
Multifact instellingen voor order xml en Getbasket 
 
Orderxml laat toe om bestellingen rechtstreeks door te geven aan de logistieke diensten van 
Cebeo. 
 
Get Basket is een funktie die toelaat om “snel” ,enkele artikels die niet in de artikelcatalogus 
zitten, op te laden in de artikelcatalogus. 
 
 

Instellen van het gebruikersniveau 
 

De gebruiker dient het niveau 99 te 
hebben in zijn instellingen. Deze 
instelling gebeurt in het 
configuatiescherm na introductie van 
het administrator paswoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daardoor wordt de E-businessXML tab zichtbaar bij Leveranciers. 
 



 
 
 
 
In Multifact onder leveranciers CEBEO vind je de tab E-business XML. 
Hier komt de e-instelling voor werking met het winkelwagentje van de e-shop. We vullen 
daarom het klantnummer, de loginnaam en het paswoord in dat gebruikt wordt om toegang te 
krijgen tot de Cebeo e-shop voor het ophalen van het ordermandje. 
 
In het ordersjabloon wordt de XML file ondergebracht die het mogelijk maakt om XML 
bestellingen door te sturen naar Cebeo. Zie bijlage 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Aanpassing uitvoeren via de knop wijzigen (F3) en de knop 
ordersjabloon 
<cebeoXML version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://eshop.cebeo.be/XMLschema/cebeoXML.xsd"> 
 <Order> 
  <Customer> 
                  <CustomerNumber>9716</CustomerNumber> 
                  <UserName>vibizz</UserName> 
                  <Password>*********</Password> 
  </Customer> 
  <OrderHeader> 
   <CustomerOrderID>#@LBON.LBONNR@#</CustomerOrderID> 
   <OrderDate> 
    <Day>#@LBON.CDATUM..DAY@#</Day> 
    <Month>#@LBON.CDATUM..MONTH@#</Month> 
    <Year>#@LBON.CDATUM..YEAR@#</Year> 
   </OrderDate> 
   <DeliveryAddress> 
    <DeliverTo>#@LBON.LEVADR_NAAM@#</DeliverTo> 
    <Street>#@LBON.LEVADR_ADRES@#</Street> 
    <City>#@LBON.LEVADR_PLAATS@#</City> 
    <PostalCode>#@LBON.LEVADR_PC@#</PostalCode> 
    <Country>#@LBON.LEVADR_LAND@#</Country> 
   </DeliveryAddress> 
   <Comments>#@LBON.MEMO@#</Comments> 
  </OrderHeader> 
                                #@00@# 
  <OrderLine> 
   <Item> 
   
 <SupplierItemID>#@ARTIKEL.AREFDISTR@#</SupplierItemID> 
    <BrandCode>#@FAB_CODE@#</BrandCode> 
                                                                <ReelCode>#@REELCODE@#</ReelCode> 
                                                                <ReelLength>#@REELLENGTH@#</ReelLength> 
    <Description>#@LBONL.OMS@#</Description> 
    <NetPrice>#@LBONL.NPRIJS@#</NetPrice> 
   </Item> 
   <Quantity>#@LBONL.ATLBEST@#</Quantity> 
  
 <CustomerOrderLineID>#@LBONL.LIJNNR@#</CustomerOrderLineID> 
   <RequestedDeliveryDate> 
    <Day>#@LBONL.DATUM..DAY@#</Day> 
    <Month>#@LBONL.DATUM..MONTH@#</Month> 
    <Year>#@LBONL.DATUM..YEAR@#</Year> 
   </RequestedDeliveryDate> 
  </OrderLine> 
                                #@99@# 
 </Order> 
</cebeoXML> 
 



Velden die zichtbaar worden op levernota’s van Cebeo zijn : 

 
Memo en Leveringsadres 
 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <cebeoXML version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://eshop.cebeo.be/XMLschema/cebeoXML.
xsd"> 

- <Order> 
+ <Customer> 
- <OrderHeader> 
  <CustomerOrderID>218</CustomerOrderID>  
+ <OrderDate> 
- <DeliveryAddress> 
  <DeliverTo>Naam Project</DeliverTo>  
  <Street>Projectadres</Street>  
  <City>Plaats</City>  
  <PostalCode>Postcode</PostalCode>  
  <Country>Land</Country>  
  </DeliveryAddress> 

  <Comments>dinsdag niet leveren</Comments>  
  </OrderHeader> 

+ <OrderLine> 
+ <OrderLine> 
+ <OrderLine> 
  </Order> 
  </cebeoXML> 



 

Downloaden van het ordermandje: 
 
Via de + knop  en de knop Getbasket krijg je een XML 
bestand BASKET.XML dat je kan importeren in 
Multifact. 
 
Je kan hiervoor best een extra leverancier configuratie file 
aanmaken. Niet alle velden zijn op dit ogenblik 
beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 


