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Voorwoord
VeiligmetVerf.nl zorgt voor de verzending van veiligheidsinformatiebladen door de keten
heen. Het verstuurt veiligheidsinformatie van de fabrikant naar de groothandel naar de
professionele eindgebruiker (schilder/applicateur).
Verfleveranciers gebruiken de VeiligmetVerf-website om veiligheidsinformatiebladen te
versturen, waarmee ze invulling geven aan hun actieve brengplicht. Leveranciers van
lijmen en kitten kunnen ook gebruik maken van dit distributieplatform onder de naam
VeiligmetLijmenKit.
Professionele verfgebruikers kunnen op VeiligmetVerf.nl ook zelf veiligheidsinformatiebladen downloaden en meer te weten komen over veilig en gezond werken.
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Inloggen en registreren

Ga naar de url https://user.veiligmetverf.nl om in te loggen.

1.1 Systeemeisen
Voor een optimaal gebruik van VeiligmetVerf.nl wordt de browser Chrome aangeraden
(eventueel Explorer Edge).

1.2 Account aanmaken
In het loginscherm zit een knop ‘nieuw account aanmaken’. Hierna verschijnt het
registratiescherm (zie hieronder), vul de gegevens zo compleet mogelijk in.

In het linker blok worden bedrijfsgegevens gevraagd. De velden met een * zijn verplicht.
NB. Geef onderaan dit blok het correcte bedrijfstype aan. U kunt kiezen uit:


Leverancier



Groothandel. Let op, een groothandel moet twee accounts met verschillende e-mailadressen aanmaken:
VERZENDACCOUNT

Het account voor het verzenden van VIB’s: type groothandel
-> gebruik deze voor het versturen van VIB’s naar de applicateur

ONTVANGSTACCOUNT

Het account voor het ontvangen van VIB’s: type applicateur
-> gebruik deze voor het ontvangen van VIB’s van de leverancier

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Applicateur
N.B. De e-mails vanuit VeiligmetVerf.nl kunnen in de spambox belanden. Indien
mogelijk, wijs de applicateur er op e-mails vanuit deze webapplicatie aan te merken als
‘geen spam’.

In het blok rechts boven worden persoonlijke gegevens gevraagd.
De velden met een * zijn verplicht om in te voeren.

In het blok rechtsonder moet een gebruiksnaam en wachtwoord worden ingevoerd.
 De gebruikersnaam dient uniek te zijn.
 Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen: minimaal 8 karakters, kleine
letter, hoofdletter, speciaal karakter, cijfer.

Zijn alle gegevens correct ingevuld, klik dan op de knop ‘registreer’.
Na het registreren worden de gegevens gecontroleerd door de administrator van
VeiligmetVerf.nl (behalve bij applicateur). Bij akkoord activeert de administrator het
account, de leverancier en/of de groothandel krijgt hiervan automatisch bericht.
Na deze activatie kunt u inloggen met uw logingegevens.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Mijn account

Na registratie kan de gebruiker van VeiligmetVerf.nl direct inloggen met de eigen
gegevens. In dit hoofdstuk worden alle onderdelen in de linker menukolom onder ‘mijn
account’ toegelicht.

2.1 Mijn gegevens
Op deze pagina kunt u de bedrijfsgegevens en de persoonlijke gegevens beheren.
Wijzigingen worden hier gelogd en opgeslagen. Een aantal velden kunnen niet meer
worden aangepast; dat kan alleen de administrator van het pakket.
Om producten te uploaden naar het VeiligmetVerf.nl-pakket is een unieke leverancierscode
vereist. Die staat op deze pagina vermeld -> zie het rode kader.

2.2 Medewerkers
Indien meerdere medewerkers van de leverancier of groothandel toegang moeten hebben
tot het pakket, dan kunnen deze hier worden toegevoegd. Meerdere medewerkers kunnen
dan het beheer doen voor de gebruiker.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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2.3 Wachtwoord
De hoofdgebruiker kan hier het wachtwoord wijzigen. Bij het aanmaken van een nieuw
wachtwoord, gelden weer dezelfde eisen: minimaal 8 karakters. kleine letter, hoofdletter,
speciaal karakter, cijfer.

2.4 SUMI/wik



SUMI: Safe use of mixtures information
WIK: werkplekinstructiekaart

De gebruiker kan hier de SUMI’s inzien.
De SUMI kan worden meegestuurd met een veiligheidsinformatieblad (VIB) op grond
waarvan de applicateur handig een eigen werkplekinstructiekaart kan opstellen.
Leveranciers kunnen SUMI’s koppelen aan hun producten.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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2.5 Merken
Bij dit onderdeel zijn de merken van de leverancier te vinden.
Leveranciers en groothandel kunnen hier ook een eigen merk toevoegen.
Als de groothandel een merk toevoegt, kan gekozen worden of het merk zelf geproduceerd
wordt (eigen merk) of dat het geproduceerd wordt door andere leveranciers. Als dit laatste
het geval is kan een groothandel het nog steeds verkopen onder een eigen naam.
N.B. Een gebruiker kan alleen eigen merken wijzigen.

2.6 Producten
Bij dit onderdeel ziet de leverancier zijn eigen producten.
De groothandel ziet hier alle producten van de leveranciers en ook de eigen aangemaakte
producten.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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De eigen aangemaakte producten hebben in de rechtkolom ‘Actie’ staan met daaronder de
volgende vier iconen:
SUMI/wik. Is deze rood afgebeeld? Dan is er geen SUMI aan gekoppeld.
VIB: door hierop te klikken opent het veiligheidsinformatieblad.
Verwijderen, klik op dit icoon en het product wordt verwijderd.
Via deze knop kan het product handmatig worden gewijzigd.

2.7 Lopende abonnement
De gebruiker kan op deze pagina zien voor welke producten veiligheidsbladen (VIB’s) zijn
verstrekt. In principe worden alle producten getoond die zijn verkocht.
Zie bij hoofdstuk 6 over FTP voor verkoopregels voor meer informatie.

2.8 Inlezen verkoopregels
Zie bij hoofdstuk 5 over het uploaden van verkoopregels.

2.9 Veiligheidsbladen | bulk upload
Zie bij hoofdstuk 4 over het aanmaken en updaten van producten.

2.10 Product import | conflict log
Zie bij hoofdstuk 4 over het aanmaken en updaten van producten.

2.11 Verkoopregels | conflict log
Zie bij hoofdstuk 5 over het uploaden van verkoopregels.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Voorbereiding voor aanmaken producten

Voordat producten kunnen worden geüpload moet de gebruiker eerst de merken aanmaken. Zijn die reeds ingevoerd, dan kan dit hoofdstuk worden overgeslagen en kan de
gebruiker overgaan tot het importeren van de producten (zie het volgende hoofdstuk).
Bij het aanmaken van een merk, kan worden gekozen of het merk zelf wordt geproduceerd
(eigen merk) of dat het wordt geproduceerd door een ander. Als dit laatste het geval is, dan
kan de gebruiker het nog steeds verkopen onder eigen naam.

3.1 Eigen merk
Klik voor het aanmaken van een merk op ‘toevoegen’, waarna de pop-up verschijnt.
Vul de informatie in en upload het logo (niet vereist, helpt wel bij de herkenbaarheid).

Als de merken zijn opgeslagen krijgt de leverancier het overzicht te zien van de ingevoerde
merken, zie hieronder. De groothandel krijgt de volledige database met merken en
producten te zien.
N.B. Een gebruiker kan alleen eigen merken wijzigen; in het overzicht van de groothandel
is de kolom ‘Actie’ leeg voor zover het niet eigen merken betreft.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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3.2 Private label
Voor het uploaden van private label-producten gelden andere regels. De eigenaar van een
private label, bijvoorbeeld een verfgroothandel, wil meestal niet dat bekend is bij welke
leverancier of producent het private label-product wordt ingekocht. Ook producenten willen
vaak niet dat bekend wordt welke private labels ze voor wie produceren.
Klik voor het aanmaken van een private label op ‘toevoegen’, waarna de pop-up verschijnt.
Vul de volgende gegevens in:
 de merknaam zoals die op het product staat
 eventueel de omschrijving
 klik ‘Verberg leveranciersnaam’ aan

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Door ‘verberg leveranciersnaam’ aan te klikken, is de naam van de leverancier niet
zichtbaar bij de applicateur, noch bij de groothandel. In de kolom ‘Leverancier’ staat dan
vermeld ‘Onbekend’; zie hieronder.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019

13

HANDLEIDING VEILIGMETVERF.NL

4

14

Aanmaken en updaten producten

De gebruiker kan voor de eigen merken producten aanmaken en wijzigen. Dit kan
handmatig maar ook via een import. Bij import zijn er twee mogelijkheden:
 het uploaden van de VIB’s en ze daarna via import koppelen aan de producten, of
 de VIB’s en producten in één import uploaden en koppelen.

4.1 Handmatig producten toevoegen en VIB’s
Om een product handmatig toe te voegen, gaat u naar het onderdeel ‘producten’. Klik daar
op de knop ‘toevoegen’, waarna het volgende venster verschijnt.

Voer de gegevens in; velden met een * zijn verplicht.
N.B. als een merk is gekozen, dan verdwijnt het veld van de leverancier, omdat merk en
leverancier aan elkaar zijn gekoppeld.
Bij het product moet een veiligheidsinformatieblad (VIB) worden geüpload. Het VIB kan op
twee manieren worden gekoppeld:

URL

De gebruiker vult de URL in naar het VIB. Zorg dat er http:// of https:// voorafgaand aan de url staat (afhankelijk van het website-adres van de VIB).
Het is ook mogelijk hier de bestandsnaam van het geüploade VIB te
vermelden (dan natuurlijk zonder http; None).

Upload
bestand

Als voor deze optie wordt gekozen, verschijnt een upload-veld. De gebruiker
kiest het specifieke VIB waarna het wordt geüpload.

Als alles is ingevuld klikt u op toevoegen en het product met VIB is aangemaakt.
Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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4.2 Via import producten toevoegen met geüploade VIB’s
Het is ook mogelijk meerdere producten tegelijk te toe te voegen. Om producten in bulk toe
te voegen, moeten de volgende stappen worden doorlopen.
Stap 1: uploaden VIB’s
Ga naar het onderdeel ‘veiligheidsbladen | bulk upload’, waar onderstaand venster opent.

Upload hier de VIB’s voor de producten die u wilt toevoegen. Er kunnen meerder VIB’s
tegelijk worden geüpload, maar let erop dat hoe groter de opdracht (dus hoe meer VIB’s in
één keer worden geüpload) hoe langer de verwerking duurt.
De VIB’s zijn nu geüpload, maar de producten zijn nog niet aangemaakt. Dat gebeurt in de
volgende stap waar ze tevens aan elkaar worden gekoppeld.
Stap 2: koppelen VIB’s aan producten
Ga naar het onderdeel ‘producten’, waar onderstaand venster verschijnt.
Download het Excel-bestand door op de knop ’download voorbeeldfile’ te klikken.

Gedownloade file - voorbeeld

Vul de kolommen in het Excel-bestand in. Let erop dat de informatie volledig en correct is!

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Toelichting op de informatie die moet worden ingevuld:
Productnaam

De naam die de gebruiker wil geven aan het product. In bovenstaand
voorbeeld heet het product ‘Test product’.

Fileurl

De gebruiker geeft hier de zojuist geüploade bestandsnaam op. In
bovenstaand voorbeeld is de bestandsnaam Vib.pdf .

Merk

Dit is het merk waaraan het product moet worden gekoppeld. In bovenstaand
voorbeeld is het merk ‘Merk groothandel’.

Lev.Code

Dit is de code die is gekoppeld aan de gebruiker om producten te kunnen
aanmaken. Deze code is te vinden op de pagina ‘mijn gegevens’.

Lev.Productcode

Dit is de code die de gebruiker zelf kan meegeven aan een product. Deze
kolom kan worden gebruikt om het product in de toekomst te updaten.
Deze kolom is niet verplicht.

SUMI/wik

Dit veld wordt ingevuld als er een SUMI (of wik) moet worden gekoppeld aan
het product. Voer hier de code in zoals vermeld bij de benodigde SUMI.

ProductVersion

De gebruiker kan hier het versienummer vermelden. Dit is ter informatie voor
de leverancier. Deze kolom is niet verplicht.

Vmvcode

Bij het aanmaken van het product genereert het systeem hiervoor een
unieke code. Dit veld moet daarom nu leeg worden gelaten.

Als de gebruiker klaar is met het vullen van de kolommen in de Excel-file, dan kan het
bestand worden geïmporteerd. De gegevens kunnen ook worden aangeboden in CSVformat.
Ga naar de productpagina en klik op de knop ‘importeer product file’. Upload vervolgens
het Excel- of CSV-bestand.

NB. Er mag niets aan de opzet van de Excel-file (volgorde, benaming in kopregels, etc.)
worden veranderd, omdat het systeem de kolommen anders niet herkent.

4.3 Via import producten toevoegen en VIB’s via URL
Als de gebruiker met een URL werkt, dan moeten de volgende stappen worden doorlopen
om producten in bulk toe te voegen.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Ga naar het onderdeel ‘producten’ en download het Excel-bestand door op de knop
’download voorbeeldfile’ te klikken.

Gedownloade file - voorbeeld

Vul de kolommen in het Excel-bestand in. Let erop dat de informatie volledig en correct is!

Toelichting op de informatie die moet worden ingevuld:
Productnaam

De naam die de gebruiker wil geven aan het product. In bovenstaand
voorbeeld heet het product ‘Test product’.

Fileurl

De gebruiker vult hier de URL in naar het veiligheidsblad. Het bestand
is online beschikbaar en kan op deze URL worden gevonden.

Merk

Dit is het merk waaraan het product moet worden gekoppeld. In bovenstaand
voorbeeld is het merk ‘Merk groothandel’.

Lev.Code

Dit is de code die is gekoppeld aan de gebruiker om producten te kunnen
aanmaken. Deze code is te vinden op de pagina ‘mijn gegevens’.

Lev.Productcode

Dit is de code die de gebruiker zelf kan meegeven aan een product. Deze
kolom kan worden gebruikt om het product in de toekomst te updaten.
Deze kolom is niet verplicht.

SUMI/wik

Dit veld wordt ingevuld als er een SUMI (of wik) moet worden gekoppeld aan
het product. Voer hier de code in zoals vermeld bij de benodigde SUMI.

ProductVersion

De gebruiker kan hier het versienummer vermelden. Dit is ter informatie voor
de leverancier. Deze kolom is niet verplicht.

Vmvcode

Bij het aanmaken van het product genereert het systeem hiervoor een
unieke code. Dit veld moet daarom nu leeg worden gelaten.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Als de gebruiker klaar is met het vullen van de kolommen in de Excel-file, dan kan het
bestand worden geïmporteerd. De gegevens kunnen ook worden aangeboden in CSVformat.
Ga voor het uploaden naar de productpagina en klik op de knop ‘importeer product file’.
Upload vervolgens het Excel- of CSV-bestand.

NB. Er mag niets aan de opzet van de Excel-file (volgorde, benaming in kopregels, etc.)
worden veranderd, omdat het systeem de kolommen anders niet herkent.

4.4 Updaten producten
Het updaten van producten werkt nagenoeg hetzelfde als het toevoegen van producten.
Dit geldt voor zowel het gebruik van een url als wanneer de gebruiker handmatig VIB’s
uploadt.
Download het Excel-bestand door op de knop ’download voorbeeldfile’ te klikken.
Producten kunnen worden geüpdatet op twee manieren:
1. Op basis van Vmvcode
2. Op basis van de combinatie lev.code_lev.productcode (bijv.: 5160_TP1)
Let op: De gebruiker dient minimaal één van deze aanpakken te kiezen als er producten
worden geüpdatet. Als zowel de Vmvcode is gevuld als de Lev.Code en Lev.Productcode,
dan is de Vmv-code leidend voor het updaten van het product.
Gedownloade file - voorbeeld

In dit voorbeeld is ter verduidelijking het veld met Vmvcode gemarkeerd. In het importbestand is dat niet het geval.

LET OP
Als er bij de productimport géén Vmvcode is vermeld, dan ziet het systeem het als een nieuw product en maakt het een nieuwe Vmvcode aan.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Ga daarna naar de productpagina en klik op de knop ‘importeer product file’.
Upload vervolgens het bijgewerkte Excel-bestand of bied de gegevens aan in CSV-format.

4.5 Foutmeldingen bij aanmaken of updaten producten
Bij het uploaden van het Excel-bestand om producten te importeren kan er iets mis gaan.
Bij het onderdeel ‘product import | conflictlog’ kan de gebruiker de foutmeldingen inzien.
Naast deze conflictlog-pagina ontvangt de gebruiker ook een e-mail over de foutmelding.

Alleen de regels waar fouten in zijn gevonden, worden weergegeven. Naast deze
conflictlog-pagina ontvangt de gebruiker ook een e-mail over foutmeldingen.
Pas de regels in het importbestand aan conform de aanwijzing in het conflictlog en
importeer die regels opnieuw.
LET OP
Upload alleen die regels waar een foutmelding op was ontvangen. Als het
hele bestand wordt geüpload, maakt het systeem voor de correct
vermelde producten weer een nieuwe Vmvcode aan.
Immers, zonder vermelding van Vmvcode beschouwt het systeem het geüploade product
als een nieuw product en krijgt het een unieke, nieuwe Vmvcode.

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019
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Inlezen verkoopregels/verstrekken van VIB’s

Om de VIB’s te versturen, moeten gebruikers verkoopregels inlezen. Het inlezen van
verkoopregels kan - net als bij het aanmaken van producten - handmatig of via een
import.
Let op: Voordat gebruikers verkoopregels versturen, moeten ze eerst ‘spf record’
toevoegen aan hun domein (zie bij 5.1).

5.1 Toevoegen ‘spf record’ aan domein
Sommige e-mail-accounts laten het niet toe dat gebruikers e-mails versturen via het
Veiligmetverf-domein (zgn. ‘spf fail’). Dit is eenvoudig op te lossen door een ‘spf record’
toe te voegen.
ACTIE voor iedereen die verkoopregels inleest en/of aanmaakt:
 Ga naar uw ICT-afdeling en vraag of ze het SPF-record toevoegen aan uw domein.
Heeft u geen ICT-afdeling vraag het dan aan de host van uw website / domein.
 Laat het volgende spf record toevoegen aan uw domein:
Include:spf.inter-hosting.nl
Voordat gebruikers verkoopregels versturen, moeten ze dus eerst bovenstaande ‘spf
record’ hebben toegevoegd aan hun domein.

5.2 Handmatig verkoopregels inlezen
Ga naar het onderdeel ‘Inlezen verkoopregels’ en klik daar op de knop ‘toevoegen’.
Onderstaand venster verschijnt dan.

De velden met een * zijn verplicht om te vullen.
Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019

20

HANDLEIDING VEILIGMETVERF.NL

21

In het veld VMV-code óf Lev.code_lev.productcode vult u in:
 de VMV-code
óf
 de Leverancierscode + Leveranciersproductcode, gescheiden door een underscore.
Bijvoorbeeld:
- leverancierscode
= 1000
- leveranciersproductcode = 21
dan vult u hier de volgende combinatie in: 1000_21

5.3 Via import verkoopregels inlezen
Het is ook mogelijk meerdere verkoopregels tegelijk in te lezen.
Ga naar het onderdeel ‘inlezen verkoopregels’, waar onderstaand venster verschijnt.
Download het Excel-bestand door op de knop ’download voorbeeldfile’ te klikken.

Gedownloade file - voorbeeld

Vul de kolommen zo volledig mogelijk in. Hierboven is een voorbeeld opgenomen.
Toelichting op de informatie die moet worden ingevuld:
Bedrijf

optioneel

Vermeld de bedrijfsnaam die gekoppeld is aan de koper.

Voornaam

optioneel

Vermeld de voornaam van de koper.

Achternaam

optioneel

Vermeld de achternaam van de koper.

E-mail
verplicht Hier moet een geldig e-mailadres worden ingevuld.
N.B. De e-mails vanuit VeiligmetVerf.nl kunnen in de spambox becontactpers.
landen. Indien mogelijk, wijs dan de applicateur erop e-mails vanuit
deze webapplicatie aan te merken als ‘geen spam’.
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Verkoopreferentie

optioneel

Geef een referentie op voor de verkoop.

Vmv Code

verplicht Hier moet een geldige VMV-code worden ingevuld óf een
combinatie van leverancierscode + leveranciersproductcode.
Bijvoorbeeld:


VMV-code: VMV2259



óf
Lev.code_lev.productcode: 1000_21
Als de leverancierscode 1000 is en de leveranciersproductcode 21.

Datum

verplicht Geef hier de datum op. Let op, de vermelding in het datumveld moet exact gelijk zijn aan het formaat: JJJJ-MM-DD.

Nadat het bestand is gevuld, kan het worden ingelezen bij het onderdeel ‘inlezen
verkoopregels’. Upload het Excel-of CSV-bestand via de knop ‘importeer orderfile’.

Na het inlezen van de file met verkoopregels krijgen de kopers van de producten
automatisch een e-mail met daarin de VIB en indien beschikbaar de SUMI/wik.
Belangrijke voorwaarde voor deze e-mail is dat de gegevens geldig zijn.

5.4 Foutmeldingen bij inlezen verkoopregels
Als de gebruiker geen geldige gegevens invult in het verkoopbestand, lukt het niet de
verkoopregels in te lezen waarna er foutmeldingen verschijnen. Foutmeldingen worden
weergegeven bij het onderdeel ‘Verkoopregels | conflictlog’.
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Naast deze conflictlog-pagina ontvangt de gebruiker ook een e-mail over de foutmeldingen,
zodat deze niet over het hoofd worden gezien. Pas de regels in het importbestand aan
conform de aanwijzing in het conflictlog en importeer alleen die regels opnieuw.
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FTP voor verkoopregels

Naast de mogelijkheid van de handmatige import of het handmatig toevoegen van
verkoopregels, is het ook mogelijk een FTP-koppeling te gebruiken. U dient zich hiervoor
aan te melden bij de administrator van VeiligmetVerf.nl: veiligmetverf@vvvf.nl
Voor een FTP-account ontvangt u (na goedkeuring) van de administrator:
 een FTP-usernaam. Deze kan na aanmaken niet meer worden gewijzigd.
 een bijbehorend wachtwoord. Deze kan nog worden gewijzigd door de administrator.

Zodra het FTP-account is aangemaakt, is het mogelijk via FTP een orderfile met verkoopregels te uploaden. De gebruiker heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
.
1.
2.

Host: user.veiligmetverf.nl
User: de door de administrator verstrekte gebruikersnaam
Wachtwoord: het door de administrator verstrekte bijbehorende wachtwoord

Veel groothandelaren halen de verkoopinformatie uit hun ERP-systeem. Het is ook
mogelijk hiervoor FileZilla of soortgelijke programma’s te gebruiken. Let erop dat het te
uploaden bestand, exact dezelfde bestandnaam heeft. Is dat niet het geval, dan herkent
het systeem het op te halen bestand (waarschijnlijk) niet.
Na het uploaden van de orderfile met verkoopregels (in Excel- of CSV-format), wordt het
bestand in ± 10-15 minuten automatisch opgepikt en ingelezen.
De verdere stappen zijn daarna gelijk aan die bij verkoopregels. Kijk in hoofdstuk 5 voor
meer informatie over eventuele foutmeldingen (Verkoopregels | conflictlog) en hoe u dat
kunt oplossen.
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 Lopende abonnementen
De gebruiker kan op deze pagina zien voor welke producten veiligheidsbladen (VIB’s) zijn
verstrekt. In principe worden alle producten getoond die zijn verkocht.

De gebruiker kan een totaaloverzicht downloaden van aankopen en verstrekte VIB’s. Klik
hiervoor op ‘Overzicht Exporteren’.
De gebruiker kan ook per product zien wie er aankopen heeft gedaan.
Klik op dit icoon waarna onderstaande ‘pop-up’ verschijnt.

In de pop-up ‘Abonnees’ is te zien:
 het e-mailadres van de koper aan wie het veiligheidsblad van het product is verstrekt
 het aantal keren dat de koper het product heeft aangekocht
 de datum waarop de koper het product voor het eerst heeft gekocht (start
abonnement); dit verloopt automatisch na een jaar
 de datum waarop de koper het product voor het laatst heeft aangekocht
 de datum waarop de e-mail naar de koper is verzonden
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Colofon

Dit is een uitgave van VeiligmetVerf.nl met als url: https://user.veiligmetverf.nl
Vragen over de website kunnen worden gesteld aan de helpdesk: veiligmetverf@vvvf.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verspreid of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het VVVF-bureau.
Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF - VLK - VVVH aanvaarden echter
geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, 2019

Correspondentieadres:
VVVF - VLK - VVVH
Gebouw Castellum, ingang C "Synthesium"
Loire 150 (Forepark), 2491 AK Den Haag
T (070) 444 06 80 | E info@vvvf.nl
F (070) 444 06 84 | I www.vvvf.nl

Dit document is met grote zorg samengesteld. De VVVF-VLK-VVVH aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie. © VVVF, jan. 2019

