Upload-module voor bestellingen

APSOparts®, de online shop van Angst+Pfister, biedt u met de upload-module voor bestellingen een nieuwe functie, waarmee u
uw offline gecreëerde bestellingen direct in de winkelwagen kunt uploaden.
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Kies onder "Naar mijn APSOparts" (login verplicht) in het menu "Bestelgegevens" de optie "Upload bestelling".
Nu verschijnt een drop-downmenu waar u het gewenste bestandsformaat van het bestand, dat u wilt uploaden kunt
selecteren. Ondersteund worden de volgende formaten: Microsoft Excel (.xls), Text-formaat (.txt), CSV-formaat (.csv),
XML-formaat, (.xml) en SAP IDOC.
Er verschijnt een dialoogvenster (Browse ...) waarin u de vooraf gecreëerde bestelling (in het voorgedefinieerde formaat)
kunt zoeken op uw systeem. Met de knop "Openen" wordt het bestand gekopieerd naar het venster van de uploadmodule.
Zodra u het juiste bestand in de upload-module hebt overgenomen, drukt u op de knop "Start upload". De
bestelgegevens uit uw document worden dan direct overgenomen in het winkelwagentje van APSOparts®. Vervolgens
kunt u de individuele bestelregels in het winkelwagentje zoals gebruikelijk bewerken.
Zodra u de verwerking van de bestelposities hebt afgesloten, wordt zoals gewoonlijk besteld met behulp van het
commando "Bestellen".

Om de afhandeling van de nieuwe upload-module voor het bestellen nog makkelijker te maken, biedt APSOparts ® u de extra
mogelijkheid om kant-en-klare sjablonen (TXT-en Excel-sjabloon) voor het invoeren van uw orders in de ondersteunde
bestandsformaten te downloaden. Deze kunt u vinden onder "Naar mijn APSOparts" in het menu "Bestelgegevens" onder de optie
"Downloads" (als scheidingsteken moet in het TXT-formaat de "; " = puntkomma worden gebruikt)
U kunt eenvoudig de gewenste producten in deze bestelsjablonen invoeren en de templates, zoals hierboven beschreven,
rechtstreeks in het winkelwagentje importeren.

In de winkelwagen nemen we alleen ons 10-cijferige nummer over (geen punt of spatie
gebruiken) en de door u gewenste hoeveelheid, alsmede de door u aangebrachte opmerkingen over de afzonderlijke posities. In
de SAP IDOC-bestanden wordt uw artikelnummer opgenomen.

Als u op basis van uw eerdere bestellingen bij ons uw artikelnummers met de artikelnummers van APSOparts ®
wilt synchroniseren (alleen voor standaardproducten), neem dan contact met ons support@apsoparts.com op met het onderwerp
"Referentielijst voor firma ...".
shop.angst-pfister.com

