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2 Een selectieprofiel instellen 
Om gebruik te kunnen maken van een selectieprofiel dient u in te loggen bij 2BA, in de linker 
menubalk ziet u downloads & selectieprofiel, vervolgens klikt u op menu-item 
“selectieprofiel”. 

2.1 Aanmaken van een nieuw selectieprofiel 
(vanuit het menu “selectieprofiel”) 

- Nieuw profiel aanklikken. 
- Kies de algmene instellingen die voor het profiel moeten gelden: 

o Actief: Het profiel kan hiermee aan/of uitgeschakeld worden. 
o Omschrijving: Vrije keuze voor een naam die voor uzelf een betekenis heeft. 
o Uitvoerformaat: Keuze uit formattering PAB 2.00, PAB 1.05 of GABI. 

- Kies hoe u op de hoogte gehouden wenst te worden: 
o Alleen als er data is en/of ook wanneer er geen data gevonden is. 
o U kunt aangeven dat u geïnformeerd wenst te worden via e-mail, (persoonlijk) 

nieuwsbericht of via beide opties. 
o Geef eventueel één of meerdere e-mailadressen (scheiden met een 

puntkomma “;”) op waarheen een kopie van de e-mail verstuurd moet worden. 
- De standaardinstellingen van de geavanceerde opties voldoen meestal. 

o Exporteer ArtToKo kan eventueel uitgeschakeld worden (niet bij PAB 2.00). 
o U kunt kiezen om geen productgegevens te selecteren. 

 
N.B.  Vergeet niet na wijzigingen op de knop “opsla an” te klikken! 
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2.2 Instellen van een selectieprofielregel 
(vanuit het menu “selectieprofiel”) 

- Kies het selectieprofiel waarvoor u de selectieprofielregels wilt aanpassen. 
- Klik op het tabblad “Selectie”. 
- Door te klikken op de knop “Nieuwe regel” komt u terecht in het “Selectieprofielregel 

instellen” scherm. 
- (Optioneel) In het eerste vak, omschrijving kunt u een commentaar bij de regel invullen. 
- In dit scherm kunt u aangeven waaraan artikelen moeten voldoen om in uw 

selectieprofiel opgenomen te worden. 
o In het vak “leverancier” kan worden aangegeven van welke leverancier u de 

data wenst . 2BA zal (na het invoeren van een aantal beginletters) een lijst 
geven met beschikbare leveranciers, waaruit u vervolgens kan kiezen.  

o Standaard worden alleen leveranciers met data in de lijst weergegeven, 
mocht er een leverancier zijn die in de toekomst gaat aanleveren waarvoor 
iemand nu al een profielregel wil aanmaken, dan kan dat door het vinkje uit te 
zetten. Nu kunt u ook leveranciers selecteren waarvan ‘nog’ geen data 
aanwezig is. 

o In het vak “merk”  kunt u aangeven van welk merk een artikel moet zijn om 
opgenomen te worden in uw selectie. Ook hier kunt u de beginletters van het 
merk invoeren, waarna 2BA u een aantal beschikbare merken aanbiedt. (Let 
wel, wanneer u hier kiest voor een merk dat niet voorkomt bij een leverancier 
zal er dus geen resultaat zijn). 

o Indien gewenst kan men tenslotte nog een kortingsgroep en/of een 
artikelcode invullen. 

- Per selectieregel dient er tenminste één van de volgende velden: “Leverancier”, “Merk”, 
“Kortingsgroep” of “ArtikelCode”, ingevuld te zijn. 

- Door het klikken op de knop “Opslaan” wordt de regel toegevoegd (het profiel zal 
worden opgeslagen op de 2BA-server). Mocht u willen afzien van het toevoegen van 
de regel dan kunt u gebruik maken van de knop “Annuleren”. 

 
N.B.  Vergeet niet na iedere wijziging op de knop “ opslaan” te klikken! 
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2.3 Inplannen van een selectieprofiel 
(vanuit het menu “selectieprofiel”) 

- Kies het selectieprofiel waarvoor u de (uitvoer-)planning wilt aanpassen. 
- Kies het tabblad “Planning”. 
- Bij een nieuw profiel zult u standaard de planning aantreffen zoals in onderstaande 

afbeelding. 
- Er zijn 3 mogelijkheden als uitvoerpatroon. Bij de keuze volledige set zal de 

herhalingsplanner verdwijnen en is alleen de datum van eerste uitvoering van 
toepassing. Bij de overige twee opties kunt u met de herhalingsplanner de herhaling 
van het uitvoeren van uw profiel instellen. 

- Bij de optie “mutaties vanaf” kunt u zelf de datum kiezen. Zodra uw selectieprofiel 
uitgevoerd is zal deze datum automatisch doorgeschoven worden, wat er dus voor 
zorgt dat u steeds de mutaties uit de tussenliggende periode krijgt.  
Bij een nieuw profiel staat deze datum op 1 januri 2004 ingesteld wat er toe leidt dat u 
bij de eerste keer uitvoeren alles ontvangt uit uw selectie omdat alle data op/na 1 
januari 2004 opnieuw in 2BA is geladen. 
Indien u van een periode de mutaties gemist heeft, bijvoorbeeld doordat uw profiel 
een periode uitgeschakeld is geweest, kunt u deze datum aanpassen naar de datum 
waarop u de laatste wijzigingen heeft binnengehaald. 

- Direct na aanpassingen in de herhalingsplanner ziet u rechts een lijstje op welke 
datums uw selectieprofiel uitgevoerd zou worden.  

 
Opmerkingen:   

- Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan. 
- Een selectieprofiel wordt normaal altijd ’s nachts uitgevoerd.  
- Een selectieprofiel zal uitgeschakeld worden na 3 maal uitvoeren indien de 

uitvoerbestanden niet verwijderd zijn. 
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2.4 Overige mogelijkheden 
(vanuit het menu “selectieprofiel”) 

- Via de optie “Profiel uitvoer (downloads)” kunnen de reeds aangemaakte uitvoer-
bestanden gedownload worden. Daarnaast kunt u hier niet gebruikte of reeds 
gedownloade bestanden verwijderen. Wanneer u eerst een profiel aanklikt via uw 
profiellijst en vervolgens de tabblad “Downloads” klikt, ziet u alle downloads van het 
betreffende selectieprofiel. 

- De selectie (selectieprofielregels) kunnen eventueel aangeleverd worden via een 
tekstbestand. Een beschrijving van dit tekstbestand kunt u vinden achter de knop 
“selectie uploaden” Dit kunt u als volg doen: 

o Kies het selectieprofiel waarvoor u de regels wilt toevoegen 
o Kies het tabblad “Selectie”. 
o Klik op de knop “Selectie uploaden”. 
o Zoek met de knop “Browse...” naar het betreffende bestand met de 

selectieprofielregels. 
o Kies voor “Uploaden”. 

 

3 Data in uitvoerbestanden 

3.1 Sortering van de uitvoerbestanden 
De selectieprofiel-uitvoerbestanden zijn gesorteerd op de volgende wijze: 

 GABI PAB 1.05 PAB 2.00 
Product.txt / artikel.txt  Relatiecode, Artikelcode EAN-adres, Productcode GLN, Productcode 

ProdSpec / 
art_spec.txt 

Relatiecode, Artikelcode, 
Kenmerkcode 

EAN-adres, Productcode, 
CodeKenmerk 

GLN, Productcode, CodeKenmerk 

ArtDel Relatiecode, Artikelcode n.v.t. n.v.t. 

ArtLev Relatiecode, Artikelcode 
leverancier 

EAN-adres leverancier, 
Artikelcode leverancier 

GLN leverancier, ArtikelCode 
leverancier 

ArtPr Relatiecode, Artikelcode 
leverancier, 
ingangsdatum 

EAN-adres, artikelcode, 
ingangsdatum 

n.v.t. 

BestDel Relatiecode, Artikelcode 
leverancier 

n.v.t. n.v.t. 

ArtToKo n.v.t. EAN-adres, Artikelcode, 
ingangsdatum 

GLN, Artikelcode, Ingangsdatum 

ArtIn n.v.t. n.v.t. GLN, Artikelcode, SUB GLN, SUB 
Artikelcode 

Relatie Relatienaam Relatienaam Relatienaam 

Merk Merk Merk n.v.t 

Verpak Verpakkingscode Verpakkingscode Verpakkingscode 

 


