BRANDSOFT
Til leverandører i den grønne branche.
Med systemet kan du som leverandør tilbyde dine kunder en leverandørfil, som kan indlæses
direkte i havecentrets kasse system. Både når kunden bruger Brandsoft eller andre datasystemer.
Hvorfor denne mulighed.
Mange havecentre efterlyser en nemmere måde at få oprettet varer og ikke mindst få dem løbende
opdateret med ændrede priser og nye varer. Leverandørfilen kan indlæses i detailplanteskolens
kassesystem. Der spares meget tid og varens stregkode og pris er herefter kendt af kassesystemet
når varen ankommer.
Hvad skal du som leverandør gøre.
Du skal gå ind på Brandsoft’s hjemmeside: www.brandsoft.dk og under menuen ”Produkter” og
”Leverandørfiler til detail” uploade din varefil. Men først er det nødvendigt at tilmelde sig
ordningen og det gøres nemt ved at kontakte Benni Hansen hos Brandsoft på telefon 9626 3535.
Leverandør fordele ved anvendelse af Brandsoft’s vareudveksling system.
 Du skal kun sende data til et sted, Brandsoft’s hjemmeside
 Du sikrer dig, at dine kunder ikke får virus ved indlæsning af dine data
 Du behøver ikke have kontakt til dine kunder vedrørende hjælp til data indlæsning
 Du slipper for håndtering af varefiler på CD’ere, disketter, og e-mail
 Du kan ajourføre din varefil på Brandsofts hjemmeside så ofte det er ønskeligt
 Din varefil kontrolleres automatisk for fejl når du lægger den ind på www.brandsoft.dk
 Dine data er beskyttet af password så kun detailplanteskolerne kan hente varefilen.
Beskrivelse af varefilen.
Varefilens felter skal være adskilt af et semikolon (;) og skal være gemt som en Excel fil
(*.csv) og skal indeholde de nødvendige data i denne rækkefølge.
1.
2.
3.
4.
5.

Varenavn og hvis det er planter evt. latinsk navn. Feltet skal være oplyst.
Anden varenavn / Hvis plante så dansk/norsk/svensk navn
Kort beskrivelse eller bemærkning til produktet
Salgspris - feltet må ikke indeholde valutategn eller andet
Stregkode - enten 8 eller 13 cifre. Feltet skal være oplyst.

Hvad koster det og hvor kan der fås hjælp.
Du kan som leverandør tegne et årligt abonnement hos Brandsoft. Dette abonnement sikrer dig, at
dine kunder altid har en tilgængelig varefil, samt at du som leverandør har telefonsupport hos
Brandsoft alle hverdage fra kl. 08.00 – 16.00.

(Se næste side for en vejledning til fil-format)
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BRANDSOFT
Produktfilen skal overholde en række specifikationer
1. Der skal være tale om en ascii fil eller tekst fil. Det vil sige en ren tekst fil, der ikke
indeholder andet end tekst. Der må ikke være overskrifter, billeder, rammer og kasser
omkring teksten. Filen dannes nemmest som et Excel regneark. Regnearket gemmes som en
.CSV fil (vælg gem som i Excel). Når Excel gemmer et regneark som en CSV fil sætter Excel
automatisk semicolon tegnet mellem data i regnearkets kolonner. Kontakt eventuelt vores
supportafdeling. De vil kunne forklare nærmere.
2. Csv-filen må kun indeholde selve produktoplysningerne, dvs. ingen feltnavne, tabeldata og
lign.
3. For hvert produkt skal i alt fem felter (kolonner) være angivet. Felter må godt være tomme,
men skal være med.
4. Som separator-tegn skal altid anvendes semikolon, ' ; ' (vigtigt)
5. Ny linje angiver nyt produkt.
6. Stregkodens numre skal være unikke, dvs. de må ikke forekomme mere end en enkelt gang.

Det her skal filen indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Varenavn og hvis det er planter evt. latinsk navn. Feltet skal være oplyst.
Anden varenavn - hvis plante så dansk/norsk/svensk navn
Kort beskrivelse eller bemærkning til produktet
Salgspris - feltet må ikke indholde valutategn eller andet
Stregkode - enten 8 eller 13 cifre. Feltet skal være oplyst.

Eksempel:
Havebord;;Firkantet med 6 siddepladser;999,95;45687643
Adolf Horstmann;Storblomstret rose;A-Kval.;59,75;5709013011540
Roundup;Ukrudtsmiddel;5 liter;275,95;4710739599008

NB: Du kan eksportere dine data fra en Excel-fil (regneark). Vælg 'gem som' og semikolonsepareret
(*.csv) fil og følg instrukserne. Gem i en mappe du senere kan finde, når du skal indlæse filen på
www.brandsoft.dk.
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