationalDE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer

DE_PaketInternationalDE_Einschreiben

DE_SonstigeInternationalDE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop
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Internationale servicesBinnenlandse services

DE_SparversandAusDemAuslandDE_Express

DE_StandardversandAusDemAuslandDE_GLSPaket

DE_TrackedDeliveryFromAbroadDE_HermesPaket

DE_HermesPackchen

DE_HermesPaketSperrgut

DE_IloxxTransport

DE_Nachname

DE_Paket

DE_Pickup

DE_SonstigeDomestic

DE_SpecialDelivery

DE_UPSExpress

DE_UPSStandard

Opties voor services in Hongkong

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Hongkong
gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

HK_InternationalRegularShippingHK_DomesticRegularShipping

HK_InternationalSpecialShippingHK_DomesticSpecialShipping

HK_LocalCourier

HK_LocalPickUpOnly

Opties voor services in Ierland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Ierland gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

IE_CollectionInPersonInternationalIE_CollectionInPerson

IE_EconomyDeliveryFromAbroadIE_EconomySDSCourier

IE_EconomySDSCourierInternationalIE_EMSSDSCourier

IE_ExpressDeliveryFromAbroadIE_FirstClassLetterService

IE_EMSSDSCourierInternationalIE_OtherCourier

IE_InternationalEconomyServiceIE_RegisteredPost

IE_InternationalPriorityServiceIE_SellersStandardRate

IE_OtherCourierInternationalIE_SwiftPostNational
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Internationale servicesBinnenlandse services

IE_SellersStandardRateInternational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_StandardDeliveryFromAbroad

IE_SwiftPostExpressInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_TrackedDeliveryFromAbroad

Opties voor services in India

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in India gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

IN_ExpeditedInternationalIN_BuyerPicksUpAndPays

IN_OtherInternationalIN_Courier

IN_StandardInternationalIN_Express

IN_FlatRateCOD

IN_Regular

Opties voor services in Italië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Italië gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

IT_ExpeditedInternationalIT_EconomyDeliveryFromAbroad

IT_ExpressMailServiceIT_ExpressDeliveryFromAbroad

IT_PaccocelereInternazionaleIT_ExpressMailExpressCourier 1

IT_PaccoOrdinarioEsteroIT_DHLExpress

IT_PostaAssicurataInternazionaleIT_InsuredMail

IT_PostaPrioritariaInternazionaleIT_IoInvio

IT_PostaRaccomandataInternazionaleIT_MailRegisteredLetter

IT_OtherInternationalIT_Other48hrCourier

IT_StandardInternationalIT_OtherCourier3To5Days

PromotionalShippingMethodIT_Pickup

IT_PriorityMail

IT_QuickPackage1

IT_QuickPackage3
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Internationale servicesBinnenlandse services

IT_RegularPackage

IT_StandardDeliveryFromAbroad

IT_TrackedDeliveryFromAbroad

PromotionalShippingMethod

Opties voor services in Maleisië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Maleisië gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

NoneMY_DomesticNonStandardMail

MY_DomesticStandardMail

MY_LocalCourier

MY_LocalPickupOnly

Opties voor services in Nederland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Nederland
gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

NL_DHLInternationalNL_Other

NL_DPDGBRInternationalNL_ParcelPost

NL_EconomyDeliveryFromAbroadNL_Pickup

NL_ExpeditedInternationalNL_RegisteredMail

NL_ExpressDeliveryFromAbroadNL_StandardDelivery

NL_FedExInternational

NL_GLSBusinessInternational

NL_OtherInternational

NL_StandardInternational

NL_StandardDeliveryFromAbroad

NL_TPGPostTNTInternational

NL_TrackedDeliveryFromAbroad

NL_UPSInternational

Opties voor services in de Filippijnen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in de Filippijnen
gebruikte verzendservices worden opgegeven.
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Internationale servicesBinnenlandse services

NonePH_DomesticNonStandardMail

PH_DomesticStandardMail

PH_LocalCourier

PH_LocalPickupOnly

Opties voor services in Polen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Polen gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

PL_DHLInternationalPL_DomesticRegular

PL_EconomyDeliveryFromAbroadPL_DomesticSpecial

PL_ExpressDeliveryFromAbroad

PL_InternationalRegular

PL_InternationalSpecial

PL_StandardDeliveryFromAbroad

PL_TrackedDeliveryFromAbroad

PL_UPSInternational

Opties voor services in Singapore

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Singapore
gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

NoneSG_DomesticNonStandardMail

SG_DomesticSpeedpostIslandwide

SG_DomesticStandardMail

SG_LocalCourier

SG_LocalPickUpOnly

Opties voor services in Spanje

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Spanje gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

ES_CartasInternacionalesDeMas20ES_CartasNacionalesDeMas20

ES_CartasInternacionalesHasta20ES_CartasNacionalesHasta20
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Internationale servicesBinnenlandse services

ES_CartasPostalInternationalES_CorreosCartasCertificadas

ES_EconomyPacketInternationalES_CorreosCartasCertificadasUrgentes

ES_EmsPostalExpressInternationalES_CorreosChronoexpres

ES_ExpeditedInternationalES_CorreosPostal4872

ES_OtherInternationalES_EconomyDeliveryFromAbroad

ES_StandardInternationalES_ENTREGA_KIALA_8KG

ES_EntregaEnNacexShop

ES_EnvioEstandarAIslasBalearesCeutaMelilla

ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias

ES_ExpressDeliveryFromAbroad

ES_NacexPluspackPlusbag

ES_NacexSiguienteDiaLaborable

ES_OtroCourier48Horas

ES_Otros

ES_PaqueteAzulDeMas2kg

ES_PaqueteAzulHasta2kg

ES_PaqueteInternacionalEconomico

ES_Pickup

ES_StandardDeliveryFromAbroad

ES_TrackedDeliveryFromAbroad

ES_Urgente

Opties voor services in Zwitserland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Zwitserland
gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

CH_EconomyDeliveryFromAbroadCH_COD

CH_ExpressDeliveryFromAbroadCH_ExpressOrCourier

CH_EconomySendungenInternationalCH_InsuredDispatch

CH_PrioritySendungenInternationalCH_InsuredExpressOrCourier

CH_SonstigerVersandInternationalCH_InsuredSpecialDispatch

CH_StandardDeliveryFromAbroadCH_Pickup

CH_TrackedDeliveryFromAbroadCH_Sonstige

CH_UrgentSendungenInternationalCH_SpecialDispatch

CH_StandardDispatchAPost

CH_StandardDispatchBPost
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Internationale servicesBinnenlandse services

CH_Writing

Opties voor services in Taiwan

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in Taiwan gebruikte
verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

TW_CPInternationalEMSTW_COD

TW_CPInternationalLetterPostTW_DwellingMatchCOD

TW_CPInternationalOceanShippingParcelTW_DwellingMatchPost

TW_CPInternationalParcelPostTW_ExpressMail

TW_CPInternationalRegisteredLetterPostTW_Other

TW_CPInternationalRegisteredParcelPostTW_ParcelPost

TW_FedExInternationalEconomyTW_RegisteredMail

TW_FedExInternationalPriorityTW_SelfPickup

TW_OtherInternationalTW_UnregisteredMail

TW_UPSWorldwideExpedited

TW_UPSWorldwideExpress

TW_UPSWorldwideExpressPlus

Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in het Verenigd
Koninkrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

UK_CollectInPersonInternationalStandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail

UK_OtherCourierOrDeliveryInternationalUK_CollectPlusStandard

UK_ParcelForceEuro48InternationalUK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor

UK_ParcelForceInternationalDatapostUK_EconomyShippingFromOutside

UK_ParcelForceInternationalScheduledUK_ExpeditedShippingFromOutside

UK_ParcelForceIreland24InternationalUK_FedExIntlExp

UK_RoyalMailAirmailInternationalUK_myHermesDoorToDoorService

UK_RoyalMailAirsureInternationalUK_OtherCourier

UK_RoyalMailHMForcesMailInternationalUK_OtherCourier24

UK_RoyalMailInternationalSignedForUK_OtherCourier3Days

UK_RoyalMailSurfaceMailInternationalUK_OtherCourier48

UK_SellersStandardInternationalRateUK_OtherCourier5Days
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Internationale servicesBinnenlandse services

UK_Parcelforce24

UK_Parcelforce48

UK_RoyalMail24

UK_RoyalMail48

UK_RoyalMailFirstClassStandard

UK_RoyalMailNextDay

UK_RoyalMailSecondClassRecorded

UK_RoyalMailSecondClassStandard

UK_RoyalMailSpecialDelivery9am

UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay

UK_RoyalMailTracked

UK_SellersStandardRate

UK_StandardShippingFromOutside

UK_TntIntlExp

UK_TrackedDeliveryFromAbroad

Opties voor services in de Verenigde Staten

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld ShippingService-n:Option waarin de in de Verenigde
Staten gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Internationale servicesBinnenlandse services

ExpeditedInternationalEconomyShippingFromOutsideUS

FedExGroundInternationalToCanadaExpeditedShippingFromOutsideUS

FedExInternationalEconomyePacketChina

FedExInternationalPriorityePacketHongKong

OtherInternationalFedEx2Day

StandardInternationalFedExExpressSaver

UPSStandardToCanadaFedExHomeDelivery

UPSWorldWideExpeditedFedExPriorityOvernight

UPSWorldWideExpressFedExStandardOvernight

UPSWorldWideExpressPlusOther

UPSWorldwideSaverPickup

USPSExpressMailInternationalShippingMethodExpress

USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelopeShippingMethodOvernight

USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeShippingMethodStandard

USPSFirstClassMailInternationalStandardShippingFromOutsideUS

USPSPriorityMailInternationalUPS2ndDay
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Internationale servicesBinnenlandse services

USPSPriorityMailInternationalFlatRateBoxUPS3rdDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelopeUPSGround

USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBoxUPSNextDay  (for UPS Next Day Air Saver service)

USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeUPSNextDayAir

USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelopeUSPSExpressFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBoxUSPSExpressMail

USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope

USPSFirstClass

USPSMedia

USPSParcel

USPSPriority

USPSPriorityFlatRateBox

USPSPriorityFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailLargeFlatRateBox

USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailSmallFlatRateBox

USPSStandardPost
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Velden voor resultaten en rapporten
Hier wordt nader ingegaan op de velddefinities voor uploadresultaten en diverse rapporten.

Over rapportscripts

Als je specifieke gegevens wilt bekijken uit de rapporten die in dit hoofdstuk worden beschreven, is
het mogelijk om alleen die gegevens te zoeken en extraheren die je wilt bekijken.

Als je dergelijke scripts schrijft, moet je naar de kolomnaam (zoals Titel of Prijs) zoeken in plaats van
naar het kolomnummer (zoals 1, 2 of 11). Als je scripts naar kolomnamen (in plaats van naar
kolomnummers) zoeken en deze extraheren, blijven je scripts werken als we kolommen aan rapporten
toevoegen of kolommen verwijderen.

Als je echter scripts schrijft om kolomnummers (in plaats van kolomnamen) te extraheren, bestaat er
een goede kans dat we je scripts onbedoeld breken wanneer we kolommen aan de rapporten toevoegen
of eruit verwijderen.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Actieve aanbiedingen omschreven, die je kunt
downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

BeschrijvingVeldnaam

Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbieding.Bids

Naam van de eindrubriek.CategoryLeafName

Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.Category Number

De staat van het object.Condition

Numerieke waarde om de staat van een object aan te geven. Bijvoorbeeld 1000, 2750

of 3000.

Condition ID

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je

voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label

Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01

PST.

Download Date

Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.End Date

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In

het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan

Item ID

elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze

hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.Item Title

Een van de volgende. Voor:Price
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Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

BeschrijvingVeldnaam

• Actieve veilingen, het hoogste huidige bod

• Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs

• Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs

• Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs

Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.Private Notes

EPID (eBay Product ID) van het object.Product:EPID

Is alleen van toepassing op Vaste prijs en Winkelvoorraad. Dit is het huidige aantal

aankopen voor een aanbieding. Het aantal aankopen hoeft niet gelijk te zijn aan het

aantal gekochte objecten.

Purchases

Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.QuantityAvailable

De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal.

Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).

Site Listed

Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.Start Date

Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste

prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.

Type

Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.Variation Details

Velden voor rapport Nog niet betaald

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Nog niet betaald omschreven, die je kunt
downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Nog niet betaald

BeschrijvingVeldnaam

Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.Buyer Address 1

Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.Buyer Address 2

Plaats waar de koper woont.Buyer City

Land waar de koper woont.Buyer Country

E-mailadres van de koper.Buyer Email

Naam van de koper.Buyer Fullname

Provincie waar de koper woont.Buyer State

Postcode voor het gebied waar de koper woont.Buyer Zip

Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.Checkout Date

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je

voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label
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Velden voor rapport Nog niet betaald

BeschrijvingVeldnaam

Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.Feedback Left

Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.Feedback Received

Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Insurance

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In

het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan

Item ID

elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze

hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.Item Title

Datum waarop het object is aangeboden.Listed On

Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.Notes to Yourself

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt

geplaatst.

Order ID

Datum waarop de koper het object heeft betaald.Paid on Date

Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.Payment Method

Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt

toegewezen.

PayPal Transaction ID

Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.Private Notes

EPID (eBay Product ID) van het object.Product:EPID

Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.Quantity

Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.Sale Date

Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
Sale Price

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.Sales Record Number

BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Sales Tax

Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.Shipped on Date

Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden

en te verzenden.

Shipping and Handling

Betekent op welke datum het object is verzonden.Shipping Service

Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).Sold On

Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en

verzekering, indien van toepassing).

Total Price

Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.Transaction ID

Gebruikersnaam van de koper.User Id
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Velden voor rapport Nog niet betaald

BeschrijvingVeldnaam

Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.Variation Details

Velden voor rapport Resultaten laadreactie

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Resultaten laadreactie omschreven, die je kunt
downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie

BeschrijvingVeldnaam

Actie voor een bijbehorende aanbieding.Action

Aangepaste, toepassingsspecifieke gegevens die bij het nieuwe object horen.ApplicationData

eBay-kosten voor een veiling van 10 dagen voor deze aanbieding.AuctionLengthFee

eBay-kosten voor het weergeven van de titel van een aanbieding in een vet lettertype.BoldFee

eBay-kosten voor een kader rond een object in de aanbieding.BorderFee

eBay-kosten voor de optie Nu kopen in een aanbieding.BuyItNowFee

eBay-kosten voor het aanbieden van het object in een geselecteerde rubriek.CategoryFeaturedFee

Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.CurrencyID

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je

voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label

Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren

worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

EndTime

Codenummer dat aangeeft waarom de aanbieding niet is geüpload.ErrorCode

Tekst waarmee ErrorCode wordt toegelicht.ErrorMessage

eBay-kosten voor het weergeven van het object boven aan de aanbiedingen.FeaturedFee

eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een

bepaalde periode.

FeaturedGalleryFee

eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een

bepaalde periode.

FixedPriceDurationFee

eBay-kosten voor het opnemen van het object in de galerij.GalleryFee

eBay-kosten voor het weergeven van een cadeaupictogram naast de aanbieding.GiftIconFee

eBay-kosten voor het toepassen van highlight op de aanbieding.HighlightFee

eBay-kosten voor het aanbieden van het object. Als je in een EU-land woont en objecten

verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.

InsertionFee

Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten

als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land

van de site.

InternationalInsertionFee
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Velden voor rapporten Resultaten laadreactie

BeschrijvingVeldnaam

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In

het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan

Item ID

elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze

hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Regelnummer van de aanbieding in je uploadbestand.LineNumber

Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten

als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land

van de site.

ListingDesignerFee

Totale eBay-kosten voor het aanbieden van het object, waaronder de basiskosten

(InsertionFee) plus eventuele speciale functies voor het aanbieden (zoals GalleryFee,

ListingFee

HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee en ListingDesignerFee). Als je in een EU-land

woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.

eBay-kosten voor het gebruik van de functie Fotohosting, een diashow van meerdere

afbeeldingen.

PhotoDisplayFee

eBay-kosten voor foto's bij het aangeboden object.PhotoFee

eBay-kosten voor het kiezen van ProPackBundle (goedkoper dan afzonderlijk BoldTitle).

Alleen geldig voor eBay Motors in de VS en Canada.

ProPackBundleFee

eBay-kosten voor het opgeven van een minimumverkoopprijs voor het geveilde object.ReserveFee

eBay-kosten voor het plannen van een aanbieding op een latere datum.SchedulingFee

Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als

deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in

24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

StartTime

(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden) Geeft de status van de aankoop weer. Deze

moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand.

Status

(Onverkochte objecten) Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt.

Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.

eBay-kosten voor het toevoegen van een subtitel aan het object.SubtitleFee

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaald en nog niet verzonden omschreven,
die je kunt downloaden vanuit

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

BeschrijvingVeldnaam

Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.Buyer Address 1

Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.Buyer Address 2
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Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

BeschrijvingVeldnaam

Plaats waar de koper woont.Buyer City

Land waar de koper woont.Buyer Country

E-mailadres van de koper.Buyer Email

Naam van de koper.Buyer Fullname

Provincie waar de koper woont.Buyer State

Postcode voor het gebied waar de koper woont.Buyer Zip

Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.Checkout Date

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je

voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label

Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.Feedback Left

Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.Feedback Received

Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Insurance

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In

het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan

Item ID

elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze

hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.Item Title

Datum waarop het object is aangeboden.Listed On

Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.Notes to Yourself

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt

geplaatst.

Order ID

Datum waarop de koper het object heeft betaald.Paid on Date

Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.Payment Method

Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt

toegewezen.

PayPal Transaction ID

Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.Private Notes

EPID (eBay Product ID) van het object.Product:EPID

Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.Quantity

Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.Sale Date

Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
Sale Price

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.Sales Record Number

BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Sales Tax

Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.Shipped on Date
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Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

BeschrijvingVeldnaam

Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden

en te verzenden.

Shipping and Handling

Betekent op welke datum het object is verzonden.Shipping Service

Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).Sold On

Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en

verzekering, indien van toepassing).

Total Price

Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.Transaction ID

Gebruikersnaam van de koper.User Id

Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.Variation Details

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaalde en verzonden objecten omschreven,
die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

BeschrijvingVeldnaam

Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.Buyer Address 1

Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.Buyer Address 2

Plaats waar de koper woont.Buyer City

Land waar de koper woont.Buyer Country

E-mailadres van de koper.Buyer Email

Naam van de koper.Buyer Fullname

Provincie waar de koper woont.Buyer State

Postcode voor het gebied waar de koper woont.Buyer Zip

Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.Checkout Date

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad

met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label

Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.Feedback Left

Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.Feedback Received

Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Insurance

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het

rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke

Item ID
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Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

BeschrijvingVeldnaam

succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt

opgenomen in het uploadbestand.)

Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.Item Title

Datum waarop het object is aangeboden.Listed On

Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.Notes to Yourself

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.Order ID

Datum waarop de koper het object heeft betaald.Paid on Date

Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.Payment Method

Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt

toegewezen.

PayPal Transaction ID

Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.Private Notes

EPID (eBay Product ID) van het object.Product:EPID

Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.Quantity

Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.Sale Date

Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
Sale Price

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.Sales Record Number

BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Sales Tax

Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.Shipped on Date

Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en

te verzenden.

Shipping and Handling

Betekent op welke datum het object is verzonden.Shipping Service

Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).Sold On

Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering,

indien van toepassing).

Total Price

Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.Transaction ID

Gebruikersnaam van de koper.User Id

Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.Variation Details

Velden voor rapport Productvoorraad

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Productvoorraad omschreven, die je kunt
downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.
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Velden voor rapport Productvoorraad

BeschrijvingVeldnaam

Actie voor een bijbehorende aanbieding.Action

Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.CurrencyID

Velden die kunnen worden gebruikt voor aanvullende informatie over een object.Folder

ID die is toegewezen aan een verzameling van soortgelijke producten.GroupProductID

De naam van het product.ProductName

Gebruikt om de hoofdrubriek voor het object te omschrijven.Root Folder

Bedrag dat de verkoper heeft betaald om het object te kopen.Unit Cost

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Verkochte aanbiedingen omschreven, die je
kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

BeschrijvingVeldnaam

Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.Buyer Address 1

Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.Buyer Address 2

Plaats waar de koper woont.Buyer City

Land waar de koper woont.Buyer Country

E-mailadres van de koper.Buyer Email

Naam van de koper.Buyer Fullname

Provincie waar de koper woont.Buyer State

Postcode voor het gebied waar de koper woont.Buyer Zip

Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.Checkout Date

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad

met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label

Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren

worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

EndTime

Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.Feedback Left

Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.Feedback Received

Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Insurance

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In

het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan

Item ID

elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze

hebt opgenomen in het uploadbestand.)
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Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

BeschrijvingVeldnaam

Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.Item Title

Datum waarop het object is aangeboden.Listed On

Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.Notes to Yourself

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt

geplaatst.

Order ID

Datum waarop de koper het object heeft betaald.Paid on Date

Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.Payment Method

Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt

toegewezen.

PayPal Transaction ID

Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.Private Notes

EPID (eBay Product ID) van het object.Product:EPID

Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.Quantity

Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.Sale Date

Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
Sale Price

Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.Sales Record Number

BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.Sales Tax

Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.Shipped on Date

Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden

en te verzenden.

Shipping and Handling

Betekent op welke datum het object is verzonden.Shipping Service

Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).Sold On

Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als

deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in

24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

StartTime

Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en

verzekering, indien van toepassing).

Total Price

Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.Transaction ID

Gebruikersnaam van de koper.User Id

Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.Variation Details
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Velden voor rapport Onverkochte objecten

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Onverkochte objecten omschreven, die je kunt
downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Onverkochte objecten

BeschrijvingVeldnaam

Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbieding.Bids

Naam van de eindrubriek.CategoryLeafName

Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.Category Number

De staat van het object.Condition

Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je

voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.

Custom Label

Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01

PST.

Download Date

Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.End Date

Hoogste bod dat is ingevoerd voor het object.High Bid

Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In

het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen

Item ID

aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je

deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.Item Title

Een van de volgende. Voor:Price

• Actieve veilingen, het hoogste huidige bod

• Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs

• Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs

• Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs

Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.Private Notes

EPID (eBay Product ID) van het object.Product:EPID

Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.QuantityAvailable

De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal.

Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).

Site Listed

(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden) Geeft de status van de aankoop weer. Deze

moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand.

Status

(Onverkochte objecten) Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt.

Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.

Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.Start Date
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Velden voor rapport Onverkochte objecten

BeschrijvingVeldnaam

Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste

prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.

Type

Aantal gebruikers dat het object volgt.Watchers

Matrix met velden voor rapporten

Elk veld in de rapporten die met Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd, wordt hieronder weergegeven
overeenkomstig het rapport (of de rapporten) waarin het wordt gebruikt.

Velden voor rapporten

Onver

kochte

objecten

Verkochte

aanbie

dingen

Product

voorraad

Betaald,

Ver

zonden

Betaald,

Nog niet

ver

zonden

Laad

reactie

Nog niet

betaald

Actieve

aanbie

dingen

Veldnaam

xxAction

xApplicationData

xAuctionLengthFee

xxBids

xBoldFee

xBorderFee

xBuyItNowFee

xxxxBuyer Address 1

xxxxBuyer Address 2

xxxxBuyer City

xxxxBuyer Country

xxxxBuyer Email

xxxxBuyer Fullname

xxxxBuyer Phone Number

xxxxBuyer State

xxxxBuyer Zip

xCategoryFeaturedFee

xxCategoryLeafName

xxCategory Number

xxxxCheckout Date
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Velden voor rapporten

Onver

kochte

objecten

Verkochte

aanbie

dingen

Product

voorraad

Betaald,

Ver

zonden

Betaald,

Nog niet

ver

zonden

Laad

reactie

Nog niet

betaald

Actieve

aanbie

dingen

Veldnaam

xxCondition

xCondition ID

xxCurrencyID

xxxxxxxCustom Label

xxDownload Date

xxEnd Date

xEndTime

xErrorCode

xErrorMessage

xFeaturedFee

xFeaturedGalleryFee

xxxxFeedback Left

xxxxFeedback Received

xFixedPriceDurationFee

xGalleryFee

xGroupProductID

xHigh Bid

xHighlightFee

xInsertionFee

xxxxInsurance

xInternationalInsertionFee

xxxxxxxItem ID

xxxxxxItem Title

xLineNumber

xxxxListed On

xListingDesignerFee

xListingFee

xLocation

xxxxNotes to Yourself

xxxxOrder ID
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Velden voor rapporten

Onver

kochte

objecten

Verkochte

aanbie

dingen

Product

voorraad

Betaald,

Ver

zonden

Betaald,

Nog niet

ver

zonden

Laad

reactie

Nog niet

betaald

Actieve

aanbie

dingen

Veldnaam

xxxxPaid on Date

xxxxPayment Method

xxxxPayPal Transaction ID

xPhotoDisplayFee

xPhotoFee

xxPrice

xxxxxxPrivate Notes

xProductName

xxxxxxProductReferenceID

xProPackBundleFee

xPurchases

xxQuantityAvailable

xxxxQuantity

xReserveFee

xRootFolder

xxxxSale Date

xxxxSale Price

xxxxSales Record Number

xxxxSales Tax

xSchedulingFee

xxxxShipped on Date

xxxxShipping and Handling

xxxxShipping Service

xxSite Listed

xxxxSold On

xxStart Date

xStartTime

xxStatus

xSubtitleFee

xxxxTotal Price
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Velden voor rapporten

Onver

kochte

objecten

Verkochte

aanbie

dingen

Product

voorraad

Betaald,

Ver

zonden

Betaald,

Nog niet

ver

zonden

Laad

reactie

Nog niet

betaald

Actieve

aanbie

dingen

Veldnaam

xxxxTransaction ID

xxType

xUnit Cost

xxxxUser Id

xxxxxVariation Details

xWatchers
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