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Waarom standaard Promidata templates? 

 
 

De Promidata standaard templates zijn bedoeld om de aanlevering van de product informatie van de 

te bedrukken producten inclusief bewerkingsopties en prijzen te stroomlijnen. Met dit format kunnen 

we de door jou aangeleverde data het snelst en zo efficiënt mogelijk verwerken. We hebben twee 

standaard templates gemaakt, nl:  de demoProductSheet_Promidata en de 

demoImprintSheet_Promidata.  

 

Zoals de naam misschien doet vermoeden is het niet zo dat al onze klanten deze standaard templates 

gebruiken. Veel van onze klanten hebben vaak hun eigen standaard binnen hun bedrijf waar wij 

gebruik van maken. Wij maken dan opmaat gemaakte convertoren om deze data (XML, CSV, Excel) te 

kunnen importeren in het Promidata netwerk. De eis is dan wel dat bij toekomstige aanleveringen deze 

‘eigen’ data structuur exact hetzelfde blijft als bij de vorige aanleveringen. Wij prefereren altijd online 

aanleveringen zodat we zonder tussenkomst van menselijk handelen het Promidata netwerk kunnen 

update met jouw meest recente product informatie. Mocht je geen ‘eigen’ data structuur hebben of 

jouw ‘eigen’ data structuur wordt door Promidata afgekeurd vanwege het ontbreken van cruciale data 

elementen dan zijn deze Promidata standaard templates uitermate geschikt om als basis te gebruiken 

voor de aanlevering van jouw product informatie. Deze handleiding is dan ook bedoeld om uit te 

leggen hoe de twee templates zijn opgebouwd en met elkaar verbonden zijn. Ook wordt er uitgelegd 

hoe de kolommen ingevuld moeten worden. Bij een succesvolle aanlevering van beide Promidata 

standaard templates verkrijg je automatisch de titel ‘Golden Supplier’. 

 

 

Zoals aangegeven bestaat een ‘Golden Supplier’ aanlevering uit twee aparte templates, kort gezegd: 

de ProductSheet en de ImprintSheet.  In dit document wordt uitgelegd hoe beide Sheets werken en 

ingevuld dienen te worden.  

 

Indien u leverancier bent en u levert data aan in verschillende talen, dan kunt u deze in een Product en 

imprintsheet aanleveren (dus niet per taal 2 separate sheets aanleveren). 
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 demoProductSheet_Promidata 

 
In de ProductSheet dienen alle producten ingevoerd te worden met de bijbehorende details over het 

product. In deze lijst staan alle gegevens aangegeven die noodzakelijk zijn om een product op de 

juiste manier in de webshop te tonen.  

Mocht jij vinden dat er nog specifieke gegevens ontbreken neem dan ajb contact met ons op(met de 

+ boven in scherm kun je “verborgen” kolommen zien). Hieronder worden alle kolommen uit de 

ProductSheet beschreven.  

 

Let op! Voor beide templates geldt dat er geen kolommen toegevoegd of verwijderd mogen worden. 

Ook mogen de kolomnamen niet worden aangepast. 

  

Kolom: model = De waarden in deze kolom zorgen voor de groepering van de producten. Alle 

producten die tot hetzelfde model behoren dienen hier hetzelfde modelnummer te krijgen. Een 

voorbeeld: Eén model t-shirt is vaak  in verschillende kleuren en maten leverbaar. Stel; Een bepaald 

model t-shirt is leverbaar in 8 kleuren en 8 maten. Er ontstaan dan in totaal 64 verschillende unieke  

artikelnummers, zie kolom B. Al deze 64 excelsheet regels zullen dan in Kolom A exact dezelfde waarde 

moeten krijgen; namelijk hetzelfde modelnummer. Resumerend; Model +Kleur + Maat moeten altijd 1 

unieke combinatie opleveren. 

 

Kolom: articlenumber = Artikelnummer van het product. Elk artikel dient een uniek artikelnummer te 

hebben. Distributeurs kunnen deze kolom gebruiken om ‘eigen’ artikelnummers via hun webshop te 

communiceren. 

 

Kolom: sku_supplier = het sku_supplier nummer is het artikelnummer van de supplier. Je kan dat 

nummer ook zien als het bestelnummer bij de supplier.  Als de lijst door de supplier zelf is ingevuld 

dan is de waarde in deze kolom hetzelfde als de waarde in kolom B: articlenumber. Als de lijst door 

een distributeur is ingevuld dan kan de distributeur zijn eigen artikelnummers in kolom B invullen 

maar nog wel steeds de referentie naar het artikelnnumer van de supplier behouden via het 

sku_suppliernummer (bestelnummer) . 

 

Kolom: article_name = Naam van het artikel zoals deze in de webshop getoond dient te worden. 

 

Kolom: article_description = Uitgebreide artikel omschrijving zoals deze in de webshop getoond 

dient te worden. 

 

Kolom: color = De kleur van het product. In deze kolom mag per excelregel slechts 1 kleur ingevuld 

worden. Voorbeeld: Stel het artikelnummer 31224251 is een wijnrode balpen, je vult dan alleen het 

woord wijnrood in onder de kolom color. Je mag dus geen kleuren (bijv. licht blauw, wijnrood, 

grasgroen) opsommen om aan te geven in welke kleuren deze balpen leverbaar is. Daar is immers het 

modelnummer voor.  
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Kolom: search_color = Deze kolom mag je leeg laten, je hoeft hier dus niets in te vullen. 

Promidata classificeert alle aangeleverde kleurvarianten in kolom F: color automatisch naar een 

basiskleur. Als je in kolom F wijnrood hebt ingevuld dan vullen wij in deze kolom automatisch de 

kleurnaam rood in. Hiermee kunnen we in de webshop alle rood-getinte producten samenvatten onder 

één rode selectie knop.  

 

Kolom: size = Hier dient de maat van het product ingevoerd te worden. Het gaat hier dus om de 

maten van het betreffende product model die door de gebruiker geselecteerd kunnen worden in de 

shop. Bijvoorbeeld bij t-shirts worden hier maat-waarden als ‘S’, ‘L’ of ‘XXL’ ingevuld. Altijd 1 waarde 

invullen, nooit een opsomming van welke maat-waarden mogelijk zijn. Bij USB sticks kunnen hier 

waarden voorkomen zoals ‘2 Gb’ of ‘5 Gb’, etc.  

 

Kolom: length, width, height en diameter= Hier dien je de afmetingen van het product in te vullen. 

Geef ook altijd de eenheid aan, dus bijvoorbeeld ‘5,7 cm’ of ‘34 mm’  

 

Kolom: meta_keyword = De waarden die hier worden ingevuld zijn belangrijk voor zoekmachines. 

Google zal deze trefwoorden gebruiken om gebruikers na een zoekopdracht te verwijzen naar dit 

artikel. De trefwoorden dienen wel goed gespecificeerd te zijn.  

 

Kolom: weight = Hier dient het gewicht van het product ingevoerd te worden. Geef ook altijd de 

eenheid aan, dus bijvoorbeeld ‘2,3 Kg’ of ‘340 gram’ 

 

Kolom: refining = Dit is de leesbare toelichting op de bewerkingsmogelijkheden van dit product. 

Deze informatie kan de gebruiker vinden op de detailpagina onder het kopje ‘Productdetails’.  

 

Kolom: brand = Merk van het product.  

 

Kolom: main_category = Hier kun je jouw categorieën invullen, dan zullen wij de data categoriseren 

Je kunt ook de categorieën die wij gebruiken invullen dan zal dit direct in de door ons gebruikte 

categorie geïmporteerd worden. Als je onze categorieën ingeeft let er dan wel op dat je altijd de 

Engelse categorienamen ingeeft in de lijst zodat het correct in alle verschillende talen wordt 

geïmporteerd. 

 

Kolom: sub_category = Het vullen van de sub categorie is alleen van toepassing indien je bij de 

kolom Main Category alleen de hoofdcategorieën invult, je kunt dus kiezen om daar het gehele pad in 

te vullen, of om het op te splitsen. Bij het importeren zal hij dit samenvoegen in een categorie link. 

 

Kolom: material = Het materiaal of materialen waar uit het product bestaat.  
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 Kolom: image = Indien je afbeeldingen online staan kan je hier de link naar je afbeelding invullen. 

Bijvoorbeeld: http://www.pfconcept.com/portal/prodimage/hires/3122425.jpg. Indien je de 

afbeeldingen offline aanlevert dan hoef je hier slechts de naam van het foto-bestand in te vullen. Zorg 

ervoor dat alle afbeeldingen in een map zonder submappen staan.  Uiteraard dient de naam exact 

overeen te komen met de bestandsnaam van je aangeleverde image.  

 

Daarnaast is nog belangrijk dat indien je een tweede keer data aan ons aanlevert en bij een product in 

de sheet wil je graag een gewijzigde afbeelding aanleveren dat je dan de afbeeldingsnaam verandert 

en ook dus de naam in de sheet. Als je de afbeeldingsnaam in de sheet hetzelfde laat en alleen een 

gewijzigde afbeelding aanlevert dan wordt dat niet bijgewerkt bij de verwerking dus let hier op! 

  

Kolom: qty1 = qty1 staat voor de eerste staffel hoeveelheid die gekoppeld is aan de vanaf prijs die is 

gedefinieerd in kolom V: price1. Voorbeeld; Als je in qty1 ‘10’ invult en je vult in price1 ‘19,95’ in dan 

betekent dat dat de prijs van dit product vanaf 10 stuks EUR 19,95 bedraagt. 

 

Kolom: price1 = price1 is de prijs die hoort bij kolom U: qty1. 

 

Kolom: qty2 = qty2 is de tweede staffel die gekoppeld is aan de vanaf prijs die is gedefinieerd in 

kolom X: price2. 

 

Kolom: price2 = price2 is de prijs die hoort bij kolom W: qty2. 

 

Kolom:Qty 3 t/m 5 & price 3 t/m 5 = Voor deze kolommen geldt hetzelfde als uitgelegd is bij 

Qty1&2 en Price1&2. 

  

Kolom: minimum_quantity = Dit is de kolom waar de minimale afname van een product in gegeven 

moet worden. Bijvoorbeeld 10 (een geheel getal). Minder dan 10 stuks kunnen dan niet besteld 

worden. 

 

Kolom: maxcolors = In deze kolom wordt aangegeven in hoeveel kleuren het product maximaal 

bewerkt kan worden. Dit geldt voor alle bewerkingstechnieken die vermeldt staan in de kolom 

print_option. 

 

Kolom: print_option = Dit is een belangrijke kolom omdat je hiermee aangeeft met welke 

bewerkingstechniek(en) dit product bewerkt kan worden. Je vult hier dus een bewerkingscode in die 

verwijst naar de bedrukkingtechniek die je in de ImprintSheet hebt gedefinieerd. (zie verderop in dit 

document de uitleg over de ImprintSheet). Ter verduidelijking onderstaande afbeelding van de 

kolommen AF en AG: 

 

 
 

 

http://www.pfconcept.com/portal/prodimage/hires/3122425.jpg
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 Kolom: supplier = Bedrijfsnaam van de leverancier. 

 

Kolom: store = De taal van de aangeleverde data. 

 

 

 

 

 

demoImprintSheet_Promidata 
 

 

 

Hieronder leggen we de tweede template uit namelijk de demoImprintSheet_Promidata of kort gezegd 

de ImprintSheet. Deze template wordt gebruikt voor het definiëren van de bewerkingen en de 

bewerkingskosten (zowel de setupkosten als de variabele bewerkingskosten, al dan niet via staffels). 

Deze ImprintSheet heeft via kolom ´print_option_group´ een relatie met de ProductSheet via de kolom 

´print_option´.  In tegenstelling tot bij de ProductSheet kan je deze ene ImprintSheet gebruiken voor 

de vertalingen van 3 verschillende talen (NL, DE en EN).   

 

Kolom: supplier = Bedrijfsnaam van degene die de bewerking uitvoert. 

 

Kolom: print_option_group = Deze kolom wordt gebruikt om de ProductSheet te koppelen aan de 

ImprintSheet. Hier vul je de bewerkingscode in zoals je die ook in de ProductSheet gebruikt hebt.  

 

Kolom: print_option = Via deze kolom kan je de in de ProductSheet gedefinieerde bewerkingscode 

onderverdelen in een aantal extra varianten van deze bewerkingsoptie. Als je geen extra varianten van 

de bewerkingsoptie wilt definiëren dan vul je hier gewoon dezelfde bewerkingscode in als dat je in 

kolom B: Print_option_group ook hebt ingevuld. 

 

Kolom: print_name_NL = Naam van de print techniek in het Nederlands. 

 

Kolom: print_name_DE = Naam van de print techniek in het Duits. 

 

Kolom: print_name_EN = Naam van de print techniek in het Engels.  

 

Kolom: max_of_colors = Het maximaal aantal kleurenbewerkingen die de bewerking kan hebben.  

 

Kolom: setup_costs = De setup kosten die bij de bewerking horen. 
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Kolom: qty1 = qty1 staat voor de eerste staffel hoeveelheid die gekoppeld is aan de vanaf prijs die is 

gedefinieerd in kolom J: qty1_price_first_color.  

 

Kolom: qty1_price_first_color = Hier staat de prijs die betaald moet worden voor de eerste kleur van 

de gekozen bewerking. Deze prijs hoort bij kolom U: qty1. 

 

Kolom: price_next_color = Hier staat de prijs die betaald moet worden voor elke vervolgkleur binnen 

de gekozen bewerking. Deze prijs hoort ook bij kolom U: qty1. 

 

Uitleg berekening bewerkingskosten : (open de demoImprintSheet_Promidata.xls)  

Stel iemand heeft gekozen voor 75 producten met bewerkingscode SCREEN08 en wil een 3 kleurige 

bedrukking op het product hebben. Voor wat betreft de setup kosten betaalt hij dan 3 * € 35 = € 105 

Voor wat betreft de variabele bewerkingskosten kijken we dan naar de geel gekleurde staffel. 

We zien dat de eerste kleur in deze staffel € 1,09 kost en de kosten voor elke vervolgkleur is € 0,35. 

Aangezien hij een 3 kleurige bedrukking gekozen heeft betaalt hij voor de vervolgkleuren 2 * € 0,35 = 

€ 0,70. Zijn totale variabele bewerkingskosten per product zijn dan € 1,09 + € 0,70 = € 1,79. Dus de 

totale variabele bewerkingskosten voor deze order is dan: 75 * € 1,79 = € 134,25   

 

Kolommen qty2 en verder:  

Voor deze kolommen geldt hetzelfde als bij qty1, qty1_price_first_color  en qty1_price_next_color. 

 

Kolom: add_setup_cots = Hier zou je extra kosten kunnen definieerden die samenhangen met het 

bewerken van het product. Je kan bijvoorbeeld denken aan inpakkosten, of handlingkosten, of Extra 

kosten PMS kleuren, etc. 

  

Kolom: add_setup_cots_description_NL = Beschrijving van de extra setup kosten in het Nederlands 

bijvoorbeeld: Extra kosten PMS kleuren. 

 

Kolom: add_setup_cots_description_DE = Beschrijving van de extra setup kosten in het Duits 

bijvoorbeeld: Nebenkosten PMS-Farben. 

 

Kolom: add_setup_cots_description_EN = Beschrijving van de extra setup kosten in het Engels 

bijvoorbeeld: Extra cost PMS colors. 

 


