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Instructie voor gebruikers van 
Bouwdelen.nl 

 

 

   

Om de efficiëntie en vooral het gebruiksgemak 
van digitaal zakendoen met Galvano ook voor 
de toekomst te garanderen, implementeren 
we vanaf 1 september onze nieuwe website in 
drie fasen én gaan we op 2 januari 2020 qua 
ERP systeem over van GVIS naar SAP. In 
Bouwdelen.nl wordt gewerkt met het Galvano 
artikelbestand en zijn elektronische koppelin-
gen gemaakt met de Galvano systemen. 

 
   

Nieuwe Galvano website in drie fasen: 
• Per 1 september kan de gebruiker 

kiezen tussen de nieuwe en de oude 
website. 

• Per 1 december werkt de nieuwe 
website met de nieuwe 7 cijferige 
artikelnummers. 

• Per 2 januari 2020 is de website 
gekoppeld aan SAP. 

  

 

  

Om er voor te zorgen dat de interactie tussen uw software en onze systemen soepel blijft verlopen 
dienen er ook aan uw zijde een aantal aanpassingen te worden verricht. Hieronder geven we aan: 
(1) wat de impact van de verandering is, (2) welke aanpassingen er nodig zijn en (3) wanneer deze 
aanpassingen voltooid dienen te worden. 
 

Deze instructie is opgesteld in samenwerking met Bouwdelen en goedgekeurd door  
Bouwdelen. Met vragen kunt u ook terecht bij de helpdesk van Bouwdelen. 

 

1 Impact van de verandering 

• Alle artikelen krijgen een nieuw (SAP) artikelnummer. Dit nummer bestaat uit zeven cijfers. 
• Bij tien procent van de artikelen (voornamelijk tegels) verandert de besteleenheid. 

Bijvoorbeeld “stuks” in plaats van “doos” (waar er bijvoorbeeld 6 stuks in 1 doos zitten). Dit 
heeft gevolgen voor offertes. Als er 5 dozen in een bestaande calculatie staan dan zal dit 
handmatig aangepast moeten worden naar 30 stuks. 

 

 

2+3 Actiepunten voor de gebruiker 

Actie Beschikbaarheid Deadline 

• Omnummering van artikelnummers 
wordt automatisch door Bouwdelen.nl gecoördineerd 

1 december 2019 1 december 2019 
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• Gebruik uw nieuwe debiteurnummer als u 
bestellingen aan ons doorgeeft. 
U ontvangt uw nieuwe debiteurnummer per brief in de maand 
november. 

 2 januari 2020 

 

Heeft u vragen over deze instructie? Neem dan contact met ons op via 2020@galvano.nl of  
040 - 214 14 14. 

mailto:2020@galvano.nl

