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CEBEO E-SHOP,
OOK OPEN BUITEN
DE KANTOORUREN
ZOEKEN EN BESTELLEN – 24 OP 24, 7 OP 7

De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer
volgende functies:
KRACHTIG ZOEKSYSTEEM
Een krachtig zoeksysteem waarmee u uw producten vindt tussen meer dan één miljoen referenties. Zoek op basis van verschillende criteria:
• De artikelreferentie van de fabrikant

LEVERINGEN:
TRACK AND TRACE

• Bestelhistoriek

Met de Track- and Trace-info volgt u uw bestelling van ons magazijn tot op uw werf of bedrijf.
Ook het geschatte uur van levering is zichtbaar
via deze functie. U vindt op de e-shop tevens
verschillende overzichten en documenten die de
bestelopvolging vereenvoudigen:

• …

• Overzicht openstaande bestellingen;

• Eigen referenties
• Trefwoorden
• Een boomstructuur

• Overzicht geleverde bestellingen;

BRON VAN NUTTIGE INFO

• Leveringsbonnen.

De e-shop is meer dan zomaar een webshop,
maar ook een bron van nuttige info:

Alle gedetailleerde bestelinfo blijft zeven jaar
beschikbaar!

• Online catalogus met foto’s, technische
fiches en linken naar websites van
fabrikanten
• Meldingen over tariefwijzigingen
• Promoties en events
• Gebruiksvriendelijke tool voor het
raadplegen van offertes

ONLINE BESTELLEN TOT 19U
Het systeem biedt de mogelijkheid om online te
bestellen tot 19 uur met levering de volgende
werkdag.

GEMAKKELIJKE INTEGRATIE
MET INSTALLATIESOFTWARE EN
COURANTE ERP-PAKKETTEN
De Cebeo e-shop is compatibel met enkele
courante softwarepakketten (Cafca, Handsoft,
Plenion, …). Na de eenvoudige activatie kan informatie worden uitgewisseld. Het opladen van
artikelinfo uit het ruime databestand van Cebeo
of de creatie van een winkelmandje in de Cebeo
e-shop binnen de eigen softwareomgeving zijn
hiervan maar twee voorbeelden.
De Cebeo e-shop is ook toegankelijk via de SAP
OCI en Punch-Out interfaces.

CAFCA

CREATIE VAN ETIKETTEN VOOR
MAGAZIJNBEHEER
Creëer uw eigen lijsten en ontvang de etiketten
via e-mail (pdf). Deze etiketten maken het voor
u erg gemakkelijk om snel producten (opnieuw)
te bestellen en ze vereenvoudigen uw voorraadbeheer.

DE CEBEO E-SHOP
• Performante zoekmachine voor meer dan
1 miljoen artikelen met nettoprijs en stock
in real time;
• Uitgebreide elektronische catalogus met
foto’s, technische fiches en links naar
websites;
• Wat u voor 19u bestelt, wordt daags
nadien al geleverd;
• U kan uw bestelling makkelijk opvolgen;
• Snel & gebruiksvriendelijk.

http://eshop.cebeo.be

EEN ONMISBARE TOOL VOOR ELKE PROFESSIONELE
INSTALLATEUR!
Download onze vernieuwde app

CEBEO MOBILE APP
ONS ASSORTIMENT OVERAL LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK

De Cebeo App kreeg een belangrijke update. Zoek ook op verplaatsing in de catalogen, gebruik eigen
lijsten, offertes en consulteer uw (lopende) bestellingen, … Net zoals u gewoon bent met de desktop of
laptop. Met de vernieuwde Cebeo App gebruikt u veilig alle functionaliteiten van de Cebeo e-shop, maar
dan via uw smartphone. Zo heeft u de Cebeo e-shop letterlijk overal binnen handbereik!
SNEL ZOEKEN

ONLINE
OFFLINE

• Met de zoekfunctie in de vernieuwde
Cebeo App zoekt u offline in 35.000
voorraadartikelen en online in een cataloog
van 1 miljoen referenties.
• Ook offline beschikbaar
- Bij installatie worden de productcatalogen
opgeladen. U krijgt een melding wanneer er
updates beschikbaar zijn.
- De offline beschikbaarheid van de
producten garandeert een maximale
gebruikssnelheid.
• Overzicht van real time productvoorraad
in de filialen, met het dichtstbijzijnde filiaal
bovenaan.

BESTELLEN VAN PRODUCTEN
EN TOEVOEGEN AAN
BESTELMANDJE
Leg vanop de werf producten klaar in uw winkelmandje. U kan de bestelling ofwel meteen
doorgeven via de app. Het is ook mogelijk om
de bestelling op een later tijdstip af te ronden
via de app of de Cebeo e-shop. Bijvoorbeeld na
een extra controle aan uw bureau of door de gemachtigde aankoper.

ZO GESCAND EN GEVONDEN
• Scannen van productcodes
Scan de productcodes en krijg meer
technische informatie over het product en de
realtime voorraad bij Cebeo.
• Scannen van barcodes op colli’s
Scan de barcodes en krijg meer informatie
over de inhoud van de colli
• Scannen van eigen lijsten
Faciliteer uw magazijn- en voorraadbeheer
door van uw eigen lijsten de barcodes uit
te printen. Hang ze bij het juiste product in
het magazijn of bestelwagen, scan de code
en bestel om de voorraad snel weer aan te
vullen.

CEBEO-APP ALS ALTERNATIEF
VOOR DE BARCODE-SCANNER IN
DE FILIALEN
In het filiaal kan u naast de barcodescanner uw
producten ook inscannen met de Cebeo app. U
krijgt via de app meteen meer informatie over de
prijs en een link naar de technische specificaties
van het product.

ALLE INFO OP UW SMARTPHONE
• Alle Cebeo-bestellingen, offertes en
leverbons consulteert u via de app.
• Van alle lopende bestellingen is de
Estimated Time of Arrival beschikbaar.

OP ELK MOMENT EEN LINK MET
DE CEBEO-FILIALEN
Dringend een product nodig? Check de beschikbaarheid in het dichtstbijzijnde filiaal en activeer vanuit de app de routebeschrijving via de
Apple-kaarten of via Google Maps.

INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN VOOR
KLANTEN MET EIGEN IT-SYSTEMEN
MINDER KOSTEN, MEER SNELHEID!

Met een Cebeo e-business integratie kan informatie
heel efficiënt worden uitgewisseld van systeem
tot systeem. Op die manier wordt de snelheid
van werken verhoogd en het risico op fouten tot
een minimum beperkt. Bovendien realiseert u een
belangrijke kostenbesparing!

HET UITWISSELEN VAN INFORMATIE KAN OP
VERSCHILLENDE NIVEAUS:
ARTIKELINFORMATIE

BESTELLEN

Cebeo Export is een automatiseerbaar systeem
dat periodiek een artikelbestand aanmaakt met
nettoprijzen en andere informatie. Dit kan vervolgens worden opgeladen in het systeem van
de klant. Zo wordt de aanmaak en vooral het
onderhoud van lokale artikelbestanden en catalogi geoptimaliseerd.

Bestellingen die elektronisch worden doorgestuurd, worden niet alleen veel sneller en foutloos verwerkt, maar geven ook de mogelijkheid
de betreffende bestelreferenties op te slaan en
deze met andere documenten zoals een bestelconfirmatie of factuur terug te sturen. In het systeem van de klant kunnen hierdoor processen
worden aangestuurd, zodat de automatische
verwerking optimaal kan verlopen. Bestellingen
kunnen worden doorgestuurd in XML of EDI.

Er zijn ook webservices beschikbaar die integratie toelaten tussen het systeem van de klant en
dat van Cebeo. Het opvragen van dynamische
informatie (realtime info, nettoprijzen, voorraadinformatie, ...) wordt hierdoor heel eenvoudig.
DE CEBEO E-SHOP VIA PUNCH-OUT
TECHNIEKEN: geen onderhoud meer aan
lokale artikel-bestanden.
1. Vanuit e-procurement systemen kan de
Cebeo e-shop aangesproken worden als
externe catalogus, zodat de klant die niet
meer hoeft te beheren. De Cebeo e-shop
is SAP OCI compliant volgens de SAP OCI
standaard, maar kan ook op maat van de
klant worden aangepast.
2. Er bestaat ook een cXML Punch-out interface, een andere standaard, o.a. gebruikt
door Oracle en Ariba e-procurement systemen.
Naast deze twee technieken kan de Cebeo
e-shop worden uitgebreid met andere punchout mechanismen volgens andere specificaties.

BESTELBEVESTIGINGEN
/ ELEKTRONISCHE
LEVERINGSBON
Bestelbevestigingen en/of elektronische leveringsbons zijn een waardevolle bron van informatie. Hiermee wordt niet alleen bevestigd wat
is besteld, maar ook wanneer de goederen zullen worden geleverd.
De bestelbevestiging wordt kort na ontvangst
van de bestelling doorgestuurd. Dit kan in
HTML-formaat (leesbaar voor de eindgebruiker),
maar ook in XML of DBF (leesbaar en verwerkbaar door computersystemen). Versturen kan
via e-mail naar het adres van de eindgebruiker
en via FTP of HTTP voor optimalisatiedoeleinden van systeem naar systeem. Door het ontvangen van bestelbevestigingen kan de status
van de bestelling in het eigen systeem worden
aangepast zodat de bestelinformatie voor elke
gebruiker up-to-date is.

Leveringsbons die elektronisch worden verstuurd, bevatten de nodige informatie over de te
leveren goederen, zodat die reeds beschikbaar
is in het systeem van de klant. Op die manier
bespaart u heel wat tijd bij de registratie van de
bestelde items.

ELEKTRONISCHE FACTURATIE
Ook de facturen kunnen elektronisch worden
verstuurd. Deze worden verstuurd via Basware
(www.basware.be) zodat die door de klant kunnen worden ontvangen via de BizConnector van
Basware of direct in het systeem verwerkt kunnen worden. Via de gateway tussen Basware
en andere platformen, kunnen facturen worden
ontvangen in het boekhoudingssysteem van de
klant.
HOE UW ELEKTRONISCHE FACTUREN
ONTVANGEN? Uw Cebeo-contactpersoon
geeft u graag meer informatie.

http://b2b.cebeo.be

OVERTUIGD VAN DE E-BUSINESS
OPLOSSINGEN VAN CEBEO?
TURNHOUT
BRUGGE

VRAAG UW USER-ID VOOR DE CEBEO E-SHOP AAN
VIA WWW.CEBEO.BE EN DOWNLOAD DE APP

DEURNE
WILRIJK

TEMSE

OOSTENDE

LOKEREN

VEURNE

GENT
WAREGEM
HQ WAREGEM
KUURNE

DEINZE

EREMBODEGEM

JETTE

ZOTTEGEM
OUDENAARDE

HASSELT
LEUVEN
HAREN
ETTERBEEK

DROGENBOS

MOUSCRON

GEEL

MECHELEN

WAVRE
VERVIERS-EUPEN

BRAINE-LE CHÂTEAU

GRÂCE-HOLLOGNE
WANDRE

PÉRUWELZ
MONS

NAMUR
CHARLEROI

CEBEO VERKOOPSFILIALEN
1040 Etterbeek
1090 Brussels (Jette)
1090 Brussels (Jette)
1130 Brussels (Haren)
		
1301 Wavre (Bierges)
1440 Braine-le-Château
1620 Drogenbos
2100 Deurne
2300 Turnhout
2440 Geel
2610 Wilrijk
2800 Mechelen (Nekkerspoel)
3001 Leuven (Heverlee)
3500 Hasselt
4040 Herstal
4460 Grâce-Hollogne
4820 Verviers (Dison)
5020 Namur (Suarlée)
6040 Charleroi
6800 Libramont
6900 Marche-en-Famenne
7000 Mons
7600 Péruwelz
7700 Mouscron
8200 Brugge (Waggelwater)
8400 Oostende
8520 Kuurne
8630 Veurne
8790 Waregem
9000 Gent
9140 Temse
9160 Lokeren
9320 Erembodegem
9620 Zottegem
9700 Oudenaarde
9800 Deinze

Boulevard Louis Schmidt 3/1
avenue Carton de Wiartlaan 74
Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407
Sint-Stevens-Woluwestraat /
Rue de Woluwe-Saint-Etienne 55
rue Provinciale 263
Parc Industriel 13a
W.A. Mozartlaan 10
Kruiningenstraat 14
Veedijk 31
Bell-Telephonelaan 3A
Kleine Doornstraat 299
Maanstraat 9
Ambachtenlaan 31A
Het Dorlik 3
Parc Industriel des Hauts-Sarts, 1ère avenue 2
rue de Wallonie 13 – zoning industriel
avenue du Jardin-Ecole 43
Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15
Zoning Industriel - 1ère rue 1
Parc d'activités Economiques de Recogne
Boucle de la Famenne 23
Grand Route 212
rue de l’Europe 14
rue de la Royenne 47b
Lieven Bauwensstraat 10
Plantijnstraat 4
Industrielaan 3
Koksijdestraat 18
Eugène Bekaertlaan 59
New Orleansstraat 10
Laagstraat 25
Dijkstraat 19 - industriezone E17/1089
Brusselbaan 287a - 289a
Opstalstraat 1C
Serpentstraat 96A
Georges Martensstraat 6

T 02/739.47.70
T 02/421.39.00
T 02/421.39.00
T 02/247.93.30

F 02/739.47.99
F 02/424.18.82
F 02/218.50.62
F 02/247.95.97

T 010/42.12.12
T 02/366.94.61
T 02/334.12.10
T 03/360.93.20
T 014/44.84.84
T 014/56.38.10
T 03/450.86.00
T 015/27.06.53
T 016/40.08.48
T 011/26.04.00
T 04/345.96.96
T 04/239.73.00
T 087/56.03.74
T 081/72.17.40
T 071/29.73.73
T 061/21.01.80
T 084/24.40.00
T 065/40.24.40
T 069/77.96.66
T 056/56.16.16
T 050/45.78.78
T 059/56.05.60
T 056/36.48.00
T 058/31.51.44
T 056/23.84.80
T 09/255.76.76
T 03/250.51.25
T 09/348.29.51
T 053/21.27.93
T 09/360.29.81
T 055/23.22.00
T 09/381.59.00

F 010/41.78.21
F 02/366.04.11
F 02/331.20.10
F 03/360.93.21
F 014/44.84.80
F 014/56.38.20
F 03/458.02.65
F 015/21.74.11
F 016/40.00.56
F 011/23.66.50
F 04/345.96.89
F 04/239.73.03
F 087/56.03.76
F 081/72.17.50
F 071/29.73.74
F 061/21.01.89
F 084/24.48.40
F 065/35.45.19
F 069/77.65.42
F 056/56.16.10
F 050/32.34.26
F 059/70.02.32
F 056/36.48.10
F 058/31.52.90
F 056/23.84.81
F 09/255.76.26
F 03/250.51.20
F 09/349.05.80
F 053/77.93.80
F 09/360.14.02
F 055/23.22.09
F 09/381.59.01

Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.
www.cebeo.be

MARCHE-EN-FAMENNE

LIBRAMONT

CEBEO DISTRIBUTION
CENTER
rue de la Royenne 47b
7700 Moeskroen
T 056/56.09.30
F 056/56.09.82

