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Elektrohandels of elektriciens die samenwerken 
met de groothandel Cebeo, kunnen periodiek het 
volledige artikelbestand downloaden van de 
website van Cebeo met behulp van een tool door 
Cebeo ontwikkeld. Het opgehaalde 
artikelbestand kan u daarna in VENICE Facturatie 
& Stock importeren.  
 
Met de optie Aankoopbeheer kan u 
aankoopbestelbonnen opmaken in VENICE. U kan 
dus ook de bestelbonnen voor Cebeo opmaken in 
VENICE. Cebeo heeft een tool voorzien om deze 
aankoopbestelbonnen via het internet door te 
sturen naar de e-shop van Cebeo, waar ze 
onmiddellijk verwerkt worden. 
 
Via de link die C-LOGIC en Cebeo hebben gelegd, 
is het mogelijk om het downloaden van het 
artikelbestand en het importeren van de artikels 
in 1 beweging uit te voeren. Het afdrukken van 
de bestelbon in het correcte formaat, en het 
aanspreken van de tool om de bestelbonnen door 
te sturen naar Cebeo werden ook geïntegreerd in 
VENICE. 
 

Integratie met Cebeo 

Voordelen  
• Uw artikelbestand is steeds up-to-date met de 

meest recente omschrijvingen en prijzen. 
Aangezien de koperprijzen sterk fluctueren is dit 
een belangrijke troef voor het scherpstellen van 
prijzen.   

• In iedere artikelfiche staat in het veld WWW-adres 
een URL naar de technische fiche (meestal met 
foto) voor dit artikel op de webpagina van Cebeo.  

• De kans op fouten bij het ingeven of doorsturen 
van de bestelbon is sterk gereduceerd.  

• U wordt via mail verwittigd of uw bestelling 
effectief geplaatst is, wat u een gevoel van 
zekerheid geeft.   

• De leveringstermijn wordt ingekort doordat de 
verwerkingstijd vermindert, ongeacht de drukte bij 
Cebeo zelf om uw bestelling te verwerken.   

   
Downloaden en importeren van het 
artikelbestand.  
Het ophalen en het importeren van het artikelbestand 
gebeuren in 1 beweging in VENICE. U hoeft enkel de 
importroutine in VENICE op te starten, het 
artikelbestand wordt automatisch opgehaald.  
Periodiek start u de importroutine in VENICE op door 
een klik in het artikelmenu.   
  
U kan bijvoorbeeld kiezen voor zowel Toevoegen als 
Aanpassen. Hierdoor worden de nieuwe artikelfiches 
toegevoegd, en de bestaande artikelfiches worden 
aangepast, zodat het artikelbestand steeds up-to-date 
is. 
 
Nadat u op Importeren hebt geklikt, start het 
downloaden van het artikelbestand automatisch. Zoals 
u kan zien in onderstaande schermafdruk wordt niet 
alleen het artikelbestand, maar ook een bestand met 
de merken, een bestand met de verschillende gamma's
en een bestand met de families gedownload. De prijzen
in  de artikelfiche worden na het ophalen van alle 
informatie lokaal berekend aan de hand van (onder 
andere) de meest recente koperprijzen,...    
  
Doorsturen van de aankoopbestelbon vanuit 
VENICE naar Cebeo.  
Nadat u uw aankoopbestelbon aangemaakt hebt in 
VENICE (hetzij manueel, hetzij via een werkbestand) 
exporteert u deze aankoopbestelbon in VENICE naar 
een XML-bestand via een aangepaste lay-out.  
 

In het menu van de aankoopbestellingen selecteert u 
Afdrukken - Globaal. Via deze afdrukopdracht kan u een 
afdruk maken voor elke aankoopbestelling die effectief 
aangeduid is om af te drukken. Eenmaal afgedrukt wordt 
deze aanduiding automatisch afgezet. Op die manier kan 
u eenzelfde aankoopbestelbon geen 2 keer afdrukken 
(exporteren).  
 
Om de bestelbon in XML-formaat door te sturen naar 
Cebeo is er in het hoofdmenu van VENICE ook een 
rechtstreekse knop voorzien.  U ontvangt een e-mail van 
Cebeo indien uw bestelling goed is aangekomen.  
  
Andere functionaliteiten.  
In VENICE kan u de log-bestanden oproepen die u 
vertellen wanneer u de download het laatst hebt 
uitgevoerd en wanneer u precies uw laatste bestelbon 
hebt doorgestuurd. U kan in deze bestanden ook zien of 
alles correct is verlopen. Deze bestanden vindt u ook 
rechtstreeks in het hoofdmenu van VENICE in een speciaal
daarvoor ontworpen menu onder help – Cebeo.   
U kan in VENICE ook een bestand met informatie over de 
recente koperprijs raadplegen.   
  

Eenmaal het artikelbestand succesvol gedownload is,
start het importeren.…

Kostprijs 
• VENICE Facturatie & stock. 
• VENICE Importeren. 
• VENICE Aankoopbeheer. 

 
Al dan niet met update-abonnement. 
Afhankelijk van aantal simultane gebruikers.  
 

• Integratie met Cebeo, met de functionaliteiten 
zoals op dit document beschreven, en inclusief 
gebruikershandleiding : éénmalige kost zonder 
automatische updates.   

 
• Contacteer uw C-LOGIC verdeler voor meer info.  

www.cebeo.be .…


