
Importeren Cebeo catalogi in Cafca 
 
In samenwerking met Cafca (http://www.cafca.be/) is de mogelijkheid voorzien om het 
updaten van de Cebeo catalogus in Cafca op een semi-automatische manier uit te voeren. 
Volgende stappen dienen te worden gezet : 
 

0. Cebeo Export uitvoeren 
Het gebruik van Cebeo Export wordt beschreven op http://b2b.cebeo.be/nl/export  Het is een 
goede gewoonte om de gexporteerde data op de machine te zetten waar ook de Cafca database 
op aanwezig is. 
Als Cafca op een server draait, is de server de plaats waar de export tabellen het beste worden 
geplaatst. 
 

1.Cafca versie 08.00.xxx 
  

 
 
De importmogelijkheid voor de catalogi van Cebeo is voorzien vanaf versie 04.00.025. Vanaf 
versie 05.00.007 is het plaatsen van een bestelling vanuit "Bestelbonnen leverancier" 
geregeld. 
Indien u niet over deze versie beschikt dient u kontakt op te nemen met Cafca. 
 

2. Cebeo Catalogi in Cafca 
De Cebeo exportfunktie te vinden op http://b2b.cebeo.be/nl/export stelt u in staat om catalogi 
de definiëren en te downloaden op uw server. 
 
Het gebruik van de PC ( Product Center ) onderverdeling is een goede vertrekbasis om 
catalogi vast te leggen. 
Er bestaan 12 Product Centers. Hier kan reeds geselecteerd worden welke PC's nodig zijn. 
  



 
 
Product Center Omschrijving 

1 Consumer 

2 Installatie materiaal 

3 Industrieel materiaal 

4 Technische verlichting 

5 Kabel en draad 

6 Audio Video 

7 Netwerk materiaal 

8 Verwarming 

9 Witgoed 

10 Electronica 

11 Domotica 

12 Architecturale verlichting  

 
U kan ook opteren voor een eigen catalogus op basis van uw aankopen bij Cebeo of U kan 
werken met een catalogus per merk of per groep materialen. 
Voor de laatste optie dient u zelf een catalogus samen te stellen vanuit CebeoExport. 
 

  

 

3. Importeren Materiaal 
De snelste methode om data te importeren is het uitvoeren van de import op de server zelf. 
Ga hiervoor naar het menu Acties > "IMPORTEREN MATERIAAL" 
  



 
  
In het eerste vakje wordt de folder en het bestand aangeduid dat men wil importeren. 
Bijvoorbeeld : historiek. 
Via de knop met de map, gaan we naar het desbetreffende dbf bestand in de CebeoExport 
Folder 
 
Vervolgens duiden we de naam van de Catalogus aan die we in Cafca gecreëerd hebben. 
We vinken ook rechts onderaan Cebeo-cataloog aan zodat Cafca weet hoe de groepen worden 
ingericht. 
 
We klikken door op “ Volgende” en hebben hier enkele opties. Bij een eerste import mag u 
“Toon lijst gewijzigde artikelen” afvinken. Er bestaan op dit ogenblik nog geen artikelen. 
  



  
We klikken door op Volgende 
  



  
 
Tenslotte klikken we op Start om de import in Cafca te starten. 
Het systeem meld of de omschrijvingen moeten worden overgenomen en start daarop de 
import. 
 

  
 
Eerst worden er groepen aangemaakt, dan worden artikels toegevoegd. 
De vooruitgang hiervan is onderaan het schermpje te volgen onder “STATUS” 
  



  
  
 Als alle artikelen geïmporteerd zijn, zeg Cafca " Importeren Geslaagd" en wordt er melding 
gemaakt van ongewijzigde artikels. Zie handleiding hierover.....en volg de instructies op het 
scherm. 
  

  



 

 
  

 
 

 
 



 
 

 


