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MatrixKozijn - Leveranciersimport 

MatrixKozijn maakt intensief gebruik van artikel- en prijsinformatie van toeleveranciers. De module 

“Leveranciersimport” is ontwikkeld als hulpmiddel om alle data van het assortiment van de 

leverancier binnen MatrixKozijn in te kunnen lezen en toe te kunnen passen. Matrix Software 

beheert zelf geen data. Matrix biedt enkel een tool waarmee de leverancier databestanden op maat 

kan aanbieden aan gebruikers van MatrixKozijn. De module “Leveranciersimport” is een separate 

uitbreidingsmodule. Via de volgende stappen kan een bestand van een leverancier ingelezen worden.  

 

Selecteer de Leverancier  

 Selecteer de gewenste leverancier en kies voor VOLGENDE 
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Selecteer de BRON bestanden  

 Klik op de knop TOEVOEGEN om één of meerdere bestanden toe te voegen die u van de 

leverancier ontvangen heeft.  Bestanden kunnen één voor één geselecteerd worden.  

 Tijdens het invoegen kunnen ook meerdere bestanden tegelijk geselecteerd worden om in één 

keer in te lezen. Dit kan door met de muis een kader om de bestanden te trekken, of door de 

CTRL toets ingedrukt te houden tijdens het selecteren.  

 Reeds geselecteerde bestanden kunnen met de DEL toets ook weer verwijderd worden.   

 
 

Import definitie  

Zodra het bestand geselecteerd is, kan de importdefinitie ingevuld worden:  

 Geef aan of de eerste regel van het leveranciersbestand wel of geen kolomkoppen bevat. De 

eerste regel kan aan of uitgezet worden.  

 Selecteer wat voor type bestand geselecteerd is. Indien u het type niet weet, neem dan 

contact op met de leverancier. Indien nodig, selecteer ook het artikeltype. 

 De kolomkoppen dienen overeen te komen met de uiteindelijke gegevens die geïmporteerd 

dienen te worden.   

Indien de kolom herkend wordt, is deze al in groen weergegeven.  

Indien de kolomkop blauw is, dient deze zelf opgegeven te worden.  

Indien de kolomkop groen is, maar niet goed ingesteld staat, kan deze nog gewijzigd worden. 

 
 Klik op de groene of blauwe kolomkop om de juiste kolom aan te geven. Indien de juiste kolom 

er niet bij staat of niet relevant is kan voor de optie “niet importeren” gekozen worden.   

 Zodra alle kolommen groen zijn, kan met OK het volgende bestand aangegeven worden.  

 Als alle importbestanden gedefinieerd zijn kies voor VOLGENDE  
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Selecteer de DOEL bestanden  

 Dubbelklik op de bronbestanden om de locatie te selecteren waarnaar de 

leveranciersbestanden geïmporteerd moeten worden. Dit zijn de Stambestanden van 

MatrixKozijn.   

Importeren van de gegevens  

 Vink de juiste opties aan welke onderdelen geïmporteerd moeten worden.   

 

Alleen prijswijzigingen doorvoeren:  

De importmodule zoekt alleen bestaande artikelcodes op. Indien de artikelcode in het Matrix 

Stambestand overeenkomt met die van de leverancier, dan wordt de prijs ingelezen.   

 

Nieuwe artikelen toevoegen:  

U kunt nieuwe artikelen toevoegen. Bestaande artikelen worden ongemoeid gelaten, ook al 

komen die overeen met het bestand van de leverancier.   

 

Prijswijzigingen doorvoeren en nieuwe artikelen toevoegen:  

combinatie van bovenstaande onderdelen. 

 
 

 LET OP: De importmodule overschrijft alleen prijzen van bestaande artikelen. De 

importmodule overschrijft NIET de overige kolommen uit de Producten Tabel. Indien u het 

complete originele leveranciersbestand wilt inlezen, is het aan te raden de betreffende 

artikelen eerst uit de Producten Tabel te verwijderen en dan de artikelen nogmaals te 

importeren.   

 Kies voor VOLGENDE   
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Selecteer Hang & Sluitwerk tabellen  

 Vink de onderdelen aan die geïmporteerd moeten worden.  

 Boven in het scherm kan gefilterd worden om het selecteren makkelijker te maken.  

De keuzemogelijkheden hierbij zijn als volgt:  

 

Verplicht:   

Dit filter is niet van toepassing op hang en sluitwerk tabellen.   

 

Optioneel:  

Dit filter is niet van toepassing op hang en sluitwerk tabellen.   

 

Nieuw:  

De tabel komt nog niet voor in uw huidige stambestanden   

 

Bestaand:  

De Tabel komt al voor in uw huidige bestand.   

 

Ongewenst: De tabel is al een keer geïmporteerd en achteraf in het stambestand verwijderd. 

De importmodule zet reeds verwijderde tabellen per definitie uit. Indien gewenst kunnen deze 

weer alsnog aangezet worden.    

 

 
 

 Indien een tabel aangeklikt wordt, verschijnt optioneel een uitgebreide omschrijving of een 

weblink naar meer informatie van de leverancier. Mochten deze velden leeg zijn, heeft de 

leverancier hier geen aanvullende informatie ter beschikking gesteld.  

 Kies voor VOLGENDE    
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Selecteer Hang & Sluitwerk Combies  

 Vink de onderdelen aan die geïmporteerd moeten worden.  

 Bovenin het scherm kan gefilterd worden om het selecteren makkelijker te maken. De 

keuzemogelijkheden hierbij zijn als volgt:   

 

Verplicht:   

Dit onderdeel wordt altijd geïmporteerd, gezien de betreffende combi in een hang- en 

sluitwerk tabel verwerkt is. De betreffende hang en sluitwerk tabel is in de vorige stap 

aangevinkt. Hierom is de hang- en sluitwerk combi verplicht.   

 

Optioneel:  

Dit onderdeel wordt is  niet afhankelijk van de Hang- en sluitwerk tabellen. De hang en 

sluitwerk combi kan optioneel aangevinkt worden.   

 

Nieuw:  

De hang en sluitwerk combi komt nog niet voor in uw huidige stambestanden   

 

Bestaand:  

De hang en sluitwerk combi komt al voor in uw huidige bestand.   

 

Ongewenst:  

De hang en sluitwerk combi is al een keer geïmporteerd en achteraf in het stambestand 

verwijderd. De importmodule zet reeds verwijderde tabellen per definitie uit. Indien gewenst 

kunnen deze weer alsnog aangezet worden.  

 

 
 

 Indien een hang en sluitwerk combi aangeklikt wordt, verschijnt optioneel een uitgebreide 

omschrijving of een weblink naar meer informatie van de leverancier. Mochten deze velden 

leeg zijn, heeft de leverancier hier geen aanvullende informatie ter beschikking gesteld. 

 Kies voor VOLGENDE  
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Selecteer Artikelgroepen  

 Vink de onderdelen aan die geïmporteerd moeten worden.  

 Boven in het scherm kan gefilterd worden om het selecteren makkelijker te maken.  

De keuzemogelijkheden hierbij zijn als volgt:   

 

Verplicht:   

Dit onderdeel wordt altijd geïmporteerd, gezien de betreffende groep al in een hang- en 

sluitwerk combi of tabel verwerkt is. De betreffende hang en sluitwerk tabel en/of combi is in 

de vorige stap aangevinkt. Hierom is de artikelgroep verplicht.   

 

Optioneel:  

Dit onderdeel wordt is  niet afhankelijk van een hang- en sluitwerk combi of tabel. De 

artikelgroep kan optioneel aangevinkt worden.   

 

Nieuw:  

De artikelgroep komt nog niet voor in uw huidige stambestanden   

 

Bestaand:  

De artikelgroep komt al voor in uw huidige bestand.   

 

Ongewenst:  

De artikelgroep is al een keer geïmporteerd en achteraf in het stambestand verwijderd. De 

importmodule zet reeds verwijderde artikelgroepen per definitie uit.  Indien gewenst kunnen 

deze weer alsnog aangezet worden.         

 

   
 

 Indien een artikelgroep aangeklikt wordt, verschijnt optioneel een uitgebreide omschrijving of 

een weblink naar meer informatie van de leverancier. Mochten deze velden leeg zijn, heeft de 

leverancier hier geen aanvullende informatie ter beschikking gesteld.  

 Kies voor VOLGENDE  
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Selecteer Artikelen  

 Vink de onderdelen aan die geïmporteerd moeten worden.  

 Boven in het scherm kan gefilterd worden om het selecteren makkelijker te maken.  

De keuzemogelijkheden hierbij zijn is als volgt:   

 

Verplicht:   

Dit onderdeel wordt altijd geïmporteerd, gezien het betreffende artikel al in een hang- en 

sluitwerk combi of tabel verwerkt is. De betreffende hang en sluitwerk tabel en/of combi is in 

de vorige stap aangevinkt. Hierom is het artikel verplicht.   

 

Optioneel:  

Dit onderdeel wordt is  niet afhankelijk van een hang- en sluitwerk combi of tabel. het artikel 

De artikelgroep kan optioneel aangevinkt worden.   

 

Nieuw:  

De artikelgroep komt nog niet voor in uw huidige stambestanden   

 

Bestaand:  

De artikelgroep komt al voor in uw huidige bestand.   

 

Ongewenst:  

De artikelgroep is al een keer geïmporteerd en achteraf in het stambestand verwijderd. De 

importmodule zet reeds verwijderde artikelgroepen per definitie uit. Indien gewenst kunnen 

deze weer alsnog aangezet worden.   

 

 
 

 Indien een artikelgroep aangeklikt wordt, verschijnt optioneel een uitgebreide omschrijving of 

een weblink naar meer informatie van de leverancier. Mochten deze velden leeg zijn, heeft de 

leverancier hier geen aanvullende informatie ter beschikking gesteld.  

 Kies voor VOLGENDE  
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Back-up  

 Het programma vraagt nu om het maken van een Back-up  

 Klik op de knop voor het opgeven van de locatie waar het programma een Back-up van uw 

bestanden moet wegschrijven. 

 

 
 

 Kies voor VOLGENDE           
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Uitvoeren van de import  

 Na het kiezen van volgende in het vorige scherm zal het programma starten met de import van 

de door u gekozen gegevens. Het programma geeft aan welke gegevens waar weggeschreven 

worden.     

 

 
 

 Als dit proces afgerond is, is het importeren van de gegevens van de leverancier voltooid. 

 


