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1 Introductie
SALES005 is de opvolger van de berichtenstandaard INSBOU004. De SALES Standaard is de
berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en
installatiesector. Door gebruik te maken van de software-onafhankelijke berichtenstandaard
kunnen bedrijven efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. Het
gaat om offertes, prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen,
pakbonnen en facturen.

1.1 Concepten
COS
PIM
INSBOU

SALES005
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Compano Online Software; waaronder ook Compano PIM
Product Informatie Management
Berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen
ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Beschikbaar in versie
INSBOU003 en INSBOU004
Berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen
ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Opvolger van de
INSBOU standaard.

2 SALES005
Voor de aanlevering van data naar de datapools 2BA en Installdata, zijn in COS de volgende (nieuwe) velden opgenomen:
Naam veld

Naam veld in COS

Groep

Onderdeel

Beschrijving documentatie SALES5

Description

LongTradeItemDescription

artikelbericht

LongTradeItemDescription

artikelbericht

MaximumDeliveryTime

[bestaande veld
Artikelomschrijving]
[taalcode, wordt automatisch
meegestuurd bij invullen
omschrijving]
Maximale levertijd

DeliverDuration

artikelbericht

MinimalDeliveryTime

[Bestaande veld Levertijd]

DeliverDuration

artikelbericht

Length

Maximaal versnijdbare lengte

MaximumCuttingLength

artikelbericht

LengthUoM

MaximumCuttingLength

artikelbericht

TradeItemCharacteristics

artikelbericht

Code waarmee wordt aangegeven of artikel al dan niet
versneden kan (dient te) worden.

BestBeforeDateOnPackage

Maximaal versnijdbare lengte
eenheid
Indicatie versnijdbaar. Let op: dit
is een berekend veld dat op Ja
wordt gezet als je een lengte
invult.
Code T.H.T.

Tekstveld met een uitgebreide beschrijving van het artikel
gericht op de afnemer.
Taalcode, bijvoorbeeld en-GB, die wordt meegestuurd. NB:
Deze code kan je niet zelf invullen maar wordt bepaald op
basis van de taal van het ingevulde tekstveld.
Maximale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd
kan worden na ontvangst
Minimale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd
kan worden na ontvangst van de bestelling bij de
leverancier. Als sprake is van een vaste levertijd dient u
alleen Minimale Levertijd in te vullen.
De maximale lengte die bv om technische of logistieke
redenen voor het artikel mogelijk zijn. Voorbeeld: de
maximale versnijdbare lengte van een kabel is 2m. Dan
weet de klant dat bij 6 meter er 3 stuks kabels nodig zijn,
maar ook dat er 2 koppelstukken nodig zijn om de 3 kabels
te koppelen. Let op: het is in dit geval wel mogelijk om
meer dan 2 m te bestellen. Moet worden gebruikt als
'Indicatie versnijdbaar artikel' JA is.
Code van de meeteenheid waarin de lengte is uitgedrukt

TradeItemFeatures

artikelbericht

FragileOnPackage

Code Breekbaar

TradeItemFeatures

artikelbericht

Code waarmee wordt aangegeven of de 'Tenminste
Houdbaar Tot' datum op de verpakking wordt aangegeven.
Code waarmee wordt aangegeven of breekbaar op de
verpakking wordt aangegeven.

LanguageCode

CuttableIndicator

5

BatteriesIncluded

Inclusief batterij(en)

ProductFeatures

productgegevens

CEIndicator

CE markering

ProductFeatures

productgegevens

ROHSIndicator

Gevaarlijke stof

ProductFeatures

productgegevens

SDSIndicator

SDS markering

ProductFeatures

productgegevens

UNSPSC

UNSPS

ProductLine

productgegevens

Code waarmee wordt aangegeven of het product batterijen
bevat.
Code waarmee wordt aangegeven of het product een CE
markering bevat.
Code waarmee wordt aangegeven of ROHS van toepassing
is.
Code waarmee wordt aangegeven of het product een
veiligeidsinformatieblad bevat.
United Nations Standard Products and Services Code - is
een hiërarchisch coderingssysteem om zowel producten als
diensten te classificeren voor toepassing in eCommerce.
Het is een hiërarchie met vier niveaus die is gecodeerd als
een getal van acht cijfers.

2.1 Product: Nieuwe velden
Bij het Product vind je de volgende nieuwe velden op het tabblad Product en op het tabblad
Overig:
2.1.1

Tabblad Product

•

Omschrijving kort: Typ een korte omschrijving van maximaal 70 tekens (inclusief spaties).
De korte Nederlandse omschrijving van het product, zoals gespecificeerd door de
fabrikant, maximaal 70 karakters. In de korte omschrijving zijn het productnummer en de
marketingaspecten niet gewenst. Let op

•

UNSPS: Typ een United Nations Standard Products and Services Code (UNSPS). UNSPS is
een hiërarchisch coderingssysteem om zowel producten als diensten te classificeren voor
toepassing in eCommerce, gecodeerd als een getal van acht cijfers.

2.1.2

Tabblad Overig

•

•
•
•

Gevaarlijke stof: Zet deze optie op Ja als op het product de RoHS-richtlijn van toepassing
is (Restriction of Hazardous Substances). Als je deze optie op Ja hebt gezet, dan moet je
nog twee velden invullen:
o ADR Klasse: Selecteer de ADR klasse.
o UN Nummer: Typ het UN nummer, ook wel stofidentificatienummer genoemd. Dit
nummer geeft aan of het product is aangeduid als 'gevaarlijk goed' volgens de
Verenigde Naties.
Inclusief batterij(en): Geef aan of op de verpakking is aangegeven dat het product
inclusief batterij(en) is.
CE markering: Geef aan of op de verpakking is aangegeven dat het product CEgecertificeerd is. Een CE-markering betekent dat het product voldoet aan de (Europese)
wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
SDS markering: Geef aan of op de verpakking is aangegeven dat het product een Safety
Data Sheet (SDS) bevat.

2.2 Artikel: Nieuwe velden
Bij het Artikel vind je de volgende nieuwe velden op het tabblad Artikel en op het tabblad Extra:
2.2.1

•
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Tabblad Artikel

Omschrijving kort: Typ een korte omschrijving van maximaal 70 tekens (inclusief spaties).
De korte Nederlandse omschrijving van het artikel, zoals gespecificeerd door de fabrikant,
maximaal 70 karakters. In de korte omschrijving zijn het artikelnummer en de

marketingaspecten niet gewenst. Let op

2.2.2

•

•
•
•
•
•
•
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Tabblad Extra

Indicatie versnijdbaar: Geef aan of het artikel versnijdbaar is. Zet je dit veld op Ja, dan ben
je verplicht om ook het veld Maximaal versnijdbare lengte in te vullen. Let op: Dit is een
berekend veld dat op Ja wordt gezet als je een lengte invult bij het veld Maximaal
versnijdbare lengte.
Maximaal versnijdbare lengte: Typ de maximaal versnijdbare lengte.
Maximaal versnijdbare lengte eenheid: Kies de maateenheid voor de versnijdbare
lengte.
Maximale levertijd: Geef aan wat de maximale termijn is waarbinnen het bestelde artikel
geleverd kan worden na ontvangst van de order door de leverancier.
Levertijd eenheid: Kies de eenheid waarin de levertijd wordt aangegeven.
Code T.H.T.: Zet deze optie op Ja als op de verpakking met een code is aangegeven wat de
Tenminste Houdbaar Tot datum is.
Code breekbaar: Zet deze optie op Ja als op de verpakking is aangegeven dat het om een
breekbaar product gaat.

2.3 Omschrijvingen
Met SALES005 kunnen meerdere typen omschrijvingen voor het Product en het Artikel
uitgewisseld worden. Ook de hoeveelheid tekens per soort omschrijving is gewijzigd:
2.3.1
•
•
•
•

Omschrijving kort
Maximaal 70 tekens (inclusief spaties)
Beschikbaar op Product
Beschikbaar op Artikel
Gaat naar de "Korte omschrijving" van 2BA

Let op:
• Bij de overgang van de K- naar de L-versie is dit veld gevuld met de eerste 70 tekens uit het
bestaande Omschrijving veld.
•
•

2.3.2

Omschrijvingen kopiëren

In bepaalde gevallen kan het handig zijn om omschrijvingen over te nemen van andere velden.
Bijvoorbeeld, na een INSBOU4 import wordt de Korte omschrijving weggeschreven in Compano
weggeschreven in het veld Omschrijving (lang). Via de functie Manipuleren kan deze Omschrijving
alsnog gekopieerd worden naar het Compano veld Omschrijving kort:
1. Ga via het Menu naar Producten > Producten
2. Selecteer alle producten waarvan je de Omschrijving wil kopiëren en klik, bij Functies, op
Manipuleren.
3. Kies, in het pop-up venster, bij Omschrijving kort voor de optie Van product en klik op
Toepassen:

4. Voor alle geselecteerde producten, wordt het veld Omschrijving kort nu gevuld met de
tekst uit het veld Omschrijving.
5. Let op: Herhaal deze actie voor de omschrijvingen bij Artikelen.
2.3.3
•
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Omschrijving (lang)
Maximaal 256 tekens (inclusief spaties)

•
•
•
•

2.3.4

•
•
•
•
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Beschikbaar op Product
Beschikbaar op Artikel
Gaat naar de "Lange omschrijving" van 2BA.
Let op: Bij de overgang van je COS omgeving van de K-versie naar de L-versie is dit veld
gevuld met de gegevens uit het bestaande Omschrijving veld.
Commerciële omschrijving (tabblad)

Beschikbaar op Product
Beschikbaar op Artikel
Bedoeld voor een marketing tekst; deze tekst wordt ook doorgestuurd naar de datapools
2BA en InstallData
Let op
foutmelding bij 2BA.

2.3.5

•
•
•
•

2.3.6
•
•
•
•

2.3.7
•
•
•
•
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Technische omschrijving

Beschikbaar op Product
Beschikbaar op Artikel
Bedoeld voor een technisch georiënteerde tekst; deze wordt niet doorgestuurd naar de
datapool
Kan gebruikt worden als extra tekstveld in een data feed (bijvoorbeeld voor
website/webshop).
Omschrijving 1
Maximaal 40 tekens
Beschikbaar op Artikel
Wordt doorgestuurd via Arge Neue Medien export
Kan gebruikt worden als extra tekstveld in een data feed (bijvoorbeeld voor
website/webshop).
Omschrijving 2
Maximaal 40 tekens
Beschikbaar op Artikel
Wordt doorgestuurd via Arge Neue Medien export
Kan gebruikt worden als extra tekstveld in een data feed (bijvoorbeeld voor
website/webshop).

