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Handleiding
XML productfeeds
1. Opstellen van een XML productfeed.
2. Plaatsen van tracking-pixel in orderbevestigingspagina.



Vragen of direct aansluiten? Mail naar max@voordeelgroep.nl

Wat is een XML productfeed?
Een productfeed (ook wel datafeed of XML feed genoemd) is een exportbestand met daarin de  
gegevens van de producten die op je website staan. Een productfeed levert bijvoorbeeld informatie aan 
over de beschikbaarheid van bepaalde producten, de prijs, de kleur en de maat. Deze productfeed kan 
WielerVoordeel vervolgens importeren. Na het importeren worden de artikelen die in de productfeed 
zitten getoond op onze website, netjes verdeeld over de verschillende categorieën en voorzien van een 
eigen productomschrijving.

Hoe gebruikt WielerVoordeel mijn productfeed?
De XML productfeed kan gehost worden op je eigen webserver. Het voordeel hiervan is dat je alle  
productinformatie automatisch dagelijks kunt bewerken en updaten. Denk bijvoorbeeld aan  
beschikbaarheid of prijswijzigingen. WielerVoordeel downloadt 1x per dag tussen 00:00 en 06:00 de  
productfeed om te kijken of er wijzigingen in staan. Deze wijzigingen voeren wij vervolgens door op 
onze website zodat je aanbod altijd actueel is.

Welke gegevens verwachten wij in een productfeed?
Het opstellen van een XML productfeed kan je overlaten aan de webdevelopers van je webshop. 
WielerVoordeel verwacht dat de volgende velden en kolommen aanwezig zijn in de productfeed.

*)  WielerVoordeel draagt zorg voor het aanleveren van een unieke tracking-url. Deze tracking-url ontvang je na goedkeuring van 
je adverteerdersaccount bij WielerVoordeel.

Kolomnaam/Tag Uitleg Voorbeeld

<offer_id> Identificatie van het product (moet uniek zijn). 10012

<title> Titel van het product. Winterjas

<description> Omschrijving van het product. Winterjas voor de koudere dagen.

<product_url> * De URL naar het product in jouw webshop.

https://voordeelgroep.scaleo-up.com/track/
target?target_id=5&affiliate_id=4&sub_
id1=&deep_link=https://www.voorbeeld.nl/prod-
uct/9010

<price> De huidige prijs van het product incl. BTW. 79.95

<price_old>
De originele prijs van het product incl. BTW. (indien 
product in de aanbieding is).

99.95

<colors> Benoem alle kleuren waarin het product aanwezig. Rood,Zwart-Wit,Blauw

<sizes> Benoem alle maten waarin het product aanwezig. S,M,L,XL

<gender_target> Voeg een geslacht toe. Man

<brand> Merknaam van het product. Castelli

<ean> De 13-cijferige unieke barcode van het product. 3409789645311

<category_path> De categorie(pad) van het product. Fietsaccessoires > Elektronica > Fietscomputers

<main_category> De hoofdcategorie waarin het product thuishoort. Fietsaccessoires

<second_category>
De subcategorie waarin het product thuishoort  
(optioneel).

Elektronica

<third_category>
De sub-subcategorie waarin het product thuishoort 
(optioneel).

Fietscomputers
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Hoe maak ik een XML productfeed
Het opstellen van een XML productfeed vraagt enige technische kennis.

Het kan goed zijn dat je webshop al beschikt over een standaard exporteer functie voor productfeeds. Is 
dit niet het geval, dan zijn er modules of plugins beschikbaar voor je webshop om automatisch de feed 
te laten genereren. Doorgaans is de bouwer of beheerder van je website goed op de hoogte van deze 
techniek. Mocht dit niet het geval zijn dan helpen de developers van WielerVoordeel je uiteraard graag 
verder.

Wanneer de productfeed in orde is gemaakt zal een accountmanager van WielerVoordeel de  
productfeed als campagne aanmaken in het adverteerdersportaal. Hieronder vind je een voorbeeld  
bestand van de wijze waarop je de XML productfeed kan aanleveren.

Voorbeeld productfeed:
http://www.voordeelgroep.nl/datafeed/voorbeeld.xml

 
Plaatsen tracking-pixel orderbevestigingspagina
Het implementeren van de tracking-pixel in jullie eigen webshop vraagt technische kennis. 

Cookie Based Tracking
Plaats de tracking-pixel op de succes-pagina. Doorgaans is dit de pagina waar de bezoeker naar terug 
keert als de bestelling volledig is afgerond, ook wel de bedankt pagina genaamd.

IFRAME
<iframe src=”https://voordeelgroep.scaleo-up.com/track/target?target_id={ID}&amount={sale_amount}” 
height=”1” width=”1” frameborder=”0” scrolling=”no”></iframe>

Target_ID
Een accountmanager van WielerVoordeel zal na bevestiging van het account binnen de  
adverteerdersportaal het target_id {ID} doorsturen.

Cookie Life Time (dagen)
WielerVoordeel hanteerd een cookie duur van 30 dagen.

Technische hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het opstellen van een productfeed of ontvang je graag meer informatie, mail 
dan naar simon@voordeelgroep.nl.
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{sale_amount} tracking
In de tracking code die je hebt geplaatst op de success pagina, moet nog iets worden toegevoegd.  
Simpel gezegd moet het totaalbedrag (zonder verzendkosten en BTW) van de transactie geïntegreerd 
worden in het slot {sale_amount} van de tracking-pixel.

Dit draagt er zorg voor dat elke order die wordt geplaatst, opgeslagen wordt in het adverteerderspor-
taal van WielerVoordeel.

IFRAME
<iframe src=”https://voordeelgroep.scaleo-up.com/track/target?target_id={ID}&amount={sale_amount}” 
height=”1” width=”1” frameborder=”0” scrolling=”no”></iframe>

Let op:
•   Het slot {sale_amount} word dus aangepast in bijvoorbeeld het orderbedrag (zonder verzendkosten 

en btw) 49.95
•  Bedragen in iframe: in plaats van &amount=xxx moet zijn &amp;amount=xxx
•  Decimalen met punt, niet met komma (niet noodzakelijk).

Technische hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het opstellen van een productfeed of ontvang je graag meer informatie, mail 
dan naar simon@voordeelgroep.nl.


