Instructie omnummeren Galvano-artikelen
in Syntess Prisma
Dit bericht is bestemd voor alle gebruikers die het artikelbestand van Galvano in Syntess importeren.
Per 1-12-2019 gaat Galvano over op nieuwe artikelnummers van 7 cijfers.
Deze instructie omvat een stappenplan om tussen 1-12-2019 en 20-12-2019 de artikelnummers van
Galvano om te nummeren naar de nieuwe artikelnummers en een nieuw artikel- en conditiebestand te
verwerken.
Stappenplan:
1. Als u met selectieprofielen bij 2BA werkt, verwerk dan eerst de uitvoerbestanden die voor 112-2019 zijn aangemaakt. Let op: de omnummering van het artikelbestand bij 2BA en
Artikelbeheer.nl duurt iets langer. Deze zal pas op 2 of 3 december beschikbaar komen.
2. Is er een back-up van de Syntess administratie? Mocht er tijdens het omnummeren of
importeren iets onverwachts gebeuren, dan kunt u altijd deze back-up terugzetten om de oude situatie
te herstellen.
3. Download het benodigde omnummerbestand via deze link:
https://www.galvano.nl/2020/syntessprisma
4. Selecteer de leverancier Galvano in de lijst onder [Basisbestanden] - [2BA-importeren] of
[Overige applicaties] - [Conversieprogramma's] en kies vervolgens bij [Opties] voor de optie
'Omnummeren algemeen'.
Bij het omnummeren wordt standaard alleen het bestelnummer van de leverancier aangepast. U kunt
er ook voor kiezen om het Syntess-artikelnummer aan te laten passen. In dat geval wordt ook het
Syntess-artikelnummer gelijk aan het nieuwe artikelnummer. Voordeel hiervan is dat u in Syntess
voortaan gewoon het nieuwe artikelnummer kunt gebruiken. Nadeel hiervan is dat de koppeling met
bijv. calculaties wordt verbroken en dat u lopende calculaties niet meer kunt recalculeren. Ook kunnen
barcodes die op basis van het oude artikelnummer gemaakt zijn niet meer verwerkt worden als het
artikelnummer wordt aangepast.
Omdat de leverancier alle actuele artikelen heeft omgenummerd, kunt u bij de instelling
"Leverbaarheid wijzigen" een "ja" invullen. Alle oude artikelen van Galvano in Syntess die niet
omgenummerd worden krijgen dan na de omnummering automatisch de status leverbaarheid
“Vervallen” .
Nadat u vervolgens het omnummerbestand uit Stap 3 heeft geselecteerd, wordt het omnummeren
uitgevoerd.
5. Importeer een nieuw conditiebestand
Vraag bij Galvano een conditiebestand in ICC-formaat op. Deze is te vinden op de Galvano website
(menu-item mijn downloads). Download dit bestand naar de eigen computer.
Ga naar [Overige applicaties], [Conversieprogramma's]. Zet de cursor op leverancier "Galvano" en
geef <Enter>. Kies vervolgens voor [Ingave Konditielijst], [Inlezen]. Selecteer het gedownloade ICCconditiebestand van Galvano. Na afloop van de import wordt gevraagd of het artikelbestand
geactualiseerd moet worden. Beantwoord dit met "Nee". Het verwerken van de nieuwe condities
gebeurd zodra het nieuwe artikelbestand wordt ingelezen.
6. Importeer een nieuw artikelbestand met de nieuwe bestelnummers
Werkt u met selectieprofielen bij 2BA, dan komen de artikelen met de nieuwe bestelnummers
automatisch in het eerstvolgende uitvoerbestand. Anders kunt u de bestanden met de nieuwe
artikelnummers handmatig downloaden via de Galvano website (menu-item mijn downloads) en
verwerken.
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