ITEM STOCK - Artikel voorraad import
Neem alle voorraadhoudende artikelen op waarmee je in EazyStock GO wilt werken.

Verplicht/Optioneel
Verplicht

Veldnaam
Vestigingscode

techn. Veldnaam
WAREHOUSE_CODE

Verplicht
Verplicht
Verplicht

Artikelnummer
Omschrijving
Kostprijs

ITEM_CODE
DESCRIPTION
UNIT_COST

Verplicht

Leverancierscode

PREF_SUPP_CODE

Verplicht

Activatiedatum

ACTIVATION_DATE

Verplicht
Verplicht

Levertijd
Huidige voorraad

LEAD_TIME
CURRENT_STK

Optioneel

Minimaal bestelaantal

Optioneel

Bestellen in aantallen van

Omschrijving
Bijvoorbeeld
Code waarmee een vestiging uniek wordt geindentificeerd. Voor EazyStock GO altijd Officecentre of Amersfoort
zelfde vestigingscode (bijvoorbeeld plaats of bedrijfsnaam)

Type
Tekst

Validatie
Kostprijs >0

LEV_EPS

Tekst
Tekst
Nummer (decimaal, maximaal 2 decimalen
met een "." <punt> als scheidingsteken.
Bijvoorbeeld 125.75)
Tekst

20190131

Datumformaat YYYYMMDD

-

7
70

Nummer (integer)
Nummer (integer)

Levertijd > 0
Huidige vorraad >= 0

MIN_OQ

Minimale bestelhoeveelheid zoals overeengekomen met de leveranciers. Het is niet 20
mogelijk een lager aantal dan dit te bestellen.

Nummer (integer)

>=1

MULT_OQ

Bestelgrootte zoals overeengekomen met de leverancier. De kleinste bestelbare
verpakkingeenheid is bijvoorbeeld een doos met 5 stuks. In het voorbeeld dat
minimaal bestelaantal 20 stuks is kan het volgende te bestellen aantal alleen maar
verhoogd worden met stappen van 5. Ofwel 25, 30, 35 etc.

Nummer (integer)

>=1

Unieke artikelcode uit het eigen systeem
Omschrijving van het artikel zoals vastgelegd in het systeem
Kostprijs van het artikel in Euro's

De voorkeursleverancier voor dit artikel. De leverancierscode is de code
die in het systeem de leverancier uniek identifieert.
De datum waarop dit artikel voor het eerst in het assortiment is
opgenomen. De datum wordt gebruikt om vraagvoorspelling te doen.
Deze datum wordt gebruikt als startdatum voor de vraagvoorspelling.
De levertijd in kalenderdagen van dit artikel.
Aantal artikel op voorraad exclusief reserveringen, artikelen in
inkooporder en back orders.

ART0001
Epson Printer A22
290.50

5

-

Actuele vraag - Verkooporders import
Alle werkelijk orderaantallen voor het artikel in verkooporders . Voeg
hieraan geen stuklijst artikelen of afroeporders aan toe.

Verplicht/Optioneel Veldnaam
Verplicht
Vestigingscode

techn. Veldnaam
WAREHOUSE_CODE

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht

ITEM_CODE
ORDER_QTY
DEMAND_DATE
ORDER_NUMBER
ORDER_LINE_NUMBER

Artikelnummer
Aantal in bestelling
Leverdatum
Ordernummer
Orderregelnummer

Omschrijving
Code waarmee een vestiging uniek wordt geindentificeerd. Voor
EazyStock GO altijd zelfde vestigingscode (bijvoorbeeld plaats of
bedrijfsnaam)
Unieke artikelcode uit het eigen systeem

Het aantal door de klant bestelde artikelen
Datum waarop de klant de goederen wenst te ontvangen
Het eigen orderrefentie nummer uit het systeem
Het eigen orderregelreferentienummer uit het systeem. Indien niet
beschikbaar kan een uniek nummer worden gekozen binnen deze
order.

Bijvoorbeeld

Type

Validatie

Officecentre of Amersfoort

Tekst

-

25
20201123
ORD00001

ART0001

Tekst
Nummer (geen decimalen)
Datumformaat YYYYMMDD
Text

-

1000

Text

-

Actuele inkoop - inkooporder import
Alle openstaande inkooporder waarmee EazyStock GO
kan bepalen wat is ontvangen en wat onderweg is.
Omschrijving
Code waarmee een vestiging uniek wordt
geindentificeerd. Voor EazyStock GO altijd zelfde
vestigingscode (bijvoorbeeld plaats of bedrijfsnaam)

LEV_EPS

Type

Officecentre of Amersfoort

Tekst

Unieke artikelcode uit het eigen systeem

ART0001

Tekst
Tekst

Verplicht/Optioneel
Verplicht

Veldnaam
Vestigingscode

techn. Veldnaam
WAREHOUSE_CODE

Verplicht
Verplicht

Artikelnummer
Inkoopordernummer

ITEM_CODE
ORDER_NUMBER

Verplicht

Inkooporderregelnummer

ORDER_LINE_NUMBER Het eigen orderregelreferentienummer uit het systeem.
Indien niet beschikbaar kan een uniek nummer worden
gekozen binnen deze order.
ORDER_QTY
Aantal stuks in bestelling
REQUESTED_DATE
Verwachte, gevraagde of toegezegde leverdatum. De
datum die het meest waarschijnlijk is voor levering.
ORDER_DATE
Datum waarop de order is geplaats bij de leverancier
RECEIVED_QTY
Het aantal wat tot nu toe daadwerkelijk is ontvangen
binnen deze order voor dit artikel.
RECEIVED_DATE
De datum waarop het laatst een ontvangst is geweest
voor deze order voor dit artikel.
SUPP_CODE
Unieke leverancierscode

Verplicht
Verplicht

Aantal in bestelling
Leverdatum

Optioneel
Optioneel

Besteldatum
Aantal ontvangen

Optioneel

Laatste ontvangstdatum

Optioneel

Leveranciercode

Het eigen referentie inkoopordernummer

IOR0001

Tekst
1000
30
20201021
20201014
10

Datumformaat YYYYMMDD
Datumformaat YYYYMMDD
Nummer (Integer)

20201017

Datumformaat YYYYMMDD

LEV_EPS

Tekst

Validatie

Combinatie van order en
orderregelnummer moet uniek zijn
Combinatie van order en
orderregelnummer moet uniek zijn
ORDER_QTY >= 1
REQUESTED_DATE > ORDER_DATE

RECEIVED_QTY >= 1

