
  
                    

De automatiseringspartner van Installatiebedrijven!    
  

  

Cebeo – IJsselsoftware integratie  
  
Met behulp van de ‘ Cebeo Export module´ is de moge lijkheid voorzien om het ophalen van de 
Cebeo catalogus (± 250.000 artikelen) in IJsselsoft ware op een automatische manier uit te voeren.  
  
De voordelen op een rij.  
  

• Uw artikelbestand is steeds up-to-date met de meest recente omschrijvingen en prijzen.  
• In iedere artikelfiche staat een URL naar het technische fiche (meestal met foto) voor dit artikel op 

de webpagina van Cebeo.  
• U kunt zelf bepalen waneer de catalogus zal worden opgehaald. Bijvoorbeeld elke morgen om 7.00 

uur.  
  

 

   
  
U kunt artikelen razend snel zoeken via de boomstructuur, artikelreferenties of woorden in de 
artikelomschrijving.  
Met de optie INSTALBESTEL kan u bestelbonnen voor C ebeo aanmaken in IJsselsoftware. Met de ‘ 



Cebeo Orderpost’ module kunt u de bestelbonnen via Internet doorsturen naar de e-shop van 
Cebeo, waar ze onmiddellijk verwerkt worden.  
  
De voordelen op een rij.  
  

• De kans op fouten bij het ingeven of doorsturen van de bestelbon is sterk gereduceerd.  
• U wordt via e-mail op de hoogte gebracht dat uw bestelling geplaatst is, wat een gevoel voor 

zekerheid geeft.  
• U kunt via de e-shop van Cebeo uw bestelling volgen.  
• De leveringstermijn wordt korter doordat de verwerkingstijd verminderd.  

  
 
Welke stappen dient u te volgen?  
  
1. Cebeo contacteren  
  
Uiteraard moet u klant zijn bij Cebeo en moet u een e-shop gebruikersnaam en paswoord aanvragen.  
  
2. Installatie van de Cebeo programmatuur voor het importeren van het artikelbestand  
  
Stap 1: Download het Cebeo Export systeem en plaats dit op uw systeem onder de default map 
CebeoExport. Ga hiervoor naar http://eshop.cebeo.be/export en volg de eerste twee voorgeschreven 
stappen.  
  
Stap 2:  Vul in uw programma “artikelbeheer’  bij de optie “ICM/deeplink constanten” de volgende 
gegevens in.  
  

   
  
  
2. Installatie van de Cebeo programmatuur voor het exporteren van de bestelbonnen  
  
Stap 1: Download het Cebeo Orderpost systeem en plaats dit op uw systeem onder de default map 
CebeoOrderPost. Ga hiervoor naar http://eshop.cebeo.be/orderpost en volg de eerste twee 
voorgeschreven stappen.  



3. Downloaden en importeren van het artikelbestand.   
  
Het downloaden en het importeren van het artikelbestand gebeuren in 1 beweging in IJsselsoftware. U 
hoeft enkel de importroutine in de module “artikelbeheer“ op te starten. Het artikelbestand wordt 
automatisch gedownload vooraleer het effectieve importeren start.  
  
Periodiek start u de importroutine “groothandel inlezen” op door in ARTIKELBEHEER te kiezen voor 
Bestand – Groothandel inlezen - Cebeo.   
  

   
  

U vinkt “Groothandel bestand downloaden bij leverancier” aan. Tevens maakt u een keuze hoe u de 
artikelomschrijving omgezet wilt hebben.   

Nadat u de OK button hebt geklikt, start het downloaden van het artikelbestand automatisch op. Zoals u 
kunt zien in onderstaande schermafdruk wordt niet alleen het artikelbestand, maar ook een bestand met 
de merken en een bestand met de families gedownload.   
  



   
4. Doorsturen van de aankoopbestelbon vanuit IJssel software naar Cebeo.  
  
Nadat u uw bestelbon(nen) aangemaakt hebt in IJsselsoftware (hetzij manueel, hetzij via een 
werkbestand) exporteert u deze bestelbon(nen) vanuit IJsselsoftware naar Cebeo door in 
ARTIKELBEHEER te kiezen voor Bestelbon – Bestelbonnen via e-bestel(ICM).   
  

   
  
U ontvangt een e-mail indien uw bestelling goed is aangekomen.   
  
5. Contactgegevens  
  
Cebeo:   
Paul Desmet 
Telefoon: 0497 52 26 87 
E-mail: paul.desmet@cebeo.be 
URL: http://b2b.cebeo.be/nl/agp 
 
IJsselsoftware:  
URL: http:/www.ijsselsoftware.be  
 
 


