
Załącznik nr 1 

Generator szczegółowych informacji o produktach do witryny internetowej. 

Narzędzie może być wykorzystane przez producentów i sprzedawców, którzy na stronach 

internetowych (dynamicznych) udostępniają informacje o produktach.  

W narzędziu uzupełnia się szczegółowe informacje opisujące produkt (atrybuty) np. rozmiar, kolor, 

długość, styl, etc. 

Po wprowadzeniu atrybutów generowany jest automatycznie blok o strukturze danych. Dane te 

należy wprowadzić do strony internetowej, na której zastosowane będzie GS1 SmartSearch i 

Schema.Org. 

Aby skorzystać z narzędzia należy: 

1) Wprowadzić link:

www.gs1.org/1/smart-search-demo/ i przycisnąć przycisk 

2) Na kolejnym ekranie dokonać wyboru waluty w jakiej nasz produkt jest opisywany oraz język

lub języki. W naszym przypadku sugerujemy wybór „ZLOTY” jako waluty i języka polskiego, a

następnie klikamy na przycisk „NEXT”

http://www.gs1.org/1/smart-search-demo/


3) Dokonujemy wyboru czy jesteśmy Detalistą (Retailer) czy Producentem (Manufacturer).

Detalista w rozumieniu narzędzia do m.in. e-klepy

Po wyborze „retaier” pojawia się kolejny ekran wyboru 

4) Dokonujemy wyboru produktu (Product of sale) bo to właśnie chcemy opisać. Dodatkową

możliwością jest opisanie lokalizacji sklepu.

5) Kolejny ekran to wybór typu produktu. Mamy możliwość kliknięcia na „Jedzenie, napoje,

tytoń”, „Produkty do noszenia” lub „Inne”. Od wyboru zależy generowanie konkretnych póli

atrybutów które związane są ze wskazanym obszarem.



Od naszego wyboru zależy czy pojawi się nam kolejny ekran który ma dodatkowo wskazać 

konkretną branże. Po zakończeniu wyboru jesteśmy na głównym ekranie. 

6) Po powyższym wyborze pojawi nam się docelowy ekran

Ekran podzielony jest na: 

 górną część gdzie znajdują się poszczególne zakładki związane z konkretnym opisem

produktu

 część środkową wyświetlającą aktualny formularz opisu produktu wraz z polami



 część dolną umożliwiającą wygenerowanie kodu GS1 SmartSearch

Po wypełnieniu pól w formularzu generujemy kod dokonując wyboru w jakiej formie ma on zostać 

stworzony: 



7) Dla naszej potrzeby wybieramy opcję NUMER 2, czyli : 

„USE SCHEMA.ORG WHERE POSSIBLE, WITH GS1 VOCABULARY FOR EXTRA DETAILS” 

Opcja ta generuje kod w oparciu o znaczniki SCHEMA.org oraz GS1 SMART SEARCH. 

Po dokonanym wyborze przyciskamy  

I poniżej generuje nam się kod do wklejenia na NASZĄ STRONĘ WWW. 

 

8) Kod ten będzie dłuższy niż pokazany na przykładzie gdyż zawierać będzie wszystkie 

wypełnione przez Państwa pola. Kod ten należy skopiować i wkleić zgodnie z podaną 

instrukcją wdrażania dla konkretnej Karty produktowej. 

 

Opcja „USE DEMO VALUE” służy do przetestowania generowania kodu z przykładowymi danymi, zaś 
opcja „RESET ALL FORMS” do usunięcia wszystkich wprowadzonych danych 

Dlatego prosimy uważnie z niej korzystać by nie nakryć danych uprzednio wpisanych  ! 

 
 


