Artikel- en conditiebestanden van de webshop
downloaden
Om uw artikel- en/of conditiebestanden te downloaden van H&K, moet u inloggen op de webshop
van H&K met uw persoonlijke inloggegevens. Deze inloggegevens zijn op te vragen bij uw verkoper,
of door te bellen naar H&K (Nijverdal: 0548-745612 , Zwolle: 038 – 4221515). U kunt ook bellen als u
nog geen klant bent bij H&K: de telefonist zal u dan verder helpen.
Ga naar de webshop door op de volgende link te klikken: www.hktechnischegroothandel.nl/shopinloggen en vul uw gegevens in.

Klik op de pijlen rechtsonder de velden om in te loggen in de webshop van H&K. U ziet een tekst in
beeld: welkom en uw bedrijfsnaam.
Klik nu op het tabblad ‘Download Bestanden’ boven in beeld, om naar de downloadpagina te gaan.

In dit menu komt u op een pagina waar verschillende keuzes gemaakt moeten worden, zie hiervoor
de volgende pagina van dit document.
U kunt ook kiezen voor het downloaden van de catalogus (deze kunt u niet inlezen in uw systeem),
ga hiervoor naar het tabblad ‘Download Catalogus’.

U ziet het onderstaande tabblad. Onder de afbeelding wordt stap voor stap uitgelegd welke
gegevens ingevuld moeten/kunnen worden.

Type
Export sturen naar
Softwarepakket

Vrije tekst export

Land
Taal
Prijzen

Kortingsformaat
(alleen zichtbaar
als bij de vorige
stap ‘Brutoprijs +
conditiebestanden
is geselecteerd)
Inclusief vervallen
artikelen
Producten
Kenmerken
Fabrikanten
Wijzigingen sinds
Prijspeildatum

Inhoud
Vul hier het e-mailadres in waar u de bestanden naar toe wilt laten sturen
Selecteer hier uw software. Weet u niet zeker welke software u heeft? Neem
dan contact op met uw softwareleverancier. Staat uw softwarepakket hier niet
tussen? Selecteer dan ‘Overig’.
Selecteer ‘Nee’ om uw artikelformaat automatisch te lijnen aan uw
softwarepakket. Indien u bij softwarepakket ‘Overig’ hebt ingevuld, kunt u uw
formaat vrij selecteren. Het formaat bepaalt uiteindelijk of uw systeem de
bestanden zal herkennen, het is erg belangrijk om hier de juiste te kiezen.
Nederlands
NL NL
Selecteer hier welke prijzen u wilt verkrijgen, u kunt kiezen uit:
- Brutoprijzen
- Nettoprijzen (verwerken condities)
- Brutoprijs + conditiebestanden
- Conditiebestanden
Meer informatie over het selecteren van een kortingsformaat vindt u op:
https://www.2ba.nl/documentatie/bestandsuitwisseling/bestandsformaten/icc

De volgende keuzes zijn gericht op persoonlijke voorkeur
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Selecteer een datum
Selecteer een datum

Indien u alle gegevens van de vorige pagina hebt ingevuld, kunt u op ‘Export’ drukken om de
bestanden naar het opgegeven e-mailadres te sturen.
Het downloaden van uw bestanden is nu voltooid. Nog vragen? Lukt het niet? U kunt op werkdagen
tussen 07:30 en 17:00 bellen naar H&K Nijverdal (0548 – 745612) of Zwolle ( 038 – 4221515).

