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Inleiding

1.1 Inleiding
Saint-Gobain ondersteunt het elektronisch bestellen in Syntess Atrium. Deze handleiding zet uiteen
hoe u dit in uw software kunt instellen.

1.2 Randvoorwaarden
•
•

Om elektronisch te kunnen bestellen dient u te beschikken over Syntess Atrium versie 5.3 of
hoger.
U dient te beschikken over een GLN (Global Location Number).
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Instellingen

Dit hoofdstuk gaat in op de instellingen die u moet maken om het elektronisch bestellen via Syntess
Atrium in te kunnen stellen.

2.1 Configuratie
Er zijn een aantal configuratie-instellingen in Syntess Atrium die op elkaar afgesteld moeten worden
om een order in te kunnen sturen. In de voorbeelden die wij onderstaand geven hanteren wij Galvano
als voorbeeld.

2.1.1 Leverancier instellen
Eerst moet u instellen hoe u bij Galvano als leverancier wenst te bestellen.
Ga naar Stamgegevens. Vervolgens kiest u voor Relaties, Relaties, <Galvano>. Nu gaat u naar het
tabblad Rollen en vervolgens gaat u naar het tabblad Leverancier. Hier zet u het veld Bestelwijze op
Elektronisch. Iedere bestelling die u nu aanmaakt, zal standaard de bestelwijze elektronisch krijgen.

Ga vervolgens naar Stamgegevens. Kies vervolgens voor Relaties en vervolgens voor Leveranciers.
Onderstaand wordt één en ander geïllustreerd.
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Er zijn meerdere leveranciers in aanwezig in Syntess Atrium. Omdat we Galvano als voorbeeld gaat u
naar de informatie van leverancier Galvano (zie onderstaande illustratie).
• Controleer hier het veld GLN. Deze moet voor Galvano gevuld zijn met het nummer
8714252000108
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Ga nu naar het tabblad Elektronisch. De volgende zaken moeten hier ingesteld worden:
- In het tabblad Verwerking moeten de volgende instellingen gemaakt worden:
o Elektronisch orderformaat: Kiezen voor XML_Insbou003
o Verwerking: Kiezen voor Messageservice
o Message service instellingen:
 MessageService via: Dit hoeft niet gevuld te worden. Negeren.
 Server: Vullen met https://messageservice.galvano.nl/MessageService.svc
 RelatieId: Vul hier uw Galvano klantnummer
 Inlogcode: Vullen met de gebruikersnaam die u heeft bij Galvano
 Wachtwoord: Vullen met het wachtwoord wat u heeft bij Galvano
 Bestandslocatie: Tenslotte moet er een map ingesteld worden waar de
berichtbestanden worden gegenereerd. Dit moet via een file share lopen. Als
u niet weet hoe u dit kunt instellen neem dan contact op met de Syntess
Helpdesk of uw eigen systeembeheerder.
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2.1.2 Administratie instellingen
Een administratie is in Syntess Atrium het bedrijf waarvoor u werkt. Dat is dus de organisatie waarvoor
u de bestellingen plaatst bij Galvano. Er kunnen meerdere administraties bestaan. Als dat zo is, moet
u onderstaande voor elke administratie herhalen.
Ga naar Extra en kies vervolgens voor Beheer  Administraties

Vervolgens kiest u het bedrijf waarvoor u het elektronisch bestellen wilt instellen. U opent dan
onderstaand formulier:
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Vanuit dit formulier kunt u snel naar de achterliggende relatie springen:

Als u in de relatie zit gaat u naar het tabblad Overige. Belangrijk is dat u hier in het veld GLN uw GLN
(Global Location Number) nummer vult. Als dit nummer niet is gevuld is het onmogelijk om een
bestelling te plaatsen!

2.2 Slot
Als u bovenstaande instellingen heeft gemaakt, kunt u starten met het elektronisch verzenden van
bestellingen.
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