INLEZEN PRIJSBESTANDEN LEVERANCIER
Voordat je de prijsbestanden van ons kan inlezen, moet het adresbestand
uit T.I.S. gekoppeld worden aan het leveranciersbestand van GA.
Dit gaat als volgt in zijn werk: (alleen nodig indien nog niet gekoppeld)
HSW + Inkoop deuren
Hang en sluitwerk leveranciers (Inlezen prijzen toeleveranciers)
Opgave leveranciers met prijs bestanden
Hier vult u in de kolom Burghouwt leverancier Burghouwt in
Dit doet u door op de knop naast de Burghouwt te klikken en vervolgens kunt u Burghouwt opzoeken door bij
adres nr. onze naam in te tikken
in te tikken. Indien deze niet voorkomt dan moet u Burghouwt invullen bij het programma T.I.S.
TIS
Invoer adressen
Keuze Leveranciers
Geef hier de Naam van ons op bij een nieuw Adres nummer.
Indien deze is opgegeven gaat u weer terug naar WSH + inkoop deuren, Hang en sluitwerk leveranciers en geeft
u Burghouwt op bij opgave leverancier met prijs bestanden.

Inlezen prijsbestanden
Hier worden de ontvangen prijsbestanden ingelezen. Let op dat de bestanden de juiste naam hebben en dat het
pad waar de bestanden geplaatst zijn niet te ver weg is, plaats ze bijvoorbeeld in de map
\gawin\lleveranciers.
Zie het rode vraagteken onder deze keuze welke naam de prijs bestanden moeten hebben voor de leveranciers
die de prijs bestanden aangeleverd heeft. Indien de naam niet het zelfde is pas de naam aan naar de naam zoals
hij moet zijn.
Maak voordat u gaat inlezen altijd eerst een Backup van GA!!!!
Klik op de knop van de uw leverancier en ga naar het pad waar de bestanden staan opgeslagen. Selecteer alleen
de Map waar de bestanden in zitten en klik op OK

Met vriendelijke groet,
Thomas Joosen
Groeneveld Automatisering

www.gakozijn.nl
maandag en vrijdag's
ben ik op kantoor aanwezig.
De andere dagen ben ik op pad.
Mail uw vraag i.p.v. bellen dit bevorderd
de doorstroom van de antwoorden
Indien telefonisch contact
Tel : +31187 68 9001 (let op ! Noud en ik zijn alleen op dit telefoon nr. bereikbaar !)
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht
dit aan de afzender te melden. Groeneveld Automatisering
staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud,
noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Voor informatie over Groeneveld Automatisering
raadpleegt u www.gakozijn.nl

