Igaziallasok.hu - feed fogadási kisokos
XML ÁLLOMÁNY FORMÁTUMA
Az állományt UTF-8 szabványban kell írni. A fájl egy ‘igaziallasok’ címkét, és egy vagy több
‘job’ elemet tartalmaz. Az egyes ‘job’ elemek ezeket a mezőket tartalmazzák:

KÖTELEZŐ MEZŐK
A következő mezőknek helyet kell kapniuk az állományban, mivel ezek tartalmazzák azt a
minimum információt, mely szükséges rendszerünknek a hirdetések megjelenítéséhez az
Igaziallasok.hu-n.
•

id: a hirdetés azonosítója (numerikus vagy alfanumerikus, de mindenképpen egyedi,
mert ezzel kerüljük el az ismétlődő bejegyzéseket)

•

date: a hirdetés megjelenési dátuma, ÉÉÉÉ-HH-NN (2016-12-31) formátumban

•

title: a hirdetés címe (a hirdetés tömör összefoglalása, mely nem tartalmazza a
weboldal nevét vagy URL címét).

•

•

•

location: az állás helye, ahova/ahonnan a munkavállalót várják. Magyarországon a
város neve, Budapest esetén esetleg kerület is, külföldi ajánlat esetén vagy az ország
neve vagy a „Külföld” szöveg, országos toborzáskor elég az, hogy Magyarország.
description: állásleírás (minimum 30 karakter). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
leírás minőségétől nagyban függ a jelentkezők száma a jövőben! Itt semmiképp sem
szerepelhetnek elérhetőségi adatok, ezeket az alábbi „contact” mezőben lehet és kell
megadni.
contact: Minél részletesebb leírás arról, hogy az érdeklődő miként veheti fel a
kapcsolatot az ajánlattevővel, direkt e-mail cím és telefonszám lehetőség szerint
ajánlott.

HASZNÁLHATÓ ELEMEK, TARTALOM
Lehetőség szerint szorítkozzon minimális vagy épp semennyi HTML használatra.
Mint a struktúrából is látszik, rendszerünk nem kezel törléseket, ezért mindig csak és
kizárólag az aktuális állományt tegye a feed-be, amit nem találunk az aktuálisan feldolgozott
feed-ben, azt töröljük adatbázisunkból. Rendszerint naponta, kora hajnalban történik a
feldolgozás, így max. 24 órán át lehet nálunk már nem aktuális állás. Ha nem találjuk a feedet, akkor minden meglévő hirdetést töröl a rendszer.
A feldolgozás során ellenőrzésre kerül, hogy nem került-e kontakt adat a description mezőbe,
és ha gyanú merül fel, akkor az adott hirdetést ignoráljuk, harmadik alkalommal a feed
feldolgozását megszüntetjük.
Ha elkészült a megfelelő feed, kérjük küldje el számunkra az elérési URL-t az
info@igaziallasok.hu címre, és várjon türelemmel – munkatársunk tájékoztatni fogja, ha
bármilyen egyeztetni való akadna vagy ha élesítettük a feldolgozást.

Szolgáltatásunk ingyenes, de természetesen örömmel fogadjuk, ha az oldalán közzétesz egy
(nem NOFOLLOW) szimpla szöveges linket, pl.: „Oldalunkat szemlézi az Igaziallasok.hu” –
ami a http://igaziallasok.hu/ oldalra mutat.
Azok a feed partnereink, akiknek átlagos feltöltése meghaladja az 50 hirdetést, oldalunk egy
elkülönített részén külön listázót kapnak a nevükkel, tehát látogatóink célzottan listázhatják az
adott partner összes hirdetését, a listaoldalnak konstans URL-t adunk, így szabadon
megosztható, illetve kinyitjuk a keresőrobotok számára is, hogy minél szélesebb körben
lehessen ismert.

UTF-8 XML FORMÁTUM
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<igaziallasok>
<job>
<id><![CDATA[...]]></id>
<date><![CDATA[...]]></date>
<title><![CDATA[...]]></title>
<location><![CDATA[...]]></location>
<description><![CDATA[...]]></description>
<contact><![CDATA[...]]></contact>
</job>
<job>
....
</job>
...
</igaziallasok>

XML ÁLLOMÁNY PÉLDA
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<igaziallasok>
<job>
<id><![CDATA[1876]]></id>
<date><![CDATA[2016-09-01]]></date>
<title><![CDATA[PHP Fejlesztő]]></title>
<location><![CDATA[Budapest]]></location>
<description><![CDATA[PHP Fejlesztőt keresünk Java tapasztalattal.
Szerencsejáték iparban szerzett tapasztalat előny, spanyol nyelvtudás
elvárt.]]></description>
<contact><![CDATA[Küldd el angol nyelvű önéletrajzod és motivációs
leveled az example@mydomain.yes címre vagy hívd munkaidőben a +36771231231
számot.]]></contact>
</job>
</igaziallasok>

