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1 Inleiding
Een catalogus die moet opgeladen worden in e-Catalogue, moet voldoen aan een aantal voorwaarden:
•

de catalogus zelf is een XML-bestand met een welbepaald formaat (UBL 2.0)

•

het op te laden bestand is een ZIP-bestand met daarin
o

een map voor elke taal waarin de catalogus is opgemaakt. Deze mappen bevatten het XML-bestand van de catalogus in de corresponderende
taal.

o

eventueel een ZIP-bestand met de afbeeldingen voor de artikelen.

o

eventueel een ZIP-bestand met de afbeeldingen voor de opties

o

eventueel een ZIP-bestand met de documenten die met artikelen geassocieerd werden.

Om je te helpen een catalogus aan te maken volgens het gevraagde formaat, stelt e-Catalogue een Catalogue Editor ter beschikking. Dit is een kleine
applicatie die je vanaf de site kan downloaden, waarmee je offline je catalogus kan voorbereiden en waarmee je de catalogus in het gewenste formaat kan
exporteren. Het geëxporteerde bestand zal je dan kunnen opladen op eCatalogue.
In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe je de Catalogue Editor
kan downloaden, en hoe je een catalogus
kunt aanmaken.
TIP: een Excel-bestand waarin de
gegevens van je artikelen staan
opgelijst, kan handig zijn als startpunt!
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2 Een catalogus aanmaken vanuit een Excel-bestand
2.1 Inleiding
De Catalogue Editor laat toe om artikelen te importeren vanuit een Excel-bestand. Op deze manier kan je automatisch volgende gegevens invoeren in de
Catalogue Editor:
- Alle standaard attributen (gegevens) van een artikel (zie punt 6.1 “Lijst van standaardattributen”)
o Alle gegevens die tekst bevatten, kunnen in verschillende talen ingevoerd worden (zie punt 6.1 “Lijst van standaardattributen”)
- Staffelprijzen (zie punt 2.2.4 “Staffelprijzen”)
- Afbeeldingen: als namen van afbeeldingen reeds gedefinieerd zijn in het Excel-bestand, zal dit helpen om later de afbeeldingen automatisch in te
voeren (zie punt 2.2.5 “Afbeeldingen en documenten”)
- Documenten: als namen van documenten reeds gedefinieerd zijn in het Excel-bestand, zal dit helpen om later de afbeeldingen automatisch in te
voeren (zie punt 2.2.5 “Afbeeldingen en documenten”)
- Productgroepen (zie punt 2.2.6 “Productgroepen”)
- Nieuwe attributen (zie punt 2.2.7 “Nieuwe attributen”)
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2.2 De voorbereiding: het opmaken van een correct Excel-bestand
2.2.1 Algemene richtlijnen voor het Excel-bestand
Volgende richtlijnen, tips en voorbeelden zullen je helpen om een Excel-bestand aan te maken dat de import van gegevens in de Catalogue Editor zo
gemakkelijk en compleet mogelijk maakt.
- Het Excel-bestand bevat slechts 1 werkblad met gegevens
- Voor elk gegeven is er een aparte kolom
o Een kolom met artikelnummers is verplicht
- Elke kolom heeft een unieke titel.
- Elke rij komt overeen met één artikel
- Vermijd het gebruik van speciale formaten of formattering voor getallen.
Deze formaten wijzigen enkel hoe het getal wordt getoond in XLS, maar dat komt niet altijd overeen met de werkelijke waarde. Gebruik bij voorkeur
enkel het formaat “Standaard” of, indien nodig, ook “Tekst” en “Getal”
o Voorbeeld: als je voor een cel het formaat “Percentage” gebruikt, zal een getal in XLS voorgesteld worden als bv. “21%”, terwijl de
werkelijke waarde (die ook zal geïmporteerd worden) “0,21” is!
- Vermijd het gebruik van “Lijnbreuk” in een tekst binnen in een cel
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2.2.2 Een catalogus in meerdere talen
De Catalogue Editor laat toe om artikelgegevens in verschillende talen in één keer te importeren.
Maak voor elk gegeven dat in verschillende talen moet geïmporteerd worden per taal een aparte kolom.
Bij het importeren kan je een standaard attribuut associëren met de verschillende overeenkomstige kolommen voor de verschillende talen.
Zie punt point 6.2 « Standaardattributen importeren uit XLS » voor de lijst van standaard attributen die kunnen vertaald worden.

Kolommen voor meerdere talen

Associatie van meerdere talen

De volgende gegevens kunnen niet in meerdere talen geïmporteerd worden :
•
•
•

Namen van keuzeijsten
Codes, namen et beschrijvingen van de opties in de keuzelijsten
Namen van pakketten
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2.2.3 Kolommen in het Excel-bestand benoemen
Bij de import zal je als eerste taak de kolommen van het Excel-bestand moeten associëren met de overeenkomstige attributen (gegevens) in de Catalogue
Editor.
Voor de standaard attributen kan je dit automatiseren:
•

Geef de XLS-kolom een naam die exact gelijk is aan het overeenkomstige standaard attribuut

•

Geef de XLS-kolom een naam die een deel is van de naam van het overeenkomstige standaard attribuut

•

Voor een catalogus in meerdere talen gelden dezelfde regels, maar bovendien:
o

Voorzie een kolom voor elke taal

o

Geef de titel van de kolom in de overeenkomstige taal (bvb. “Beschrijving” en “Description”)

o

Geef de titel van de kolom in een willekeurige taal, maar met een taalindicator er achter (bvb. “Beschrijving” en “Beschrijving FR”).

 Zie “6 Appendix A: standaard attributen beschikbaar in de Catalogue Editor” voor de namen van de standaard attributen die beschikbaar zijn in de
Catalogue Editor

Excel-bestand
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2.2.4 Staffelprijzen
-

Als je staffelprijzen wilt invoeren, voorzie dan volgende kolommen
o Prijs: de basisprijs (vanaf één artikel), exclusief BTW en bijdragen (Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat)
o Voor elke volgende staffel:
▪ “Van n”: het aantal artikelen vanaf hetwelk de bijhorende prijs, gegeven in kolom “Prijs n”, geldig is
• n moet altijd > 1
• n moet uniek zijn (geen twee kolommen “Van n” met dezelfde n)
▪ “Prijs n”: de prijs die geldig is vanaf het aantal artikelen opgegeven in de kolom “Van n”, exclusief BTW en bijdragen (Recupel,
Reprobel, Auvibel, Bebat)
De Catalogue Editor zal op basis van het nummer n de bijeen horende aantallen en prijzen automatisch koppelen. Het is dus belangrijk dat de
kolom “Van n” en de kolom “Prijs n” voor een bepaald prijsniveau hetzelfde nummer n hebben.
Als er een kolom “Van” of “Prijs” gevonden wordt zonder overeenstemmende kolom “Prijs” of “Van” zal de import geannuleerd worden.
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2.2.5 Afbeeldingen en documenten
-

-

De Catalogue Editor laat toe om afbeeldingen en documenten te koppelen met artikelen. Om dit te automatiseren,
o voorzie een kolom voor elke afbeelding (maximaal 3) die je wilt koppelen met een artikel.
o voorzie een kolom voor elk document (maximaal 3) dat je wilt koppelen met een artikel.
▪ In het geval een catalogus in verschillende talen wordt opgesteld: als er voor een document een apart bestand per taal beschikbaar
is, voorzie dan een kolom voor elk bestand.
Zie het voorbeeld in de afbeelding hieronder: hier worden voor bepaalde artikelen 2 documenten voorzien (“Document1” en
“Document2”). Voor elk document is er een bestand voor de Nederlandstalige versie en een bestand voor de Franstalige versie
beschikbaar. Dit resulteert in 4 kolommen.
o Geef in die kolommen voor elk artikel de namen van de overeenkomstige afbeeldingen en bestanden.
o Bewaar de afbeeldingen samen in een map naar keuze
o Bewaar de bestanden samen in een map naar keuze
Eens de gegevens geïmporteerd zijn vanuit het Excel-bestand, zal de Catalogue Editor, bij valideren of opslaan van de catalogus, automatisch de
afbeeldingen en bestanden kunnen importeren en associëren met de artikelen op basis van de opgegeven namen (zie punt 2.4.4 “Valideren en
opslaan”)

2.2.6 Productgroepen
-

De Catalogue Editor laat toe om een catalogus onder te verdelen in “Productgroepen”. Elk product wordt geassocieerd met een productgroep,
waarna de eindgebruiker online de catalogus zal kunnen filteren op basis van de productgroepen.
o Voorzie een kolom voor de namen van de productgroepen
o Zet bij elk artikel de naam van de corresponderende productgroep
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2.2.7 Nieuwe attributen
In bepaalde gevallen zal het nodig zijn om artikel-specifieke gegevens in de catalogus op te nemen, die niet passen binnen de lijst van standaard attributen.
- Voorzie voor elk van deze gegevens (attributen) een kolom in het Excel-bestand.
- Geef aan de kolom de naam die het attribuut moet krijgen in de catalogus (dit is de naam die de eindgebruiker te zien krijgt).
- Geef voor elk artikel de waarde die van toepassing is voor het attribuut.
Voorbeeld:
Voorbereiding in XLS…

… Resultaat in e-Catalogue:
Artikel “COPIER001”

Artikel “COPIER002”

LET OP:
• Aangezien de namen van de nieuwe attributen niet overeenkomen met standaard attributen, zal de associatie tussen deze kolommen en een
“nieuw attribuut” altijd manueel moeten gebeuren.
• de Catalogue Editor laat ook toe om attributen aan te maken waaraan een keuzelijst (bv. kleuren) is verbonden. De attributen kunnen geïmporteerd
worden zoals hierboven beschreven, maar de keuzelijsten moeten manueel aangemaakt worden in de Catalogue Editor. Zie punt 2.5.2 “Attributen
en keuzelijsten” voor meer details.
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2.3 De Catalogue Editor downloaden, installeren en opstarten

Om de Catalogue Editor te kunnen gebruiken, moet Java correct geïnstalleerd zijn
op de computer waarop de Catalogue Editor zal worden geïnstalleerd.

Afbeelding 1: Lijst dossiers

Afbeelding 2: tabblad “Catalogi”

Als onderneming heb je pas toegang tot een dossier op e-Catalogue als
• Je geregistreerd bent op het e-Procurement platform
• De Aanbestedende overheid je account geassocieerd heeft met het dossier
• De Aanbestedende overheid het dossier geactiveerd heeft
•

Meld je aan op https://ecat.publicprocurement.be

•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”.

•

Klik op het contractnummer van het dossier om het te openen.

•

Open het tabblad Catalogi

•

Klik op de link “Catalogue Editor downloaden”.

•

Sla het bestand “CatalogueEditor.zip” op.

•

Pak het bestand “CatalogueEditor.zip” uit in een map naar keuze.

•

Om de Catalogue Editor op te starten, dubbelklik op het bestand “run.bat” dat
zich in de map bevindt.

•

Kies in het opstartscherm de taal voor de interface

•

Klik op Starten

Afbeelding 3: Opstartscherm Catalogue Editor

CATALOGUE EDITOR
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2.4 Het aanmaken van de catalogus in de Catalogue Editor
2.4.1 De “configuratie”-tab
Vul eerst en vooral de gegevens op de tab “Configuratie” in
•

Identificatie van de catalogus: geef een korte naam.

•

Selecteer alle talen waarin je deze catalogus zal opstellen

•

Startdatum: klik op
om de kalender te openen en selecteer de startdatum
voor de geldigheid van deze catalogus

•

Einddatum: klik op
om de kalender te openen en selecteer de startdatum
voor de geldigheid van deze catalogus

•

Geef eventueel een leveringstermijn in. Deze leveringstermijn is geldig voor alle
artikelen in de catalogus
 Als voor verschillende artikelen een verschillende leveringstermijn geldt, geef
hier dan niets in. De leveringstermijn kan ook per artikel ingegeven worden.

Afbeelding 4: tabblad “Configuratie”

CATALOGUE EDITOR
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Klik op Opslaan
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2.4.2 Importeren van het Excel-bestand
•

Selecteer de optie “XLS importeren” uit het menu “Extra”

•

Klik op

en selecteer het Excel-bestand dat je wilt importeren

Sectie “Standaard attributen”:
In deze sectie associeer je de standaard attributen met de overeenkomstige
kolommen in het Excel-bestand
 De eerste kolom van deze sectie bevat de lijst van standaard attributen
 In de tweede kolom selecteer je de XLS-kolommen die overeenkomen met de
standaard attributen die niet vertaald worden (numerieke waarden).
 Voor de andere attributen is er een kolom beschikbaar per taal die je hebt
aangevinkt in de configuratie-tab

Afbeelding 5: XLS importeren

•

Selecteer voor elk standaard attribuut de overeenkomstige XLS-kolom(men).
 Voor elke XLS-kolom die een naam heeft die overeenkomt met de naam van
het standaard attribuut, is de selectie automatisch gemaakt.

Sectie “Nieuwe attributen”:
In deze sectie geef je aan welke nieuwe attributen (zie ook 2.2.7 “Nieuwe
attributen”) je wilt importeren in de catalogus.

Afbeelding 6: Excel-bestand selecteren

•

Klik op “+” om een nieuw attribuut aan te maken

•

Selecteer met welke XLS-kolom(men) het attribuut overeenkomt

Sectie “Staffelprijzen”:
In deze sectie wordt de associatie getoond tussen kolommen “Van n” en kolommen
“Prijs n” die gedetecteerd werden in het Excel-bestand
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•

Klik op Start import

•

De Catalogue Editor valideert de gegevens en maakt de artikelen aan
 Wanneer het Excel-bestand foute gegevens bevat, zal de Catalogue Editor
een foutmelding geven en wordt de import afgebroken.
Verbeter in dat geval eerst het Excel-bestand, sla de wijzigingen op en
probeer opnieuw.

Afbeelding 7: Artikelen geïmporteerd

•

De artikelen verschijnen in de tab “Artikelen”

Indien nodig kan je nu de catalogus verder afwerken:

CATALOGUE EDITOR

•

Het aanmaken van bijkomende attributen (zie punt 2.5.2.1 “Attributen”)

•

Het aanmaken en associëren van keuzelijsten (zie punt 2.5.2.2 “Keuzelijsten”)

•

Het associëren van accessoires (zie punt 2.5.3 “Accessoires en Complementaire
artikelen”)

•

Het aanmaken van pakketten (zie punt 2.5.4 “Pakketten”)
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2.4.3 De inhoud van de catalogus bekijken

•

Na de import kan je de catalogus al een eerste keer controleren. Volgende
mogelijkheden laten je toe om de inhoud naar believen te bekijken.

Kolommen in de artikeltabel

Afbeelding 8: Zichtbare kolommen

•

Via de optie “Zichtbare kolommen” in het menu “Extra” kan je bepalen welke
kolommen zichtbaar zijn in het tabblad “Artikelen”.

•

Vink de kolommen aan die zichtbaar moeten zijn.

Wisselen tussen talen
•

Als je een catalogus in meerdere talen hebt gemaakt, kan je via de keuzelijst
“Artikelgegevens bekijken in het…” in de rechterbovenhoek bepalen in welke
taal je artikelgegevens wilt bekijken.

Afbeelding 9: Taal wisselen
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2.4.4 Valideren en opslaan
Wanneer de import geslaagd is, is het een goed idee om de catalogus een eerste
keer te valideren en op te slaan.
Als de catalogus nog niet volledig af is, kan je hem ook gewoon opslaan zonder
eerst te valideren.

Afbeelding 10: Catalogus valideren

•

Kies de optie “Catalogus valideren” in het menu “Bestand”, of klik op de knop

•

Als je namen van afbeeldingen hebt geïmporteerd, zal de Catalogue Editor je
vragen de map te selecteren die de afbeeldingen bevat.

•

Als je namen van bestanden hebt geïmporteerd, zal de Catalogue Editor je
vragen de map te selecteren die de bestanden bevat.

Afbeelding 11: Catalogus is geldig

 Afbeeldingen en bestanden worden geïmporteerd en met de artikelen
geassocieerd
 Vervolgens wordt de catalogus op fouten gecontroleerd: gegevens met
verkeerd formaat, verplichte gegevens die ontbreken, gegevens die niet in
alle opgegeven talen beschikbaar zijn.

Afbeelding 12: Catalogus opslaan
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•

Verbeter eventuele fouten, en valideer opnieuw.

•

Herhaal dit tot je de boodschap “De catalogus is geldig” krijgt.

•

Sla de catalogus op: kies de optie “Catalogus opslaan” in het menu “Bestand”, of
klik op de knop

.
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2.5 De catalogus verder afwerken
2.5.1 Productgroepen
Als je nog geen productgroepen hebt geïmporteerd vanuit het Excel-bestand, kan je ze nog manueel aanmaken en associëren met artikelen.
2.5.1.1

Productgroepen aanmaken

•

Open het tabblad “Productgroepen”

•

Klik in de sectie “A. Productgroepen” op de knop
productgroep aan te maken.

•

Geef een naam voor de productgroep

om een nieuwe

 Dit is de naam die de gebruiker online te zien krijgt
•
Afbeelding 13: tabblad “Productgroepen”

•

Laat de “productgroep identificatie” te allen tijde ongewijzigd
Klik op Opslaan

Afbeelding 14: Een productgroep aanmaken
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2.5.1.2

Productgroepen associëren
In het tabblad “Productgroepen”
• Selecteer links in de kolom “A. Productgroepen” een productgroep
•

Selecteer rechts in de kolom “B. Artikelen” alle artikelen die tot de
geselecteerde productgroep behoren

•

Klik op de knop Associëren

•

De geselecteerde artikelen worden met de geselecteerde productgroep
geassocieerd

•

Herhaal dit tot alle productgroepen en artikelen geassocieerd zijn (groen vinkje)

In het tabblad “Artikelen”
• Zorg dat de kolom “Productgroep” zichtbaar is (Menu “Extra” – “zichtbare
kolommen)
•

Dubbelklik voor een artikel in de kolom “Productgroep” en selecteer een
productgroep uit de lijst
 Het artikel wordt met de geselecteerde productgroep geassocieerd

Afbeelding 15: tabblad “Productgroepen”

•

Herhaal dit voor alle artikelen
 Productgroepen kunnen ook gekopieerd worden tussen artikelen, zie
hiervoor punt “3.1.6 Gegevens kopiëren tussen artikelen”
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2.5.1.3

Associaties bekijken / verwijderen
In het tabblad “Productgroepen”
• Selecteer links in de kolom “A. Productgroepen” een productgroep
 In de tabel onderaan (“Associaties van productgroep A”) kan je zien met
welke artikelen deze productgroep geassocieerd is.
•

Selecteer een artikel in deze tabel en klik op
en productgroep te verwijderen

om de associatie tussen artikel

OF
•

Selecteer rechts in de kolom “B. Artikelen” een artikel
 In de tabel onderaan (“Associaties van artikel B”) kan je zien met welke
productgroep dit artikel geassocieerd is.

•
Afbeelding 16: tabblad “Productgroepen”
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Selecteer een productgroep in deze tabel en klik op
artikel en productgroep te verwijderen

om de associatie tussen
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2.5.2 Attributen en keuzelijsten
Als je bijkomende attributen niet hebt geïmporteerd vanuit het Excel-bestand, kan je ze nog manueel aanmaken.
Keuzelijsten (zoals kleur, materiaal,…) moet je in ieder geval manueel aanmaken.
2.5.2.1
2.5.2.1.1

Attributen
Attributen aanmaken
•

Open het tabblad “Attributen”

•

Klik in de sectie “Attributen” op de knop
maken.

•

Geef een naam voor het attribuut

om een nieuw attribuut aan te

 Dit is de naam die de gebruiker online te zien krijgt
•
•

•
Afbeelding 17: tabblad “Attributen”
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Laat de “attribuutidentificatie” te allen tijde ongewijzigd
Kies het type attribuut:
o

Bij een attribuut van het type “tekst” zal het mogelijk zijn om bij elk artikel
een tekst in te geven als waarde voor het attribuut.

o

Via een attribuut van het type “lijst” zal het mogelijk zijn om een keuzelijst
met een artikel te associëren (zie punt 2.5.2.2)

Klik op Opslaan
 Merk op dat in het tabblad “Artikelen” helemaal rechts in de tabel een
nieuwe kolom gecreëerd werd met als titel de naam van het attribuut.
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2.5.2.1.2

Attributen bewerken
Een attribuut verwijderen
•

Selecteer het te verwijderen attribuut

•

Klik op de knop

om het attribuut te verwijderen

Een attribuut kopiëren
•

Selecteer het te kopiëren attribuut

•

Klik op de knop

om het attribuut te kopiëren

De volgorde van attributen wijzigen
Afbeelding 18: sectie “Attributen”

•

Selecteer het te verplaatsen attribuut

•

Klik op de knop
te plaatsen.

of

om het attribuut hoger respectievelijk lager in de lijst

 De volgorde die hier opgegeven wordt, zal bepalen in welke volgorde de
eindgebruiker de extra gegevens te zien krijgt.

CATALOGUE EDITOR
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2.5.2.2
2.5.2.2.1

Keuzelijsten
Keuzelijsten aanmaken

Voor veel artikelen zal je opties ter beschikking willen stellen, waarbij de eindgebruiker zal moeten kiezen uit een lijst van mogelijkheden (bv. Kleuren,
materialen,…). De Catalogue Editor laat je toe om keuzelijsten te definiëren, die je achteraf aan de gewenste artikelen kunt koppelen.

•

Klik in de sectie “Lijsten” op de knop

•

Geef een naam voor de lijst

•

om een nieuwe lijst aan te maken.

Laat de “lijstidentificatie” te allen tijde ongewijzigd

•

Klik op Opslaan

•

Klik in de sectie “Gegevens lijst” op de knop
voegen aan de lijst.

•

“Code”: geef een code voor deze keuzemogelijkheid

Afbeelding 19: sectie “Lijsten”

2.5.2.2.2

Lijnen toevoegen aan een keuzelijst
om een nieuwe lijn toe te

 Deze code zal in de bestelbon in e-Catalogue toegevoegd worden aan het
artikelnummer
 Deze code moet uniek zijn in de lijst
 Deze code moet identiek zijn in alle talen waarin de catalogus wordt
opgesteld.

Afbeelding 20: Lijnen toevoegen
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•

“Naam”: geef een (korte) naam voor deze keuzemogelijkheid

•

“Beschrijving”: Geef eventueel een uitgebreidere beschrijving van deze optie
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•

“Meerprijs”: Als de keuze van een optie een meerprijs voor het artikel inhoudt,
geef die dan op in de kolom “Meerprijs”.
 Dit kan ook een negatief getal zijn, voor het geval de keuze van een optie een
prijsvermindering inhoudt.
 Bij selectie van een optie met een meerprijs of een prijsvermindering, zal
deze in e-Catalogue automatisch in rekening gebracht worden.

•

Indien de keuze van een bepaalde optie invloed heeft op de levertermijn van het
artikel, geef dat dan op in de kolom “Leveringstermijn”
 Dit gegeven is enkel informatief.

2.5.2.2.3

•

Klik op de knop

•

Klik op Opslaan

•

Je kunt in een keuzelijst ook een “standaard optie” definiëren. Deze waarde zal
online automatisch geselecteerd worden. De aankoper is dan niet meer verplicht
om voor deze optie een keuze te maken.
Dit laat toe om bijvoorbeeld een “standaard configuratie” in te stellen, die de
aankoper gewoon kan bestellen zonder dat hij voor alle opties nog een keuze
moet maken.

•

Vink in de kolom “Standaard waarde” de optie aan die je wilt instellen als
standaard optie

om een afbeelding toe te voegen aan de optie.

Standaard optie definiëren

Afbeelding 21: standaard optie kiezen
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Klik op Opslaan
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Zie voorbeeld hiernaast:
1

1. Attribuut type “tekst”
2. Keuzelijst waarbij “O2” is ingesteld als standaard waarde
3. Keuzelijst waarbij geen standaard waarde werd ingesteld

2

3

2.5.2.2.4

Keuzelijsten bewerken
Een keuzelijst verwijderen
•

Selecteer de te verwijderen lijst

•

Klik op de knop

om de lijst te verwijderen

Een keuzelijst kopiëren
Afbeelding 22: Lijsten bewerken
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•

Selecteer de te kopiëren lijst

•

Klik op de knop

om de lijst te kopiëren
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2.5.2.3

Inhoud van attributen bepalen

Nu de attributen en de keuzelijsten gedefinieerd zijn, moeten de attributen nog een waarde toegekend krijgen, afhankelijk van hun type:
o

Tekst: de waarde zal een tekst zijn.

o

Lijst: de waarde zal een lijst zijn.

Elk ‘attribuut’ is beschikbaar voor elk artikel in de catalogus. Voor elk attribuut kan per artikel een andere waarde opgegeven worden.
•

Keer terug naar het tabblad “Artikelen”

•

Helemaal rechts in de tabel bevinden zich de kolommen van de nieuwe
attributen.

•

Geef voor een attribuut per artikel een waarde:
Tekst: dubbelklik op een cel en geef de gewenste tekst in

o

Lijst: dubbelklik op een cel en kies de lijst die van toepassing is voor dit
attribuut en dit artikel

 Als je een veld leeg laat, of geen lijst kiest, zal dit attribuut beschouwd
worden als niet van toepassing voor dit artikel, en dus ook niet getoond
worden aan de eindgebruiker.

Afbeelding 23: inhoud attributen

•
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o

Doe dit voor alle attributen.
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2.5.2.4

Attributen en lijsten importeren uit een bestaande catalogus

Het is mogelijk om attributen te importeren uit een bestaande catalogus, zodat je
die kan hergebruiken voor een nieuwe catalogus:
•

Kies in het menu “Extra” de optie “Attributen importeren”

•

Klik op het icoontje
selecteren

Afbeelding 24: attributen importeren

om het (ZIP-)bestand van een bestaande catalogus te

 De Catalogue Editor analyseert de catalogus en geeft een lijst van
beschikbare attributen en keuzelijsten
•

•

Vink de attributen en lijsten die je niet wilt importeren uit.
 Klik op

om alles te selecteren.

 Klik op

om alles uit te vinken.

Als de juiste attributen en keuzelijsten aangevinkt zijn, klik je op Importeren
 De geselecteerde attributen en keuzelijsten worden toegevoegd aan de
catalogus, en kunnen nu gebruikt worden voor alle artikelen (zoals
beschreven in punt 2.5.2.3 “Inhoud van attributen bepalen”

Afbeelding 25: attributen selecteren
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2.5.3 Accessoires en Complementaire artikelen
2.5.3.1

Accessoire vs. Complementair artikel

Catalogue Editor geeft de mogelijkheid om artikelen met elkaar te associëren. Er wordt steeds vertrokken van een “basisartikel”, waarmee dan andere
artikelen geassocieerd worden als “accessoire” of “complementair artikel”. De eindgebruiker zal de mogelijkheid hebben om, wanneer hij het basisartikel
bestelt, de accessoires of complementaire artikelen samen dat artikel te bestellen. Dit geeft de mogelijkheid om artikelen die op een of andere manier
samen horen ook samen aan te bieden (bv. een dossierkast en hangmapjes voor deze kast).
Er wordt in e-Catalogue een onderscheid gemaakt tussen “Accessoires” en “Complementaire artikelen”:
•

Artikelen die als “Accessoire” geassocieerd worden met een “basisartikel”, kunnen enkel samen met dit basisartikel besteld worden. Zij zijn voor de
aankoper niet als apart artikel in de catalogus zichtbaar, en kunnen dus ook niet apart besteld worden.

•

“Complementaire Artikelen” daarentegen kunnen zowel samen met het “basisartikel” besteld worden, als apart. Deze artikelen zijn voor de
aankoper wel als apart artikel zichtbaar in de catalogus.

Alle artikelen die je wilt associëren, moeten beschikbaar zijn in de catalogus.

Afbeelding 26: Accessoires en complementaire artikelenzijn terug te vinden op het
tabblad “Accessoires” bij de artikelgegevens
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Afbeelding 27: Bij het toevoegen van een artikel aan het winkelmandje, kan de aankoper de
gewenste accessoires aanvinken om ze tegelijkertijd toe te voegen.
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2.5.3.2

Accessoires en complementaire artikelen associëren met een artikel
•

Open het tabblad “Associaties”.

•

In de tabel links kies je het “basisartikel”.

•

In de tabel rechts kies je één of meerdere artikelen die je met het basisartikel
wilt associëren.

•

Onder “Aantal” moet je aangeven welke hoeveelheid van het geassocieerde
artikel je standaard wilt aanbieden met het basisartikel (bv. 10 hangmapjes bij
een dossierkast).
 Dit is een aanbevolen aantal. De eindgebruiker zal dit nog kunnen wijzigen
op moment van bestellen.

Afbeelding 28: tabblad “Accessoires”
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•

Onder “Commentaar” kan je eventueel nog een woordje uitleg geven.

•

Klik op de knop “A heeft accessoire B” of “A heeft complementair artikel B”
 In de sectie onderaan ziet je de geassocieerde artikelen verschijnen.
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2.5.3.3

Accessoires en complementaire artikelen bewerken
Accessoires bekijken
•

Selecteer links het artikel waarvan je de accessoires wilt bekijken
 De accessoires verschijnen in de sectie onderaan

Een accessoire verwijderen
•

Selecteer het te verwijderen accessoire in de sectie onderaan.

•

Klik op de knop

om het accessoire te verwijderen.

Accessoires kopiëren tussen artikelen

Afbeelding 29: Accessoires bewerken
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•

Selecteer links het artikel waarvan je de accessoires wilt kopiëren.

•

Selecteer rechts het artikel waarnaar je de accessoires wilt kopiëren.

•

Klik op de knop

om de accessoires te kopiëren.
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2.5.4 Pakketten
2.5.4.1

Inleiding

Catalogue Editor geeft de mogelijkheid om “pakketten” van artikelen te creëren. Een pakket is een verzameling van artikelen die je als een geheel, voor een
bepaalde prijs verkoopt. De prijs van een pakket hoeft niet noodzakelijk de som van de prijzen van de artikelen te zijn.

Afbeelding 30: Een pakket staat net als een gewoon artikel in de lijst van artikelen. De
artikelen die in het pakket zitten, staan ook in de lijst en kunnen dus ook apart besteld worden.

Afbeelding 32: In de artikeldetails van een pakket zijn de artikelen terug te vinden die in het
pakket zitten.

Afbeelding 31: Een pakket is ook te vinden op het tabblad “Pakketten” van het basisartikel
waarop het pakket is gebaseerd

CATALOGUE EDITOR
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2.5.4.2

Een pakket aanmaken

Alle artikelen die je aan een pakket wilt toevoegen, moeten beschikbaar zijn in de catalogus.

•

Open het tabblad “Pakketten”

•

Selecteer linksboven het “basisartikel” waarvoor je een pakket wilt aanmaken

•

Klik in de sectie “Pakketten” op de knop
maken

•

Geef een (artikel)nummer op voor het pakket

•

Geef een naam voor het pakket

•

Geef het BTW-tarief voor het pakket

•

Geef in de sectie “Prijzen” de prijs op van het pakket

om een nieuw pakket aan te

 Net als bij een gewoon artikel kunnen hier ook verschillende prijzen
opgegeven worden, afhankelijk van het bestelde aantal.
Afbeelding 33: tabblad “Pakketten”
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2.5.4.3

Artikelen toevoegen aan een pakket
•

Klik in de sectie “Inhoud pakket” op de knop
aan het pakket

om artikelen toe te voegen

 Een nieuw venster wordt geopend met de lijst van alle artikelen die in de
catalogus beschikbaar zijn
•

Selecteer de artikelen die je wilt toevoegen aan het pakket

•

Klik op Selecteer

•

Klik op Annuleren om het venster te sluiten
 Het “basisartikel” verschijnt niet in de lijst, maar wordt standaard
opgenomen in het pakket.

•

Pas eventueel de aantallen van de artikelen aan
 Dit is een vast aantal: hoeveel keer zit dit artikel in het pakket. De
eindgebruiker zal dit niet kunnen wijzigen.

Afbeelding 34: Artikelen toevoegen aan een pakket
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•

Voeg eventueel een commentaar toe aan de artikelen

•

Klik op Opslaan
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2.5.4.4

Pakketten bewerken
Pakketten bekijken
•

Selecteer links het artikel waarvan je de pakketten wilt bekijken
 De pakketten verschijnen in de sectie onderaan

Een pakket verwijderen
•

Selecteer het te verwijderen pakket in de sectie onderaan.

•

Klik op de knop

om het pakket te verwijderen.

Een artikel verwijderen uit een pakket
•

Selecteer onder “Inhoud pakket” het artikel dat je wilt verwijderen.

•

Klik op de knop

•

Vergeet niet na elke wijziging in een pakket op Opslaan te klikken!

om het artikel te verwijderen.

Afbeelding 35: Pakketten bewerken
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2.6 Vertalingen
2.6.1 Inleiding
Als een catalogus in verschillende talen moet worden opgesteld, ga dan als volgt te
werk:
• Zoals reeds vermeld onder punt 2.4.1 “De “configuratie”-tab”, moeten de
gewenste talen op de configuratie-tab geselecteerd zijn.
•

Om van taal te wisselen, open de keuzelijst rechtsboven en selecteer de
gewenste taal
 Alle tekstvelden waarvoor nog geen gegevens beschikbaar zijn in de
geselecteerde taal zijn nu leeg.
 Uitzondering: nieuwe attributen en keuzelijsten krijgen automatisch dezelfde
naam in de verschillende talen

Afbeelding 36: tabblad “Configuratie”

•

Afbeelding 37: Talen
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Voor de meeste gegevens kunnen vertalingen op verschillende manieren
worden toegevoegd:
o

Via het importeren vanuit XLS: zie punt

o

Via het kopiëren vanuit XLS: zie punt

o

Via het kopiëren van de inhoud van een taal: zie punt

o

Manueel: zie punt

 Onder punt 6.2 “Standaardattributen importeren uit XLS” staan de gegevens
aangeduid die vertaald moeten worden

37

2.6.2 Vertaling door kopiëren vanuit XLS

Afbeelding 38: kopiëren uit tabel

•

Vertalingen kunnen ook gekopieerd worden vanuit XLS, zie hiervoor punt 3.1.1.2

•

Volgende gegevens kunnen NIET gekopieerd worden vanuit XLS:
o

Namen van nieuwe attributen

o

Namen van keuzelijsten

o

Codes, namen en beschrijvingen van opties in keuzelijsten

o

Namen van pakketten

Afbeelding 39: inhoud plakken in Catalogue Editor
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2.6.3 Vertaling door gegevens van een taal te kopiëren

Deze methode kopieert de inhoud van alle velden die in punt 6.2 staan aangegeven
als te vertalen.
• Kies in het menu “Extra” de optie “Taalinhoud kopiëren”

Afbeelding 40: taalinhoud kopiëren

•

Kies de brontaal (de taal waarvan je de inhoud wilt kopiëren)

•

Kies de doeltaal (de taal waarnaar je de inhoud wilt kopiëren)

•

Selecteer of je gegevens die al ingevuld zouden staan in de doeltaal wilt
overschrijven met de nieuwe inhoud, of niet.
 Aangevinkt: alle inhoud wordt overschreven met de inhoud van de brontaal
 Niet aangevinkt: reeds bestaande inhoud in de doeltaal blijft behouden.
Enkel voor lege velden wordt de inhoud van de brontaal gekopieerd.

•

Klik op “OK”
 De inhoud van de brontaal wordt gekopieerd naar de doeltaal.

Afbeelding 41: brontaal en doeltaal
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2.6.4 Manueel toevoegen van vertaling
Je kunt natuurlijk ook manueel gegevens (vertalingen) toevoegen.
• Selecteer de taal waarin je gegevens wilt invoegen: open de keuzelijst in de
rechterbovenhoek en selecteer de gewenste taal
•

Zie punt 3 “Manueel bewerken van gegevens in de Catalogue Editor” voor meer
informatie

De volgende gegevens moeten steeds manueel ingegeven worden:
o Namen van nieuwe attributen
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o

Namen van keuzelijsten

o

Codes, namen en beschrijvingen van opties in keuzelijsten

o

Namen van pakketten
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3 Manueel bewerken van gegevens in de Catalogue Editor
3.1 Artikelen
3.1.1 Gegevens kopiëren uit Excel of Word
3.1.1.1

Artikelen aanmaken

Je kunt ook meerdere artikelen in één keer aanmaken, door ze vanuit een Excelbestand te kopiëren. Het bestand moet minstens een kolom met de artikelnummers
bevatten. Ga als volgt te werk:
•

Open het bestand van waaruit je de gegevens wilt kopiëren

•

Selecteer in het bestand de kolom die de artikelnummers bevat en kopieer de
kolom met Ctrl + c

•

Kies in de Catalogue Editor de optie “Meerdere artikelen creëren” uit het menu
“Extra”

•

Kopieer de kolom in het venster “Meerdere artikelen invoegen” met Ctrl + v

•

Klik op de knop Creëer artikelen

•

De Catalogue Editor creëert een reeks “lege” artikelen, met enkel de
artikelnummers ingevuld.

Afbeelding 42: menu “extra”

Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden om meerdere artikelen in één keer toe
te voegen aan een bestaande catalogus. De nieuwe artikelen worden dan onder
de bestaande artikelen toegevoegd in de tabel.
Afbeelding 43: Meerdere artikelen invoegen”
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3.1.1.2

Overige gegevens kopiëren

Afbeelding 44: kopiëren uit tabel

Nadat de artikelen aangemaakt werden in de Catalogue Editor, is het ook mogelijk
om de overige gegevens kolom per kolom te kopiëren vanuit de tabel:
•

Selecteer in de tabel de cellen (kolom) met gegevens die je wilt kopiëren
 Selecteer bij voorkeur enkel de cellen die gegevens bevatten

•

Kopieer de gegevens

•

Selecteer in de Catalogue Editor de cellen van de kolom waar de gegevens
moeten geplakt worden

•

Plak de gegevens met Ctrl + V

Afbeelding 45: cellen selecteren in Catalogue Editor

Afbeelding 46: inhoud plakken in Catalogue Editor
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3.1.2 Uit een bestaande catalogus importeren

Je kunt artikelen importeren uit een catalogus die je al vroeger gemaakt hebt:
•

Kies in het menu “Extra” de optie “Artikelen importeren”

•

Klik op het icoontje
selecteren

Afbeelding 47: artikelen importeren

om het (ZIP-)bestand van een bestaande catalogus te

 De Catalogue Editor analyseert de catalogus en geeft een lijst van
beschikbare artikelen
•

•

Vink de artikelen die je niet wilt importeren uit.
 Klik op

om alles te selecteren.

 Klik op

om alles uit te vinken.

Als de juiste artikelen aangevinkt zijn, klik je op Importeren
 De artikelen worden onderaan de lijst toegevoegd in de tabel.
 Informatie over attributen, associaties of pakketten wordt niet
geïmporteerd.

Afbeelding 48: artikelen selecteren
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3.1.3 Manueel aanmaken van een artikel
•

Open het tabblad “Artikelen”

•

Klik op

om een nieuw artikel toe te voegen

 Het venster ‘Artikelgegevens’ wordt geopend
Afbeelding 49: tabblad “Artikelen”

•

Vul de verschillende gegevens in:
o

Artikelnummer: dit nummer dient uniek te zijn in de catalogus

o

Artikelnaam: naam van het artikel

Het artikelnummer en de artikelnaam zijn de eerste gegevens die de eindgebruiker
zal te zien krijgen wanneer hij artikelen opzoekt. Zorg ervoor dat de artikelnaam
niet te lang is, maar toch voldoende weergeeft over welk artikel het hier gaat.

Afbeelding 50: tabblad “Artikel specificaties”
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o

Beschrijving: een korte beschrijving van het artikel

o

Trefwoorden: eventuele synoniemen, sleutelwoorden,… die de kans
verhogen dat het artikel gevonden wordt via de zoekmotor (vb. ‘PC’,
‘computer’, ‘laptop’, ‘desktop’,…)

o

Website: van de onderneming, of waar meer informatie kan gevonden
worden over het artikel

o

Documentatie: zie hoofdstuk “3.3.3 Documenten manueel toevoegen”

o

CPV-code: zoek een zo juist mogelijke code voor het artikel

o

Vervangt artikel: indien dit artikel een ander artikel vervangt uit een vorige
versie van een catalogus, kan het artikelnummer van het vroegere artikel
hier opgegeven worden.

o

Basislijst: geef hier aan of een artikel behoort tot de basislijst van een
contract (‘ja’), of tot de shopping-list (‘nee’)
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•

o

Productgroep: selecteer de productgroep waarmee het artikel moet
geassocieerd worden.

o

Producent: naam van de producent van het artikel

o

Artikelnummer: artikelnummer van dit artikel bij de producent

o

Website: website van de producent

o

Taal: taal van de producent

Het manueel toevoegen van afbeeldingen wordt besproken in hoofdstuk “3.2.3
Afbeeldingen manueel toevoegen”

Afbeelding 51: tabblad “Afbeeldingen”
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•

Open het tabblad “Prijsinfo”

•

Vul de gegevens in die van toepassing zijn:

•

o

Besteleenheid: geef hier een beschrijving van de bestel- of verkoop eenheid
(bv. ‘krat’)

o

Inhoud van de besteleenheid: geef aan wat de inhoud is van de
besteleenheid (bv. 12 flessen)

o

Te bestellen per (stuks): geef hier aan per hoeveel besteleenheden het
artikel kan gekocht worden

o

Leveringstermijn: geef hier de leveringstermijn voor dit artikel, in werkdagen

o

Minimum bestelhoeveelheid: indien een minimum aantal besteleenheden
moet afgenomen worden.

o

Vergelijkingseenheid: een standaard eenheid die de eindgebruiker moet
toelaten om de prijs van gelijkaardige artikelen te vergelijken, onafhankelijk
van de verpakking of verkoopeenheid (bv. prijs voor 1 liter)

o

Prijs voor vergelijkingseenheid: geef hier de prijs die van toepassing op de
opgegeven vergelijkingseenheid

Prijzen:

De prijs die je opgeeft voor een artikel is altijd de eenheidsprijs (dus de prijs voor
één artikel) exclusief BTW en lokale bijdragen als Reprobel, Recupel, Auvibel,
Bebat.
Afbeelding 52: tabblad “Prijsinfo”

Je maakt geen gebruik van staffelprijzen:
o
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Geef de eenheidsprijs van het artikel in het veld “Basisprijs”
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Je maakt gebruik van staffelprijzen:
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o

Geef de eenheidsprijs van het artikel in het veld “Basisprijs”

o

Selecteer op welke manier je de staffelprijzen wilt bepalen
▪

Als absolute prijzen

▪

Als absolute korting (vast bedrag in Euro) op de basisprijs

▪

Als kortingspercentage t.o.v. de basisprijs

o

Klik op

o

Van: geef hier de bestelhoeveelheid vanaf welke de hierna opgegeven
eenheidsprijs of korting geldig is.

o

Prijs: als je gebruik maakt van absolute prijzen: geef hier de eenheidsprijs
voor het artikel, die geldig is wanneer het bestelde aantal gelijk is aan of
hoger dan het aantal vermeld onder ‘van’.

o

Korting (%): als je gebruik maakt van een kortingspercentage t.o.v. de
opgegeven eenheidsprijs: geef hier het kortingspercentage dat van
toepassing is wanneer het bestelde aantal gelijk is aan of hoger dan het
aantal vermeld onder ‘van’

o

Korting (Euro): als je gebruik maakt van een absolute korting op. de
opgegeven eenheidsprijs: geef hier de korting (bedrag) dat van toepassing is
wanneer het bestelde aantal gelijk is aan of hoger dan het aantal vermeld
onder ‘van’

om een nieuwe prijs toe te voegen
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•

Open het tabblad “BTW en bijdragen”

•

Vul de gegevens in
o

BTW: geef hier het BTW percentage in dat van toepassing is op dit product

o

Reprobel, Recupel, Bebat, Auvibel: geef het bedrag van de respectievelijke
bijdragen (exclusief BTW).

•

Open het tabblad “Technisch”

•

Vul hier eventueel aanvullende informatie in bij de verschillende secties
(technisch, milieu, veiligheid, garantie)

•

Als je alle gewenste gegevens hebt ingevuld, klik je op Opslaan

Afbeelding 53: tabblad “BTW & bijdragen”

 Het venster ‘Artikelgegevens’ wordt gesloten en je keert terug naar de
artikeltabel.

Afbeelding 54: tabblad “Technisch”
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3.1.4 Gegevens aanpassen

De gegevens van een artikel kunnen rechtstreeks in de tabel bewerkt worden, maar
ook via het venster “artikelgegevens”.
•

Dubbelklik op een cel met tekst om de inhoud aan te passen.

•

Dubbelklik op de afbeelding of het artikelnummer van een artikel om het
venster “Artikelgegevens” te openen.

Afbeelding 55: Inhoud aanpassen in de tabel

3.1.5 Kopiëren als nieuw
Het is mogelijk bestaande artikelen te kopiëren. Er zal een nieuw artikel gecreëerd
worden dat een exacte kopie is van het bestaande.
•

Selecteer het artikel dat je wilt kopiëren

•

Klik op de knop

om het artikel te kopiëren

 Het nieuwe artikel wordt onderaan de tabel toegevoegd
•
Afbeelding 56: artikel kopiëren
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Wijzig nu de nodige gegevens
 Het artikelnummer moet zeker aangepast worden, want dat moet uniek zijn
in de catalogus.
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3.1.6 Gegevens kopiëren tussen artikelen

Het is mogelijk om aparte gegevens van een artikel naar andere artikelen te
kopiëren.
Afbeelding 57: inhoud kopiëren

•

Selecteer de cel die de te kopiëren inhoud bevat

•

Kopieer de inhoud met Ctrl + C

•

Selecteer de cel(len) waarin de inhoud moet geplakt worden

•

Plak de inhoud met Ctrl + V

Afbeelding 58: inhoud plakken
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3.2 Afbeeldingen toevoegen aan artikelen
3.2.1 Afbeeldingen automatisch toevoegen
Met deze methode kan je afbeeldingen toevoegen (maximaal 3 per artikel) door bij de artikelen de naam van de afbeelding(en) op te geven, en de map te
selecteren waarin de afbeeldingen zich bevinden. Bij opslaan of validatie zal de Catalogue Editor de afbeeldingen in de geselecteerde map associëren met
de overeenkomstige artikelen op basis van de namen van de afbeeldingen.
•

Open het tabblad “Artikelen”

•

In de kolommen “Afbeelding 1”, “Afbeelding 2” en “Afbeelding 3” vul je de
bestandsnamen in van de afbeeldingen die je met de artikelen wilt associëren.
 Dit kan door te kopiëren vanuit een Excel-tabel, zoals uitgelegd in punt
3.1.1.2.
 Dit kan ook door het importeren van een XLS, zoals uitgelegd in punt 2.2.5.

Afbeelding 59: kolom “Afbeelding”

•

Sla de catalogus op, of valideer hem

•

Selecteer de map met de afbeeldingen wanneer het systeem hier om vraagt.
 De maximale afmeting van een afbeelding is 150x150 pixels. Als de
geselecteerde map grotere afbeeldingen bevat, zal de Catalogue Editor je
voorstellen om ze automatisch te verschalen. Dit heeft geen invloed op de
originele afbeeldingen.

Afbeelding 60: Map afbeeldingen selecteren

 Bij validatie zal de Catalogue Editor ook meteen controleren of alle
afbeeldingen waarvan de naam werd opgegeven in de catalogus
beschikbaar zijn in de geselecteerde map
 De thumbnails worden geüpdatet
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3.2.2 Afbeeldingen en artikelen associëren
Met deze methode kan je afbeeldingen toevoegen (maximaal 3 per artikel) door de map te selecteren waarin de afbeeldingen zich bevinden en ze manueel
te associëren.
•

Open het tabblad “Afbeeldingen”
 Rechts zie je al de lijst van artikelen

•

Selecteer eerst de map waarin de afbeeldingen zich bevinden
 De Catalogue Editor importeert de afbeeldingen
 De maximale afmeting van een afbeelding is 150x150 pixels. Als de
geselecteerde map grotere afbeeldingen bevat, zal de Catalogue Editor je
voorstellen om ze automatisch te verschalen.
 In de sectie links worden de beschikbare afbeeldingen getoond

Afbeelding 61: tabblad “Afbeeldingen”

•

Selecteer in de sectie links tot maximaal 3 afbeeldingen

•

Selecteer rechts één of meerdere artikelen waarmee je de geselecteerde
afbeeldingen wilt associëren

•

Klik op “Associeer”
 Bij de geselecteerde afbeeldingen en artikelen verschijnt een groen vinkje

Afbeelding 62: Afbeeldingen associëren
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•

Selecteer links een afbeelding: in de tabel onderaan wordt getoond met welke
artikelen deze afbeelding geassocieerd is.

•

Selecteer rechts een artikel: in de tabel onderaan wordt getoond met welke
afbeeldingen dit artikel geassocieerd is.
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3.2.3 Afbeeldingen manueel toevoegen per artikel
•

Open het tabblad “Artikelen”

•

Dubbelklik op het artikelnummer van een artikel
 Het venster “Artikelgegevens” wordt geopend

•

Open het tabblad “Afbeeldingen”

•

Klik op

om een nieuwe afbeelding toe te voegen

 Er kunnen maximaal 3 afbeeldingen worden toegevoegd
 De maximale afmeting van een afbeelding is 150x150 pixels
 Als je een grotere afbeelding selecteert, zal de Catalogue Editor je
voorstellen om de afbeelding automatisch te verschalen.

Afbeelding 63: tabblad “Afbeeldingen”
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•

Klik op

•

Klik op

of

om van de ene afbeelding naar de andere te gaan

om de actieve afbeelding te verwijderen
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3.3 Documenten toevoegen aan artikelen
3.3.1 Documenten automatisch toevoegen
Met deze methode kan je documenten toevoegen (maximaal 3 per artikel) door bij de artikelen de naam van de documenten op te geven, en de map te
selecteren waarin de documenten zich bevinden. Bij opslaan of validatie zal de Catalogue Editor de documenten in de geselecteerde map associëren met
de overeenkomstige artikelen op basis van de namen van de documenten.

•

Open het tabblad “Artikelen”

•

In de kolommen “Document 1”, “Document 2” en “Document 3” vul je de
bestandsnamen in van de documenten die je met de artikelen wilt associëren.
 Dit kan door te kopiëren vanuit een Excel-tabel, zoals uitgelegd in punt
3.1.1.2.

Afbeelding 64: kolom “Document”

 Dit kan ook door het importeren van een XLS, zoals uitgelegd in punt 2.2.5.
•

Sla de catalogus op, of valideer hem

•

Selecteer de map met de documenten wanneer het systeem hier om vraagt.
 Bij validatie zal de Catalogue Editor ook meteen controleren of alle
afbeeldingen waarvan de naam werd opgegeven in de catalogus
beschikbaar zijn in de geselecteerde map

Afbeelding 65: Map documenten selecteren
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3.3.2 Documenten en artikelen associëren
Met deze methode kan je documenten toevoegen door de map te selecteren waarin de documenten zich bevinden en ze manueel te associëren.
Als je een catalogus in meerdere talen opstelt, kan je per taal aparte bestanden associëren. Zorg ervoor dat de map de bestanden voor alle talen bevat.
•

Open het tabblad “Documenten”

•

Selecteer eerst de map waarin de documenten zich bevinden
 De Catalogue Editor importeert de documenten
 In de sectie links worden de beschikbare documenten getoond

Afbeelding 66: tabblad “Documenten”

•

Selecteer links 1 tot maximaal 3 documenten

•

Selecteer rechts één of meerdere artikelen waarmee je de geselecteerde
documenten wilt associëren

•

Klik op “Associeer”
 Bij de geselecteerde documenten en artikelen verschijnt een groen vinkje

Indien noodzakelijk:
• Wijzig de taal (keuzelijst bovenaan rechts)
•

Herhaal de stappen zoals hierboven beschreven voor de documenten van de
actieve taal
 Documenten geassocieerd onder de actieve taal hebben een groen vinkje
 Documenten geassocieerd onder een andere taal hebben een grijs vinkje

•

Selecteer links een document: in de tabel onderaan wordt getoond met welke
artikelen dit document geassocieerd is.

•

Selecteer rechts een artikel: in de tabel onderaan wordt getoond met welke
documenten dit artikel geassocieerd is.

Afbeelding 67: Documenten associëren
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3.3.3 Documenten manueel toevoegen

•

Open het tabblad “Artikelen”

•

Dubbelklik op het artikelnummer van een artikel
 Het venster “Artikelgegevens” wordt geopend

•

Open het tabblad “Artikel specificaties”

•

Klik onder documentatie op

•

Selecteer het gewenste document

•

Klik op

om een nieuw document toe te voegen

om een document te verwijderen

Afbeelding 68: tabblad “Artikelspecificaties”
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4 Een catalogus wijzigen
Elke wijziging in de catalogus moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Aanbestedende Overheid.
Om een catalogus te wijzigen ga je als volgt te werk:
• Download de gepubliceerde versie van de catalogus.
• Open de catalogus in de Catalogue Editor en breng de nodige wijzigingen aan.
• Valideer de catalogus en sla hem op.
• Laad de nieuwe versie van de catalogus op, en dien ze in ter goedkeuring.

4.1 Een catalogus downloaden
•

Meld je aan op https://ecat.publicprocurement.be

•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”.

•

Klik op het contractnummer van een dossier om het te openen.

•

Open het tabblad Catalogi

•

Klik op de naam van de catalogus die je wilt downloaden.

•

Klik op het icoon “Downloaden”

naast de gepubliceerde versie van de

catalogus. Deze versie wordt aangeduid met het icoon
Afbeelding 69: catalogusversies

Afbeelding 70: formaat kiezen
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•

Kies het formaat “XML”

•

Klik op Download

•

Sla de catalogus op in een map naar keuze
 De catalogus is een ZIP-bestand dat de artikelgegevens bevat in XMLformaat, en eventuele afbeeldingen en bestanden. Dit ZIP-bestand kan
geopend worden in de Catalogue Editor.
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4.2 Nieuwe artikelen toevoegen

•

Start de Catalogue Editor (zie hoofdstuk 2.3)

•

Klik in het menu “Bestand” op “Catalogus openen”

•

Zoek en selecteer de catalogus (ZIP-bestand) dat je hebt gedownload zoals
beschreven in punt 4.1)

•

Klik op Openen

•

Je kunt op verschillende manieren artikelen toevoegen

1.
2.
3.
4.

Manueel: zie hoofdstuk 3.1.3
Importeren uit een bestaande catalogus: zie hoofdstuk 3.1.2
Kopiëren uit Excel: zie hoofdstuk 3.1.1
Een Excel-bestand importeren: zie hoofdstuk 2
Let op: voor deze laatste methode mag het Excel bestand enkel gegevens van de
nieuwe artikelen bevatten.
Als het Excel bestand artikelnummers bevat die al voorkomen in de catalogus,
zal de import afgebroken worden.
De nieuwe artikelen worden aan het einde van de catalogus toegevoegd.

Afbeelding 71: Artikelen uit bestaande catalogus

Afbeelding 72: XLS importeren

Afbeelding 73: Meerdere artikelen creëren
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4.3 Nieuwe afbeeldingen toevoegen
Je kunt op verschillende manieren nieuwe afbeeldingen toevoegen en associëren
met artikelen.
1. Manueel: zie punt 3.2.3
2. Afbeeldingen associëren: zie punt 3.2.2
Let op: het is aangeraden dat de map met de afbeeldingen enkel de nieuwe
afbeeldingen bevat.
De Catalogue Editor zal alle afbeeldingen in de gekozen map importeren, zelfs
als ze al in de catalogus beschikbaar zijn.
De nieuwe afbeeldingen worden toegevoegd aan de lijst met reeds bestaande
afbeeldingen, en zijn te herkennen aan het feit dat er nog geen groen vinkje
voor staat.
Afbeelding 74: Afbeeldingen
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3. Afbeeldingen automatisch toevoegen: zie punt 3.2.1
Bij opslaan of valideren zal de Catalogue Editor merken dat een aantal namen
van afbeeldingen nieuw zijn, en vragen om de map met de nieuwe afbeeldingen
te selecteren.
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4.4 Nieuwe documenten toevoegen
Je kunt op verschillende manieren nieuwe documenten toevoegen en associëren
met de nieuwe artikelen.
1. Manueel: zie punt 3.3.3

Afbeelding 75: Documenten
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2. Documenten associëren: zie punt 3.3.1
Let op: het is aangeraden dat de map met de documenten enkel de nieuwe
documenten bevat.
De Catalogue Editor zal alle documenten in de gekozen map importeren, zelfs als
ze al in de catalogus beschikbaar zijn.
De nieuwe documenten worden toegevoegd aan de lijst met al bestaande
documenten, en zijn te herkennen aan het feit dat er nog geen groen vinkje voor
staat.
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4.5 Attributen, opties en pakketten

Afbeelding 76: Attributen

1. Attributen en opties
• Bestaande attributen zijn automatisch beschikbaar voor nieuwe artikelen:
vergeet niet voor alle attributen een waarde te bepalen voor de nieuwe
artikelen. Zie punt 2.5.2.3.
•

Bestaande optielijsten zijn automatisch beschikbaar voor nieuwe artikelen.

•

Nieuwe attributen en optielijsten kunnen aangemaakt worden zoals beschreven
in punt 2.5.2

Afbeelding 77: Opties

2. Pakketten
•

Om een nieuw pakket toe te voegen, zie punt 2.5.4.2

•

Om artikelen toe te voegen aan bestaande pakketten, zie punt 2.5.4.3

•

Om artikelen te verwijderen uit bestaande pakketten, zie punt 2.5.4.4

Afbeelding 78: Pakketten
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4.6 Een catalogus in meerdere talen

•

Vergeet niet om, indien nodig, bestaande inhoud te wijzigen of nieuwe inhoud
toe te voegen in alle beschikbare talen.

Afbeelding 79: Talen

4.7 Valideren en opslaan
Als alle wijzigingen aangebracht zijn:
•

Valideer de catalogus (zie punt 2.4.4)

•

Sla de catalogus op (zie hoofdstuk 2.4.4)
 Nu kan je de nieuwe versie opladen in e-Catalogue

Afbeelding 80: Valideren en opslaan
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5 Nog vragen?
5.1 Hoe ons contacteren?

Federale Dienst e-Procurement
DG Federale Accountant en Procurement

FOD Beleid en Ondersteuning
e.proc@publicprocurement.be
WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
02/740 80 00
Bezoek ons op
http://www.publicprocurement.be
Website e-Catalogue:
https://ecat.publicprocurement.be/
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6 Appendix A: standaard attributen beschikbaar in de Catalogue Editor
6.1 Lijst van standaardattributen
Naam attribuut

Betekenis

Artikelnummer

De referentie van het artikel. Dit nummer wordt gebruikt als identificatie van het artikel en moet dus uniek zijn binnen
de catalogus.

X

Artikelnaam

De naam van het artikel. Kies een niet al te lange naam, die echter wel al duidelijk weergeeft om welk artikel het gaat.
Het artikelnummer en de artikelnaam zijn de eerste gegevens die een gebruiker te zien zal krijgen wanneer hij naar
artikelen zoekt, en met deze gegevens moet de gebruiker al min of meer weten welk soort artikel hij voor zich heeft.
Voorbeeld: “KBS-01/89-C” is geen goede artikelnaam. “USBkabel A Male-Female” is dat wel.

X

Artikelbeschrijving

Hier kan een langere beschrijving gegeven worden van het artikel.

X

Trefwoorden

Synoniemen, populaire benamingen of trefwoorden die te maken hebben met het artikel. Het gebruik van trefwoorden
verhoogt de kans dat een gebruiker een artikel zal terugvinden.
Voorbeeld: “PC”, “desktop”, “computer”

X

Website

URL van een website waarop de gebruiker meer informatie kan vinden over het artikel.

Document 1

De bestandsnaam van een document dat met het artikel geassocieerd wordt. Als een document mee wordt opgenomen
in de catalogus en aan het artikel gelinkt, kan de gebruiker het bekijken van op de pagina met artikeldetails.

Document 2

De bestandsnaam van een document

Document 3

De bestandsnaam van een document

CPV Code

“Common Procurement Vocabulary” is een classificatiesysteem waarbij goederen en diensten worden geclassificeerd
onder unieke codes. Gebruik de CPV-code die te vinden is in de publicatie van de opdracht, of in overeenkomst met de
aanbestedende overheid.

X

Vervangt artikel

Als een artikel dient als vervanging van een ander artikel (dat niet meer in de catalogus zal aanwezig zijn), dan kan je hier
het artikelnummer van het oude artikel meegeven. Als een gebruiker toch nog op de oude code zoekt, zal hij zo op het
nieuwe artikel uitkomen.

X

Basislijst

Geef aan of een artikel behoort tot de basislijst van de opdracht, of tot de shoppinglijst.

X

Productgroep

Met het toekennen van een productgroep aan een artikel kan de catalogus onderverdeeld worden in groepen van
gelijkaardige of bijeen horende artikelen. Online zal de gebruiker lijsten van artikelen kunnen filteren op basis van deze

X
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Naam attribuut

Betekenis

Gebruikt in
zoekmotor

productgroepen, om zo sneller het gewenste artikel terug te vinden.
Naam Producent

De naam van de producent van het artikel (eventueel merknaam).

Artikelnummer producent

Het artikelnummer van dit artikel bij de producent (kan verschillend zijn van het artikelnummer bij de leverancier).

Website producent

Website van de producent waar de gebruiker meer informatie kan vinden over het artikel.

Taal producent

De geprefereerde communicatietaal van de producent.

Afbeelding 1

De bestandsnaam van een afbeelding die aan het artikel moet gekoppeld worden.

Afbeelding 2

De bestandsnaam van een afbeelding die aan het artikel moet gekoppeld worden.

Afbeelding 3

De bestandsnaam van een afbeelding die aan het artikel moet gekoppeld worden.

Besteleenheid

Gebruik het gegeven “besteleenheid” enkel als je het artikel niet gewoon “per stuk” verkoopt.
Voorbeeld: een bepaald schoonmaakproduct wordt verkocht in dozen met daarin 6 flessen

Besteleenheid - beschrijving

De beschrijving van de besteleenheid: doos

Besteleenheid - aantal

Het aantal van de inhoud van de besteleenheid: 6

Besteleenheid - eenheid

De eenheid van de inhoud van de besteleenheid: flessen

Te bestellen per (stuks)

Indien een artikel enkel kan besteld worden in veelvouden van…
Let op:
• Dit aantal slaat op de besteleenheid, indien van toepassing
• e-Catalogue zal bij het aanmaken van een bestelling controleren of het bestelde aantal effectief een veelvoud is
van het hier opgegeven aantal.

Minimum bestelhoeveelheid

Hoeveel artikelen moeten er minimaal besteld worden. …
Let op:
• Dit aantal slaat op de besteleenheid, indien van toepassing
• e-Catalogue zal bij het aanmaken van een bestelling controleren of het bestelde aantal effectief gelijk is aan of
groter dan het hier opgegeven aantal.

Leveringstermijn - aantal

Voor een leveringstermijn van 4 dagen: “4”

Leveringstermijn - eenheid

Voor een leveringstermijn van 4 dagen: “dagen”
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Naam attribuut

Betekenis

Basisprijs

De basisprijs voor 1 artikel of besteleenheid, exclusief BTW en exclusief eventuele bijdragen (Recupel, Reprobel, Auvibel,
Bebat)

Van n

Indien staffelprijzen van toepassing zijn: het aantal vanaf hetwelk de prijs gedefinieerd onder “Prijs n” (zie hieronder)
geldig is. Dit attribuut kan meerdere keren voorkomen, telkens in combinatie met een corresponderend attribuut “Prijs
n”

Prijs n

Indien staffelprijzen van toepassing zijn: de basisprijs die geldig is voor het aantal gedefinieerd onder “Van n” (zie
hierboven). Dit attribuut kan meerdere keren voorkomen, telkens in combinatie met een corresponderend attribuut
“Van n”

Vergelijkingseenheid

Om gelijkaardige artikelen te kunnen vergelijken die in verschillende verpakkingseenheden of besteleenheden
aangeboden worden, kan de vergelijkseenheid gebruikt worden.
Voorbeeld: de prijs per 1000 vel papier

Vergelijkingseenheid (aantal)

De grootte van de vergelijkingseenheid: “1000”

Vergelijkingseenheid (eenheid)

De eenheid van de vergelijkingseenheid: “vel”

Vergelijkingseenheid (prijs)

De prijs voor deze eenheid (exclusief BTW en exclusief bijdragen)

BTW (%)

Het BTW percentage dat van toepassing is op dit artikel

Reprobel (Euro)

Reprobel, exclusief BTW

Recupel (Euro)

Recupel, exclusief BTW

Bebat (Euro)

Bebat, exclusief BTW

Auvibel (Euro)

Auvibel, exclusief BTW

Technische Informatie

Deze tekst kan een verdere omschrijving bevatten over technische specificaties van het artikel.

Milieu-informatie

Deze tekst kan een verdere omschrijving bevatten over milieuaspecten of aspecten van duurzaamheid van het artikel.

Richtlijnen voor veilig gebruik

Deze tekst kan richtlijnen bevatten over het veilig gebruik van het artikel.

Gebruikt in
zoekmotor

X

Garantie
Info over de garantie
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Deze tekst kan informatie bevatten over de garantie die van toepassing is op het artikel.
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Naam attribuut

Betekenis

Gebruikt in
zoekmotor

Garantieperiode - aantal

Het aantal (dagen, maanden,…) voor de garantie

Garantieperiode - eenheid

De eenheid (dagen, maanden,…) voor de garantie

6.2 Standaardattributen importeren uit XLS
Naam attribuut:
Type gegeven:
Verplicht:
Te vertalen:
Mogelijke waarden:

De naam van het attribuut in de Catalogue Editor. Geef in het Excel-bestand aan de kolommen de naam van het
overeenkomstig attribuut, zodat het koppelen tussen kolommen en attributen automatisch kan gebeuren.
Tekst, Getal of Code. Code is ook tekst, maar die moet gekozen worden uit een gedefinieerde lijst van mogelijkheden.
Geeft aan welk gegeven verplicht aanwezig zal moeten zijn in de uiteindelijke catalogus. Het is natuurlijk aan te bevelen
(maar niet verplicht) om deze gegevens al te voorzien in het Excel-bestand dat je zult importeren.
Geeft aan welke attributen in de verschillende talen zullen moeten aanwezig zijn, indien een catalogus opgemaakt
wordt in meer dan één taal.
Geeft aan uit welke lijst een code moet gekozen worden, of aan welke voorwaarden een getal of tekst moet voldoen.

Naam attribuut
NL

FR

Type
gegeven
EN

Te
vertalen

Verplicht

Mogelijke waarden

DE

Artikelnummer

Numéro d'article

Serial number

Artikelnummer

Tekst

Artikelnaam

Nom d'article

Item name

Artikelname

Tekst

X

Artikelbeschrijving

Item
description
Keywords

Artikelbeschreibung

Tekst

X

Trefwoorden

Description
d'article
Mots-clés

Stichworte

Tekst

X

Website

Site web

Website

Webseite

Tekst

X

Document 1

Document 1

Document 1

Dokument 1

Tekst

X

De naam van het bestand (inclusief extensie)

Document 2

Document 2

Document 2

Dokument 2

Tekst

X

De naam van het bestand (inclusief extensie)

Document 3

Document 3

Document 3

Dokument 3

Tekst

X

De naam van het bestand (inclusief extensie)

CPV Code

Code CPV

CPV code

CPV-Code

Getal

CATALOGUE EDITOR

X
X

X

een geldige CPV-code
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Naam attribuut
NL

FR

Type
gegeven
EN

Te
vertalen

Remplace article

Replaces item

Ersetzt Artikel

Tekst

Basislijst

Liste de base

Base list

Grundliste

Code

Productgroep

Groupe de
produits
Nom Fabriquant

Product group

Produktgruppe

Tekst

Name
Manufacturer
Manufacturer
serial number
Manufacturer
website
Manufacturer
language

Name Hersteller

Tekst

Artikelnummer
Hersteller
Webseite Hersteller

Tekst
Tekst

X

Sprache Hersteller

Code

X

Artikelnummer
producent
Website producent

Mogelijke waarden

DE

Vervangt artikel

Naam Producent

Verplicht

ja, oui, yes, true
nee, neen, non, no, nein, false
X

Taal producent

Numéro d'article
fabriquant
Site web
fabriquant
Langue fabriquant

Afbeelding 1

Image 1

Image 1

Bild 1

Tekst

Afbeelding 2

Image 2

Image 2

Bild 2

Tekst

Afbeelding 3

Image 3

Image 3

Bild 3

Tekst

Besteleenheid

Unité de
commande
Unité de
commande
(quantité)
Unité de
commande (unité)

Orderable unit

Bestelleinheit

Tekst

Orderable unit
(quantity)

Bestelleinheit (Anzahl)

Getal

geheel getal

Orderable unit
(unit)

Bestelleinheit (Einheit)

Code

zie Appendix B voor enkele voorbeelden van
beschikbare codes. Gebruik de code, niet de
naam.

Besteleenheid
(aantal)
Besteleenheid
(eenheid)

CATALOGUE EDITOR

nl, fr, en, de
nl-nl, fr-fr, en-en, de-de
nederlands, néerlandais, dutch, holländisch
frans, français, french, franzözisch
engels, anglais, english, englisch
duits, allemand, german, deutsch
De naam van het afbeeldingsbestand (inclusief
extensie)
De naam van het afbeeldingsbestand (inclusief
extensie)
De naam van het afbeeldingsbestand (inclusief
extensie)

X
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Naam attribuut
NL

Type
gegeven

Te
vertalen

Verplicht

Mogelijke waarden

FR

EN

DE

Te bestellen per
(stuks)
Leveringstermijn
(aantal)
Leveringstermijn
(eenheid)

À commander par
(pièces)
Délai de livraison
(quantité)
Délai de livraison
(unité)

Order quantity
increment
Delivery period
(quantity)
Delivery period
(unit)

Bestellmengeinkrement

Getal

geheel getal

Lieferziet (Anzahl)

Getal

geheel getal

Lieferziet (Einheit)

Code

Minimum
bestelhoeveelheid
Eenheidsprijs

Quantité minimum
de commande
Prix unitaire

Minimum
order quantity
Unit price

Mindestbestellmenge

Getal

dag, jour, journée, day, tag, dagen, jours,
journées, days, tage
werkdag, jour ouvrable, working day,
arbeitstag, werkdagen, jours ouvrables,
working days, arbeitstage
week, semaine, woche, weken, semaines,
weeks, wochen
maand, mois, month, monat, maanden,
months, monate
geheel getal

Stückpreis

Getal

Van n

De n

From n

Von n

Getal

getal met maximaal 4 decimalen
Indien de prijs geïmporteerd wordt, dan
moet voor elk artikel een prijs gegeven
worden
geheel getal

Prijs n

Prix n

Price n

Preis n

Getal

getal met maximaal 4 decimalen

Vergelijkingseenheid
(aantal)

Comparison
unit (quantity)

Vergleichseinheit
(Anzahl)

Getal

geheel getal

Vergelijkingseenheid
(eenheid)

Unité de
comparaison
(quantité)
Unité de
commande (unité)

Comparison
unit (unit)

Vergleichseinheit
(Einheit)

Code

Vergelijkingseenheid
(prijs)

Unité de
commande - prix

Comparison
unit - price

Vergleichseinheit Preis

Getal

zie Appendix B voor enkele voorbeelden van
beschikbare codes. Gebruik de code, niet de
naam.
getal met maximaal 4 decimalen

CATALOGUE EDITOR

X
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Naam attribuut
NL

FR

Type
gegeven
EN

Te
vertalen

Verplicht

Mogelijke waarden

DE

BTW

TVA

VAT

MwSt

Getal

Reprobel

Reprobel

Reprobel

Reprobel

Getal

getal tussen 0 en 100, maximaal 4 decimalen
Indien BTW geïmporteerd wordt, dan moet
voor elk artikel een BTW gedefinieerd
worden
getal met maximaal 4 decimalen

Recupel

Recupel

Recupel

Recupel

Getal

getal met maximaal 4 decimalen

Bebat

Bebat

Bebat

Bebat

Getal

getal met maximaal 4 decimalen

Auvibel

Auvibel

Auvibel

Auvibel

Getal

getal met maximaal 4 decimalen

Technische
Informatie
Milieu-informatie

Informations
techniques
Informations
Environnementales
Consignes de
sécurité d'emploi
Info sur la garantie

Technical
information
Environmental
information
Safety of use

Technische Information

Tekst

X

Umweltinformation

Tekst

X

Hinweise zum sicheren
Gebrauch
Info Zur Garantie

Tekst

X

Tekst

X

Garantiezeit - Anzahl

Getal

geheel getal

Garantiezeit - Einheit

Code

jaar, an, année, year, jahr
ans, années, years, jahre
maand, mois, month, monat
maanden, months, monate

Neues Attribut

Tekst

Richtlijnen voor
veilig gebruik
Info over de
garantie
Garantieperiode aantal
Garantieperiode eenheid

Période de
garantie - unité

Warranty
information
Warranty
period quantity
Warranty
period - unit

Nieuw attribuut

Nouvel attribut

New attribute

CATALOGUE EDITOR

Période de
garantie - quantité

X

X
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7 Appendix B: Codes voor meeteenheden
Code
EA
BO
BX
CA
CR
CS
CT
PA
PF
PK
RL
RN
RO
SS
PU
AD
2P
4L
MLT
CLT
DLT
LTR
HLT
CMT
DMT
GRM

CATALOGUE EDITOR

Nom
each
bottle
box
can
crate
case
carton
packet
pallet (lift)
package
reel
ream metric measure
roll
sheet metric measure
tray / tray pack
byte
kilobyte
megabyte
millilitre
centilitre
decilitre
litre
hectolitre
centimetre
decimetre
gram

Code
D62
HUR
DAY
WEE
MON
ANN
IE
KWH
KWT
P1
OP
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
TP
EP
DZP
4E
MTR
KTM
D90
D61

Nom
Second
hour
day
week
month
year
person
kilowatt hour
kilowatt
percent
two pack
three pack
four pack
five pack
six pack
seven pack
eight pack
nine pack
ten pack
eleven pack
dozen pack
twenty pack
metre
kilometre
cubic metre (net)
minute

Code

Nom

CNP
PR
HD
DZN
DPC
DPR
D62
HUR

hundred pack
pair
half dozen
dozen
dozen piece
dozen pair
Second
hour
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