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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Indexácia sa vykonáva po poskytovanie Vami URL, kde je váš XML-súbor z voľnými prcovnými miestami. 

V XML má sa prenášať všetký aktuálne voľné pracovné miesta, ktoré máte na svojej stránke. 

Určiť, že či náš robot opýtal sa Váš XML možno za toto UserAgent="HTTP/1.1 JoobleBot (compatible; 

http://jooble.org/jooble-bot)".  

Poskytovní XML bude sa opýtovať aspoň raz za deň. Čas a frenkvencia dotázov XML môže byť zmenený 

podľa vašej požiadávky.  

 

2. FORMAT XML 

 

Názov XML-kanála najlepšie ukázať kódovania (napríklad, <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>).  

V XML má obsiahnuť jeden spoločný tag <jobs>. 

Každá rekláma o práci sa opísuje v samostátnom tage <job>, v tomto tage môže byť jediný atribút "id" 

ktorý má ukázovať na Váš jednoznačný indetifikátor reklamy. 

V tage <job> majú byť ďalšie tagy: 

 

Povínne tagy: 
 

<link> - plné URL voľné pracovné miesta, na ktoré jooble bude vykonávať presmerované 

použivateľa. Odkáz má viesť na stránku s úplným popisom voľných pracovných miest. 

<name> - názva pozícií. 

<region> - zoznám regionov voľných pracovných miest. Regioní môžu byť prenesené v textovým 

formatom cez hoci ake znamienka interpunkcie. 

<description> - plný popís voľných pracovných miest. Vezmite prosím na vedomie, že mi môžeme 

indexovať iba tie XML kanály, ktoré preniesli celý popis voľných pracovných miest. 

Ak na stránke s opísom majú ďalšie polia, ake su«Popís voľných pracovných miest», « Požiadavky do 

kandidátov », «Povinnosť», «Služby o práce», je potrebné pridáť v teg <description>. 

<pubdate> - Pôvodný dátum uverejnení voľných pracovných miest zamestnávateľom. Najlepšie, aby 

dátum bol zadaný v midzinárodnom formáte DD.MM.YYYY. 

<updated> * - dátum poslednej modifikácie voľných pracovných miest. Po modifikácie voľných 

pracovných miest, znamená zmenu v popise práce alebo dátumu aktualizácie zamestnávateľom (ak 
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na vašéj stránke je taká funkcia). Najlepšie, aby dátum bol zadaný v midzinárodnom formáte 

DD.MM.YYYY. 

 

* Davajte pozor!  

 

Jooble indexujé voľné pracovné miesta nie staršie 45 dni ot dátumu pridánie Vášho XML-kanála v 

index Jooble. Toto pravidlo sa používa k tagy <updated> a <pubdate>. V prípade, ak chýba 

tag<updated>, to berie sa do úvahy dátum tagu <pubdate>. 

Ak v voľnom pracovnom mieste chýbaju obe dátumi, to voľné pracovné miesta bude sa chrániť 45 

dní od tráfenia v index. 

 

Nepovinné tagy: 
 

Davajte pozor! Pridať nepovinné tagy môže výrazne zlepšiť umiestnené a objem celevého trafika s 

jooble na vašu stránku. 

<salary> - platba + jednotka merania. Napríklad, "300$", "1500€" alebo "167£". 

<company> - názva firmy-zamestnávateľa 

<expire> - dátum, do ktorého je aktuálne voľné pracovné miesta. Najlepšie, aby dátum bol zadaný v 

midzinárodnom formáte DD.MM.YYYY 

Davajte pozor! Najlepšie umiestníť obsah tagov v CDATA (ako je v príklade). 

 

3. PRÍKLAD XML-КАНАЛА 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<jobs> 

  <job id="1604354"> 

    <link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=249299382]]></link> 

    <name><![CDATA[English Teacher]]></name> 

    <region><![CDATA[London, Derby]]></region> 

    <salary><![CDATA[£161/day]]></salary> 

    <description><![CDATA[Teachers UK, a well-respected and experienced education recruitment 

specialist are currently welcoming CV’s for candidates interested in securing long term or permanent 

positions for the new academic year. Formed in 1997 we have successfully built and maintained a strong 

and loyal client base across Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, South Yorkshire, Lincolnshire and 

Leicestershire. 
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[...] 

We provide competitive compensation, including stock options and a full benefit plan. Join our winning team! 

Apply Now!]]> 

    </description> 

    <company><![CDATA[BIG CORPORATION]]></company> 

    <pudate>11.07.2014</pubdate> 

    <updated>27.07.2014</updated> 

    <expire>03.09.2014</expire> 

  </job> 

</jobs> 

Po všetkých vznikajúcich otázkach nás môžete kontaktovať po tejto adrese info@jooble.com.   

mailto:info@jooble.com

