
Omnummeren artikelnummers Galvano 
Vanaf heden heeft Galvano de artikelen van een ander artikelnummer voorzien. Indien u gebruik maakt van 
deze artikelen in uw calculaties en/of elementen dan kunt u deze niet meer verversen. Om dit te corrigeren is 
het nodig dat u deze artikelnummers omnummert in ENK. 
 
Als u gebruik maakt van een ENK versie 5.1.0.132 of hoger dan kunt u artikelnummers omnummeren in ENK 
Software. Is uw versie lager dan versie 5.1.0.132 neemt u dan contact op met onze helpdesk 0251-318 548.) 
 
Tevens heeft u het .txt bestand nodig van de leverancier welke de oude artikelnummers en de nieuwe 
artikelnummers bevat. 
 

Kies in het onderdeel artikelen (bereikbaar vanaf het hoofdscherm: menu “Basisgegevens – Artikelen”) voor 
“Extra – Omnummer tabellen..”.  

 

De lijst met ingelezen omnummertabellen komt naar voren. Indien u nooit eerder een omnummerlijst heeft 
ingelezen zal deze lijst leeg zijn. Klik in dit scherm op “Nieuwe aanmaken”.  

 

In het venster dat vervolgens verschijnt klikt u onder in het scherm op “Inlezen”. U kunt de vraag of u het 
bestaande record wilt opslaan met “Nee” beantwoorden. 



 

U krijgt vervolgens onderstaand dialoogvenster te zien: 

 

Vul in het dialoog venster als eerste de leverancier in waarvoor u de omnummerlijst in wilt lezen. Vul 
vervolgens de ingangsdatum in voor de omnummering (dit dient alleen voor uw eigen inzicht, het tijdstip van 
omnummering heeft u zelf in de hand). Vervolgens kunt u een omschrijving aan deze omnummering hangen, 
zodat u de juiste omnummerlijst kunt kiezen bij het omnummeren van uw gegevens. Als laatste geeft u de 
naam en locatie van het omnummer bestand op dat u van uw leverancier heeft ontvangen. U kunt met het 
knopje achter dit veld makkelijk een verkenner openen waarmee u het bestand kunt selecteren. 



Als u vervolgens op “OK” klikt, ziet u de voortgang lopen en wordt het omnummer bestand ingelezen in ENK.  

LET OP: Na het inlezen van de tabel is er nog niks daadwerkelijk omgenummerd, alleen de tabel staat in uw 
systeem. U dient middels de stappen hieronder nog uw artikelen in ENK daadwerkelijk om te nummeren. 

Eigen artikelen omnummeren. 
In ENK kunt u in het artikelscherm artikelen van uw leveranciers in een eigen mappenstructuur zetten zodat u 
ze makkelijk kunt vinden. Om deze artikelen om te nummeren a.d.h.v. de ingelezen omnummer tabel dient u 
de volgende stappen te volgen: 

- Ga via het menu naar Basisgegevens -> Artikelen.. 
- Ga via het menu naar Extra -> Eigen artikelen omnummeren.. 
- Selecteer de Omnummertabel en klik op OK 
- Als het goed is gegaan krijgt u de melding Eigen artikelen zijn succesvol omgenummerd 
- Klik op OK 
- De artikelen in uw calculaties en elementen worden hiermee niet bijgewerkt, dit kunt u apart uitvoeren. 

Calculatieblad artikelen omnummeren 
Het omnummeren van artikelen die in bestaande calculaties staan dient u per calculatie te doen. Uiteraard 
hoeft u dit alleen te doen voor calculaties die nog open staan en die u wellicht nog wilt bestellen. 

- Open het betreffende Calculatieblad 
- Ga via het menu naar Extra -> Omnummeren via tabel 
- Selecteer de Omnummertabel en klik op OK 
- Het vinkje Prijzen verversen bepaalt of u enkel de artikelnummers of ook de prijzen wil bijwerken. 
- Klik op OK 
- U krijgt verder geen melding, maar u kunt in het calculatieblad zien, dat de artikelnummers zijn 
omgenummerd en indien aangevinkt de prijzen zijn ververst. 

 

Elementen artikelen omnummeren 
Indien u calculatie elementen heeft gemaakt dan kunnen zich in deze elementen ook nog artikelen bevinden 
die u wilt omnummeren. Volg de onderstaande stappen om uw elementen om te nummeren: 

- Ga via het menu naar Basisgegevens -> Elementen.. 
- Ga via het menu naar Extra -> Omnummeren via tabel.. 
- Selecteer de Omnummertabel en klik op OK 
- Het vinkje Prijzen verversen bepaalt of u enkel de artikelnummers of ook de prijzen wil bijwerken. 
- Klik op OK 
- In het nieuwe scherm Verversen klikt u op Start 
- U krijgt verder geen melding, maar u kunt in de elementen zien, dat de artikelnummers zijn omgenummerd 
en indien aangevinkt de prijzen zijn ververst. 


