
 Batch Import handleiding Prombase Artikeldata 

 

In onderstaand overzicht leest u hoe u bepaalde merken via een “Batch import” kunt 

importeren in uw eigen database.  

Omdat in de bedrijfskleding branche vaak op één dag meerdere offertes worden gemaakt 

met meerdere artikelen van één of een paar merken is het fijn om groot gedeelte of het 

gehele assortiment van een leverancier in je eigen database te hebben. Dit scheelt dagelijks 

veel werk omdat je geen “single imports” meer hoeft te doen en gelijk uit je eigen database 

kunt putten. 

Let op er zijn een aantal spelregels/voorwaarden: 

 

1.1 Het merk/supplier moet wel “open staan” om te kunnen importeren, sommige 

merken hebben een gesloten status. Bij deze merken moeten we eerst schriftelijk 

toestemming vragen of we de data mogen open zetten voor de betreffende 

dealer. Als een merk gesloten is zult u deze dus ook niet vinden in  Prombase. 

 

1.2 Het merk moet “Batch Import ready” zijn, dat wil zeggen het betreffende merk 

moet u met een zoekopdracht kunnen “grijpen” d.m.v. een merknaam dat met 

omliggende spaties aanwezig moet zijn in de naamkolom. Natuurlijk proberen we 

alle data zo compleet mogelijk en zo goed mogelijk in het systeem te krijgen. 

Toch kan het voorkomen als u een combinatie abonnement heeft met ook 

“Promidata data” dat dit niet het geval is. Promidata werk voornamelijk met 

“single import” waarbij artikelen stuk voor stuk worden ingeladen. Wilt u 

bepaalde data middels batch import importeren waarvan het merk niet 

“grijpbaar” is laat het ons weten dan gaan we kijken of dit kunnen verbeteren. 

 

1.3 De import mag worden gedaan na 17:00 uur aub niet eerder aangezien dit een 

behoorlijke belasting is voor het netwerk. 

 

1.4 U kunt maximaal 300 modellen per merk importeren, heeft u een merk met meer 

dan 300 modellen dan volgt u de handleiding “H1 Import Prombase” hiermee 

kunt u het assortiment in verschillende brokken importeren. Deze handleiding 

vind u tevens op de website onder het kopje Support.  

 

1.5 Wees selectief met welke merken je importeert. Een leverancier zoals L-shop of 

Roerdink hebben meer dan 80.000 artikelen. Het volledig importeren van zo’n 

leverancier heeft een grote impact op de snelheid van je eigen database en is 

dus niet aan raden. Wees dus selectief met de merken die je importeert. Gebruik 

voor de “batch import” uitsluitend de merken die je echt dagelijks gebruikt. 



 

 

Hieronder de handleiding: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



Heeft u een merk met meer dan 300 modellen? 

Heeft u een leverancier met meer dan 300 modellen zoals een Mascot of een Elten dan kunt 

u de data in “brokken” inladen. U doet bij uw zoekopdracht dan niet het merk invullen maar 

u vult het leveraciersnummer in met een l er voor met daar achter een H code uit deze lijst 

http://texodata.nl/Key-lijst-Texodata-original.pdf 

Er zijn in totaal 5 H codes, te weten H1, H2, H3, H4 en H5. Zit er in een H code ook meer dan 

300 modellen, die kans is klein dan kunt u dmv de achterliggende S code de volledige H code 

lijst downloaden. 

Voorbeeld “l466 H1” daarna “l466 H2” etc. 

http://texodata.nl/Key-lijst-Texodata-original.pdf

