
  

 
    
 
 
 

 
 

Bestel bij Cebeo via Admisol 
 
 
Uw voordeel: 
 

• een bestelling bij Cebeo is tevens de basis voor de factuur aan uw klant  
 alles wat u bestelt factureert u nu ook daadwerkelijk aan de klant  

 
• makkelijke berekening van de verkoopprijs 

 reken prijsstijgingen door aan de klant en factureer aan de juiste prijs 
 
• de facturen automatisch in de boekhouding  

 Spendeer minder tijd aan uw boekhouding 
 

 
Hoe werkt het: 
 
Via het internet. Log in met uw Cebeo klantnummer, gebruikersnaam en paswoord. 
Uw bestelbon naar Cebeo vormt tevens de basis voor uw verkoopfactuur, welke u kan aanvullen met eigen artikelen, 
werk, ...  
 
 

Maken van een bestelling: 
Ga naar Admisol Bestelbon  Selecteer de klant (of maak een nieuwe)   Geef zowel Cebeo als niet Cebeo 
artikelen in  controleer de marge en pas eventueel aan  Plaats een vinkje bij ‘Cebeo artikelen bestellen’  
Bewaar de bestelbon. 
U krijgt een orderbevestiging van Cebeo via e-mail. 

 
 
Maken van een factuur 

Ga naar Admisol Facturatie  Selecteer de klant (of maak een nieuwe)  Vink aan welke bestelbonnen (of 
leveringsnota’s) u wenst te factureren  Pas aan, laat weg of voeg toe  Druk op bewaren.  
U krijgt de factuur om af te printen en de factuur zit in de boekhouding. 

 
 
Hoe start ik? 
 
Ga naar www.admisol.be en klik op Admisol Electro. Geef uw Cebeo klantnummer, gebruikersnaam en paswoord in en u 
kan starten. 
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Starten met Admisol Electro

 
U kan Admisol Electro gebruiken van op een Windows, Apple of Linux computer met internet verbinding. 
  

 
 
Gebruik uw Internet browser en ga naar www.admisol.com. Selecteer Nederlands, en klik op het Admisol Electro logo. U 
kan onmiddellijk starten, u hoeft niets te installeren. 
 

 
 
Vervolgens kan u inloggen met uw Cebeo e-shop gegevens: het klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 
 
De eerste maal dat u inlogt vragen we u om uw facturatiegegevens in te vullen. Vul alles zo correct mogelijk in, deze 
gegevens worden gebruikt voor uw facturatie. Het GSM nummer is verplicht, als bijkomende veiligheid ontvangt u soms 
een sms met een code, welke u moet ingeven in het systeem. 
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Bestelbon

U krijgt een overzicht van alle bestellingen, de meest recente bestelling staat bovenaan. 
 

 om een bon toe te voegen 

 om een bon te verbeteren  

 om een bon te wissen.  

 kan u de gegevens in Excel openen.  

 bon afprinten 

 bon e-mailen 
 
Om een bon in te geven starten we bij 
de klant. geef een deel van de naam van 
de klant in. Als er meerdere klanten zijn 
krijgt u een lijstje. 

 ga naar het klanten overzicht 

maak een nieuwe klant 

 verbeter de geselecteerde klant 

controleer het btw nummer op de 
site van de Europese unie 

 de bestelbon bewaren. 

 de marge berekenen. 

 het Cebeo mandje inlezen 
 

geef vervolgens het artikelnummer of een deel van de omschrijving in. Indien 
meerdere, of niet gevonden, krijgt u een lijstje. Als u een artikel ingeeft zal dit 
gezocht worden waar u het laatst een artikel zocht. Stel, u zoekt artikel 12-666. 
Het artikel wordt niet gevonden in het eigen artikelbestand. U krijgt een lijstje 
met de keuze tussen overzicht, nieuw en zoek in Cebeo. Nu kan u naar het 
artikelscherm gaan , zelf een nieuw artikel aanmaken, of gaan zoeken in de 
Cebeo catalogus. We selecteren zoek in Cebeo en krijgen  een lijst van de 
overeenkomstige artikelen uit de Cebeo katalogus te zien. Wenst u terug in het 
eigen bestand te zoeken, dan klikt u op ‘zoek in Admisol’. Kan u het artikel niet 
vinden? Zoek het dan in de e-shop en plaats het in het mandje. Klik vervolgens 
in de bestelbon op het mandje om het in te lezen. 

 

 

klik op het knopje links van het artikelnummer om de artikelfiche op te 
roepen. Is het een eigen artikel, dan komt de eigen artikelfiche. Is het 
een Cebeo artikel dan opent automatisch de webshop met het juiste 
artikel. 
 
Als u ‘bestellen bij Cebeo’ aanvinkt worden alle gebruikte Cebeo artikelen 
automatisch besteld bij Cebeo. Na enkele minuten ziet u deze verschijnen 
in de webshop, bij openstaande bestellingen. 
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Facturatie

 
Het maken van een factuur is net zo eenvoudig als het maken van een bestelbon.  

Na het ingeven van de klant krijgt u een overzicht van alle 
openstaande bestellingen en leveringen. U kan deze 
selecteren om te factureren. Vervolgens kan u deze 
artikelen aanpassen, weglaten of toevoegen. U kan 
meerdere bons samen op één factuur plaatsen. 

Klik op inlezen en de gegevens worden ingevuld. U kan deze gegevens volledig aanpassen. 
 
Wenst u slechts een deel van een bon te factureren? 
Indien u minder factureert dan wat er op de bon stond zal de bestelbon automatisch aangepast worden. Stel, de klant 
bestelde 12 stuks, u leverde er al 5  er blijven 7 stuks over op de bestelbon. 
 
Aanpassen van een factuur: U kan een factuur blijven aanpassen tot deze volledig en correct is. Eens de btw aangifte 
gebeurde kan u de factuur echter niet meer aanpassen.  
 

 

aankoop naar verkoop. Marge% is het percentage wat u van de ve
komen. 
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Gebruik van het e-shop mandje

 

 
Vul het cebeo e-shop mandje met 
wat u nodig hebt.  
 

  Klik vervolgens bij de 
Admisol bestelbon (of leveringsnota, 
of factuur) op het mandje om het 
Cebeo mandje in te lezen. 
 
Alle cebeo artikelen komen 
vervolgens in de bon terecht, waar u 
deze nog kan aanvullen of 
aanpassen.  
 
Ook de taksen zoals ecotax, recupel 
en sabam worden overgenomen. 
 
 

 klik in e
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Margeberekening

 

en document (leveringsnota, 
uur) op margrberekening en u 
ster met de winst. U kan 
prijzen aanpassen tot u de 
t bereikt. De factor is van 
 terug bij de aankoopprijs te 

fo@admisol.com  


