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1. Startside for LogiqMedia
Logiq AS har laget en webportal som brukes for å legge inn mediainformasjon for Kodabas.
Gå til https://logiq.no/kosmedia/Main og logg på med ditt brukernavn og passord (dette er det
samme som du bruker i Kodabas). Du vil da komme inn på LogiqMedia for Kodabas.

Her kan du søke fram en eller flere varer med fritekstsøk eller filtrere pr merke, undermerke eller
varegruppe og legge til medieinformasjon. Du kan også se siste innleste kontrollfiler hvis du laster opp
mediefiler via FTP.

2. Medieinformasjon
Du kan legge inn bilder og dokument på varene.
Du kan legge inn totalt tre bilder og vi lager automatisk to «mindre» versjoner av hvert bilde (en
på 640*480 og en på 48*48).
Den maksimale oppløsningen på et bilde er i dag 1024*760. Hvis du legger inn et bilde med høyere
oppløsning enn 1024*760, så vil vi automatisk nedskalere det.
Bildene er ment for fremvisning på skjerm, tellelister, webshop osv. Dokumentet kan være
bruksanvisninger, delelister, kataloger, osv. Formatet er PDF og kan maksimalt være på 5Mb.
Leverandøren av butikkens/kjedens kassasystem/webshop må bygge inn støtte for at de skal
kunne vises fram der. De kan også se bildene på varene i webportalen.
Mediainformasjon kan dere enten legge inn manuelt på vår webportal Logiq Media (se punkt 3)
eller laste opp via FTP (se punkt 4).

3.

Legge inn medieinformasjon på varer via webportalen
Logg på LogiqMedia.
Søk fram varen(e) som du skal laste opp mediefiler til. Hvis det bare er en vare så klikker du på
varenummeret og klikker på knappen «Åpne valgte». Du kan laste opp den samme informasjonen til
flere produkter samtidig ved å merke flere produkter før du klikker på «Åpne valgte».

Hvis du ikke finner varen, men den ligger i Kodabas, gjør du følgende for å oppdatere LogiqMedia:
Klikker du på den røde «Logiq» logoen som er øverst i venstre hjørne. Klikk på knappen «Oppdater mot
varekatalog». Dette laster over alle varene fra Kodabas til LogiqMedia.

Klikk på «Bla igjennom» og finn fram filen* til de medietypene du vil laste opp. Når du har funnet alle
filene klikker du på knappen «Last opp valgte filer». Filene du laster opp blir da tilgjengelig for
butikkene/kjedene i løpet av noen minutter.
Hvis du vil slette informasjon så åpner du varen(e), merker av for hvilke filer du vil slette og klikker på
knappen «Slett valgte filer».

* Det er begrensninger i hvilke tegn som kan brukes i bildenavnet. Dette kan ikke inneholde ett av
følgende tegn: . / * ". Hvis dere har varenummer som inneholder ett/flere av disse tegnene må
dere erstatte disse tegnene med følgende:
. (punktum) erstattes med !!!! (fire utropstegn)
/ (skråstrek) erstattes med ---- (fire minustegn)

* (stjerne) erstattes med (((( (fire venstreparentes)
" (anførselstegn) erstattes med )))) (fire høyreparentes)
Systemet vil da tolke disse fire tegnene som riktig tegn, slik at hvis et varenavn f.eks. er 1587.55 så
må du døpe om bildefilen til 1587!!!!55.

4. Last opp medieinformasjon via FTP
Det finnes to måter å laste opp medieinformasjon vis FTP:
1. Valgfrie filnavn og kontrollfil, hvor både bilder og kontrollfil lastes opp.
Du lager en kontrollfil. Her legger du inn hvilken vare som mediet skal knyttes til og navnet på
mediefilen. Du kan lage så mange linjer i kontrollfilen som du ønsker. I opplastingen må også
mediefilene du har lagt inn henvisning til i kontrollfilen være med. Alt dette lastes opp via FTP til vår
server.
2. Strukturerte filnavn, slik at LogiqMedia ut fra filnavn finner ut hvilket produkt et medium skal knyttes
til. Du legger inn hvilken vare som mediet skal knyttes til i medienavnet. Det er mulig å laste opp filer for
mange forskjellige varer og mediekategorier samtidig. Dette lastes opp til vår server via FTP.
NB! Her er det begrensninger i hvilke tegn som kan brukes i bildenavnet. Dette kan ikke inneholde ett av
følgende tegn: . / * ". Hvis dere har varenummer som inneholder ett/flere av disse tegnene må dere
enten bruke alternativ 1. eller erstatte disse tegnene med følgende:
. (punktum) erstattes med !!!! (fire utropstegn)
/ (skråstrek) erstattes med ---- (fire minustegn)
* (stjerne) erstattes med (((( (fire venstreparentes)
" (anførselstegn) erstattes med )))) (fire høyreparentes)
Systemet vil da tolke disse fire tegnene som riktig tegn, slik at hvis et varenavn er:
1587.55 så må du døpe om bildefilen til 1587!!!!55.
Plassering
Filene lastes opp med den samme kontoen* som brukes til opplasting av vareinformasjon, men skal
legges på området:
/2media/filename for filer uten kontrollfil.
/2media/ctrlfile for filer med kontrollfil.
* Hvis du ikke bruker FTP for å laste opp varefiler i dag, kan du ved å henvende deg til vår
supportavdeling (se punkt 5) så oppretter vi dette for deg.

Med kontrollfil
Semikolonseparert tekstfil.
Filnavnet må begynne med: Ctrlfile.
Feltnavn
Størrelse
Leverandørnummer
4
Varenummer
50
Mediakategori
6
Filnavn
50

Format
N
A
A
A

Beskrivelse
Gitt av Kodabas AS
Varenummer
Hvilken kategori som mediet skal lagres på
Navnet på mediet

Eksempel på en kontrollfil:
0095;D2212052019CR08;PB01;smurf_cowboy.jpg
0095;D2212052019CR08;PB02;svampebob.png
0095;D2212052019CR08;PB03;gif_test.gif
0095;D2212052019CR08;BRO01;test.pdf

Uten kontrollfil
Navnet på mediet må da lages i følgende format:
Leverandørnummer_Varenummer_Mediakategori.XXX
XXX=Medietype, som for eksempel jpg, PDF eller txt.
Eksempler
0095_D2212052019CR08_PB01.jpg
0095_D2212052019CR08_PB02.png
0095_D2212052019CR08_PB03.gif
0095_D2212052019CR08_BRO01.pdf

Mediakategorier
Det kan totalt lastes opp tre bilder:
PB01
PB02
PB03
To pdf dokumenter (produktbrosjyre, bruksanvisning, osv.):
BRO01
BRO02

5. Support
Hvis du har spørsmål om løsningen, eller behov for hjelp, kan du kontakte oss på:
E-post: carine@kodabas.no eller telefon: +47 901 98 505.
Våre åpningstider er mandag til fredag 08:00-16:00 (unntatt norske høytids- og helligdager).
Denne veiledningen er ment å være til hjelp når du som leverandør skal legge in medieinformasjon
på de produktene som du har i Kodabas.
Det er kun tillatt å bruke innhold fra LogiqMedia i de utsalgsstedene som butikkene/kjedene har i
sin avtale med Kodabas AS. Hvert enkelt utsalgssted skal være registrert hos Kodabas AS.

