Aanmaken van IDEP sjablonen voor excelbestanden.
Graag eerst helemaal doorlezen. Er wordt namelijk gesproken over het sjabloon (eerste gedeelte) en
over een `Default bestand`(tweede gedeelte).

Korte uitleg over de wijziging v.w.b. de transactiecode
De transactiecode voor maandelijkse leveringen (ICL) kent 2 tekens, de transactiecode voor
maandelijkse verwervingen (ICV) en voor jaarlijkse verwervingen en leveringen kent 1
teken. Voor maandelijkse leveringen kiest u voor ‘Transactie’. Voor maandelijkse
verwervingen en jaarlijkse verwervingen en leveringen kiest u voor ‘Transactie B’.
Alléén voor maandelijkse leveringen dient u extra gegevens aan te geven: Land van oorsprong
en partner-ID. Voor maandelijkse verwervingen en jaarlijkse verwervingen en leveringen
hoeft dat niet.

Kies `Inlezen` en daarna `Sjablonen`

Ga verder onder `inleessjablonen` (`Voorgedefinieerde inleessjablonen zijn voor tekstbestanden
volgens Standaard record lay-out-SRL)
Druk op `F4` om een nieuw sjabloon te maken.
Vul als volgt in. Omdat de inleesvelden voor ICV en ICL verschillen verdient het aanbeveling om één
sjabloon voor de ICV en één voor de ICL te maken, indien van toepassing.
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Druk op de donker blauwe knop `Format definition assistant`.
Het volgende scherm verschijnt:
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Klik `Kies bestand` en wijs het excel inleesbestand aan. Klik vervolgens op `Laad bestand`

Klik op `Start format definition assistant`.
U ziet nu maximaal ongeveer 25 records van uw eigen inleesbestand.

In dit overzicht dient u de kolommen te benoemen. Dit doet u door naast de kreet `choose field` te
klikken op het scroll-down menu (pijltje omlaag) en te kiezen voor de omschrijving welke van
toepassing is op de betreffende kolom. (bijv. `gewicht` indien onderliggende kolom het gewicht
bevat)
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Voor de transactie zult u moeten kiezen voor `Transactie (2)` voor ICL met maandverplichting, of voor
`Transactie B (1)` voor ICV en ICL met jaarverplichting.
T.o.v. de ICV is er bij de ICL, buiten de transactie van 2 posities, extra gevraagd: Land van oorsprong
en partner-ID.
Kies, middels het plaatsen van een vinkje, waar IDEP moet starten met inlezen. Meestal is de tweede
record, het eerste datarecord. (headers moeten niet meegenomen worden)

Als u alle benodigde kolommen heeft benoemd (kolommen die u laat staan op `choose field` worden
niet meegenomen) kiest u voor `safe`
Daarna: `Sla op en ga terug`.
Uw sjabloon is aangemaakt.

Bij het inlezen kiest u voor `Opgaven` en vervolgens `Toevoegen`.
Kies voor `Opgave inlezen, één stroom en periode` bij `stap 1` (dit is namelijk een eigenschap van het
sjabloon en het sjabloon is alleen dan zichtbaar).
Kies de stroom bij `Stap 2`
Kies de periode bij `Stap 3`
Bij `Naam inleessjabloon` het sjabloon kiezen.
Selecteer het inleesbestand en klik op `laad`.
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Bij `werkbladnaam` dient het correcte tabblad gekozen te worden indien er meerdere tabbladen in
het bestand zijn.
Vervolgens kiest u het `defaultscherm`.
(het defaultscherm is een scherm waarin u waardes kunt plaatsen die van toepassing zijn voor elke record. Hebt u bijvoorbeeld altijd
`vervoer over de weg` dan zou u in het defaultscherm bij vervoerswijze `3` kunnen invullen. U hebt die waarde dan niet nodig in uw
inleesbestand.
Het default bestand kunt u aanmaken onder `hulpmiddelen` en daarna onder `default schermen`. Toets F4, geef de waardes op die
voor elk record gelden en `save`)

Kies voor `start inlezen`
U ziet de voortgang en onder `opgaven` en `opgave overzicht` ziet u de opgave staan. U kunt deze
vanaf deze plek versturen of verwijderen. Na het verzenden kunt u geen wijzigingen meer
doorvoeren.
Indien er bij Status een Fout optreedt kunt u dit bekijken door onder Status op Fout te klikken en
vervolgens op de betreffende opgave, dan kunt u zien waar de fout betrekking op heeft. Die kunt u
dan corrigeren, door het betreffende recordnummer te kiezen. Door op het oog te klikken
verschijnen de mogelijke GN codes. Indien gewijzigd, kies dan de Sla op knop die van toepassing is.
Opmerking: De waarden voor Bijzondere maatstaf; Gewicht en Factuurwaarde in euro’s dienen
minimaal 1 te zijn.
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