Plaats uw bestellingen elektronisch bij Würth Nederland
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestellingen op een eenvoudige en veilige wijze vanuit uw softwarepakket in ons
systeem te plaatsen.
Veel softwarepakketten (bijvoorbeeld Syntess, BasWare, Gilde software, ENK software) zijn dusdanig ingericht dat de
software zonder problemen kan communiceren met de software van Würth Nederland.
De voordelen zijn onder andere:
 Beschikbaarheid over de meest actuele prijzen en condities.
 Sterke reductie van faalkosten.
 Minimale vertraging door geringe verwerkingstijd.

Hoe werkt het?
Uw bestellingen worden door uw software omgezet naar bijvoorbeeld een ICM of INSBOU003
bestand. Deze bestanden worden per mail verzonden of op een beveiligde FTP-server gezet. Wij
verwerken daarna direct uw bestelling in ons systeem.

Daarna kan indien gewenst de bestelling bevestigd worden middels een digitale orderbevestiging.
Deze kan naar u verzonden worden per mail of worden geplaatst op een FTP-server. De
orderbevestiging kunt u dan op elk gewenst moment daarna verwerken in uw eigen systeem. Dit
proces werkt geheel automatisch.

Afhankelijk van het formaat dat u gebruikt kan er een elektronische pakbon (bijvoorbeeld
INSBOU003) naar u worden verstuurd of worden klaargezet op een FTP-server.
Het voordeel van een elektronische pakbon voor u als klant is dat deze pakbon direct naar u toe
wordt verzonden als de order verwerkt is in het magazijn. U kunt deze voordat de levering
daadwerkelijk binnen is, op voorhand al controleren en uw processen hierop afstemmen.
De producten zijn hierdoor dus ook sneller beschikbaar voor gebruik of verkoop doordat
producten sneller kunnen worden binnen geboekt in het magazijn.

Vanuit vele onderzoeken blijkt dat het verwerken van facturen een kostbare activiteit is.
Naast het handmatig invoeren is ook het controleren van de juistheid lastig.
Door het proces van order tot factuur te automatiseren is het mogelijk dat u de
elektronische factuur automatisch in leest in uw software en controle doet ten opzichte van
de inkooporder (prijzen) en de pakbon (is het product geleverd) waarna de factuur automatisch via uw software
systeem verwerkt kan worden.

Webselectie
Met behulp van webselectie (OCI) heeft u vanuit uw eigen inkoopsoftware direct toegang tot onze Online Shop. Op onze
Online Shop zoekt u de benodigde materialen, u vult het winkelmandje en haalt dit gehele winkelmandje met één druk op
de knop over naar uw eigen inkoopsysteem, waar u de order of calculatie verder kunt afhandelen.
Het grote voordeel is dat u zelf geen grote artikelbestanden van Würth Nederland meer hoeft te onderhouden in uw eigen
software. U maakt gebruik van de uitgebreide Würth Online Shop met actuele productinformatie, productafbeeldingen,
voorraadinformatie en uw eigen netto prijzen.
Een ander voordeel is dat u de inkooporder maakt vanuit uw eigen systeem. Deze ligt dus direct vast in uw eigen software
en u stuurt bijvoorbeeld uw eigen inkoopnummer mee.

Hoe werkt het
1. U meld zich aan op uw eigen software zoals gebruikelijk.
2. Bij het maken van een bestelling heeft u de gelegenheid om een uitstap te maken naar de Würth Online Shop en
krijgt hierbij de beschikking over de eigen bestellijsten, prijzen en beschikbaarheid
3. U plaatst de benodigde artikelen in de winkelwagen en rondt de bestelling af door de order door te sturen naar
uw eigen software.
4. In uw eigen software kan de bestelling, eventueel na controle, worden goedgekeurd.
5. Na goedkeuring kan de order naar Würth Nederland worden verstuurd. Indien er een EDI koppeling is ingericht
kan dit tevens elektronisch gebeuren. Zoals reeds eerder aangegeven kunnen de orderbevestiging, factuur en
zelfs de pakbon dan ook elektronisch verwerkt worden.

De voordelen van webselectie zijn onder andere:
 Altijd de meest actuele artikelinformatie.
 Actuele beschikbaarheid.
 Up-to-date (netto)-prijs.
 Indien uw artikelnummer bij Würth Nederland bekend is kan deze ook worden weergegeven en gebruikt op de Online
Shop. Handig bij het opzoeken van artikelen.
 De artikelen hoeven niet meer in uw eigen software onderhouden te worden.
 Met behulp van bestellijsten kunt u een lijst maken met uw favoriete of meest gebruikte artikelen.

Komt u in aanmerking voor Webselectie
Webselectie (OCI) is een “platform onafhankelijk” protocol dat voor de Würth Online Shop ingezet kan worden. U als
gebruiker van het Syntess softwarepakket heeft de mogelijkheid om hier gebruik van te maken.

Stamgegevens
Voor alle partijen dient duidelijk en inzichtelijk te zijn welke producten, artikelen en
diensten er beschikbaar zijn. In het geval van Würth Nederland B.V. gaat dit punt over
het artikelbestand, ofwel het assortiment.
Würth Nederland heeft ervoor gekozen haar assortiment te publiceren volgens ETIM
PAB2.0 en het Sales in de BOUW (XML) formaat. Dit biedt als voordeel dat
artikelinformatie eenduidig opgebouwd is en afnemers van de artikelinformatie deze
informatie eenduidig kunnen verwerken.
Würth Nederland publiceert maandelijks het artikelbestand van haar assortiment o.a. op 2BA, Artikelbeheer.nl en op
www.wurth.nl onder “download” op de website.

