
Produktu katalogs Excel

INSTRUKCIJA
1.0 Platformā



Saturs

2

Saturs...................................................................................................2

Vispārīgi................................................................................................3

Excel faila izveidošana un augšupielāde Sistēmā....................................4-11



Produktu katalogs (Product Catalog) – tiek izmantots, lai veiktu produktu master-data pārsūtīšanu, pārsvarā
tehniska un funkcionāla rakstura. 

Pievienot informāciju dokumentam „Produktu katalogs” iespējams, aizpildot tabulu un augšupielādējot uzreiz
vairākas pozīcijas (ieteicams, ja pozīciju skaits pārsniedz 2).
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Korektam darba sākumam nepieciešams aizpildīt dokumentu Excel formātā. (Prodat.xls)

Dotais Еxcel fails Jums tika nosūtīts uz e-pastu kopā ar pamācību. (zīm.1.)
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Zīm.1. Excel aizpildīšana



Nepieciešamās tabulas (Tabula 1. un Tabula 2.), lai korekti aizpildītu Excel failu.

Tabula 1.
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Tabula 2.
Ja tabulā nevarat atrast sev nepieciešamā uzņēmuma GLN kodu, jautājiet Edisoft operatoram.



Edisoft Sistēmas autorizācijas links https://service.ediweb.eu/edi/

Pēc Excel faila izveidošanas autorizējieties Edisoft Sistēmā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli.
Lietotāja vārdu un paroli var saglabāt ar paroļu menedžera pārlūka palīdzību. (zīm.2.)
Paroles kombinācija katram uzņēmumam ir individuāla. To Jūs saņemat caur e-pastu no
Edisoft darbinieka.

Zīm.2. Sistēmas ieejas logs 6



Zīm. 3. PRODUCTCATALOG

Pēc autorizācijas atveriet sadaļu EDI Web / Attiecības, izvēlieties nepieciešamo partneri no
saraksta, izvēlieties dokumentu "PRODUCTCATALOG" (saglabātu kā 97-2003) Workbook. Tālāk, ar
kreiso peles taustiņu, noklikšķiniet uz dotā dokumenta rindiņas. (zīm.3.) 
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Zīm. 4. Izveidošana

Atvērtajā logā noklikšķiniet uz sadaļas "Izveidot" (zīm.4.)
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Zīm. 5. Excel faila augšupielādēšana

Atveras sadaļa «Produktu katalogs». Pēc augstāk minētajām norādēm sagatavotot Excel failu šeit
nepieciešams augšupielādēt.

Lai to izdarītu (zīm.5.):
Laukā  «File upload format»  izvēlieties formātu – Excel
Laukā Fails (*.xml) noklikšķiniet taustiņu «Browse», izvēlieties aizpildīto produktu failu un
noklikšķiniet «Ielādēt».
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Pēc noklikšķināšanas uz sadaļas «Ielādēt», lejā parādīsies produktu saraksts, kuru Jūs ievadījāt Excel tabulā.
Lai pabeigtu procesu nepieciešams nosūtīt doto produktu tabulu. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz "Sūtīt".
(zīm.6.)

Zīm. 6. Tabulas nosūtīšana
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Ja nākotnē plānojat mainīt vai pievienot produktus, tad saglabājiet šo EXCEL failu savā datorā,
nepieciešamības gadījumā papildiniet to, un augšupielādējiet platformā atkārtoti, saskaņā ar augstāk norādīto

instrukciju.
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Apsveicam, Jūs izveidojāt Excel produktu katalogu un pievienojāt to Sistēmai!

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, priecāsimies palīdzēt arī
telefoniski +371 20555520.


