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Uitbreidingen:  

Productentabel  

 Er is groot onderhoud uitgevoerd aan het artikelenbestand van MatrixMetaal. Dit is vooral gedaan om 
nu en in de toekomst de hogere staalkwaliteiten goed te kunnen ondersteunen. Er zijn extra 
assortimenten aangemaakt voor S355: 

o Balkstaal (S355) 
Compleet assortiment, alle afmetingen zijn aanwezig 
Alleen Arcelor 
Niet geprijsd, wel artikelnummers 

o Staafstaal (S355) en Stripstaal (S355) 
Beperkt assortiment 
Arcelor en Douma 
Geprijsd 

Alle aangemaakte S355 artikelen lopen mee in de prijsaanpassing. Dat wil zeggen dat, mits de 
leverancier een prijs opgeeft voor het betreffende artikel. Soms (bijvoorbeeld voor balkstaal (Arcelor 
Mittal)) geldt dat basis-/overprijzen op aanvraag zijn maar dat wel de bewerkingsprijzen worden 
geleverd. We verwachten dat steeds meer leveranciers een steeds groter assortiment met hogere 
staalkwaliteiten (S275, S355) zullen gaan voeren.  

Hier en daar bestaan kleine verschillen in de omschrijving van de materiaalkwaliteit. Dat is omdat we 
zoveel mogelijk de omschrijving van de leveranciers proberen te volgen. Bij kokers en buizen zal dat 
100% lukken (er is altijd maar één leverancier per assortiment) maar bij de overige assortimenten 
(balkstaal, staf, strip, plaat) hebben we te maken met meerdere leveranciers per assortiment en 
hebben we naar eigen inzicht een keuze gemaakt.  

 Bestaande artikelen S355 in staaf en strip (m.n. Douma Staal) zijn verplaatst naar de nieuwe 
assortimenten 

 De sortering van de productentabel is aangepast (assortimenten alfabetisch op code) zodat deze 
gelijk is aan de profielenboom in de materiaalinvoer. 

 Benamingen en pictogrammen van verschillende assortimenten zijn bijgewerkt. TATA heet nu weer 
Vlietjonge, enz. 

 Waar mogelijk zijn voor alle bestaande artikelen voor alle leveranciers geldige artikelnummers 
ingevoerd waardoor betreffende artikelen ondersteund worden door de prijsaanpassing. Dit was nodig 
omdat de artikelnummers die in de profielentabel stonden soms aan handelslengtes gekoppeld waren 
die niet meer gangbaar waren (14 meter). Nu is het artikel gekoppeld aan de meest gangbare lengte 
(meestal 6 of 12m). 

 



Materiaalinvoer 

 Bij het invoeren van een artikel via omschrijving wordt, indien er meerdere varianten met dezelfde prijs 
zijn, altijd het artikel met de laagste code (is standaard de laagste kwaliteit) gekozen. In de droplist 
met varianten van het artikel wordt dit artikel daardoor ook het eerst weergegeven.  
Dit is gedaan omdat Arcelor bij staaf- en stripstaal voor S235 en S355 dezelfde overprijs hanteert en 
het prijsverschil in de basisprijs onderbrengt. Daardoor was alleen sorteren op overprijs niet meer 
toereikend. 

 De sortering van de profielenboom is aangepast (assortimenten alfabetisch op code) zodat die 
overeen komt met de sortering in de profielentabel-applicatie. 

Prijsaanpassing 

 De wizard prijsaanpassing is aangepast aan de nieuwe assortimenten.  

 De klaargezette prijsaanpassingen vanaf 1 september 2014 hebben een ander formaat en worden 
daardoor niet gevonden door de oude wizard, alleen nog door de nieuwe. 

 De performance van de wizard prijsaanpassing is geoptimaliseerd en daardoor drastisch verbeterd 
waardoor het inlezen/verwerken veel sneller gaat. Dat wordt met heel duidelijk als u de profielentabel 
benadert via een (minder snelle) netwerkverbinding. 

 


