
Koppeling met Tehava 

Vereisten 
De koppeling met Tehava vereist een login en paswoord.  Deze kan u opvragen bij Tehava. 

Voor een correcte werking van de koppelingen is het noodzakelijk dat het artikelbestand van Tehava 

wordt geïnstalleerd.  

Artikelbestand Tehava 
 

Als het artikelbestand nog niet aanwezig is, kan u als volgt te werk gaan om het artikelbestand te 

installeren 

Klik op Artikellijsten   

 

Klik op  

Selecteer in de lijst “Tehava” en klik op OK  



 
 

Voor u het artikellijst kan gebruiken moet u de lijst configureren. 

 
 

Vul de rekeninggroep in. Klik op  om een waarde te kiezen uit een lijst.  

Vul de leverancier in. Klik op  om een waarde te kiezen uit een lijst.  

 

  



Elektronische pakbon inlezen 
 

Installatie 

Om een elektronische pakbon in te lezen moet u hiervoor de module installeren  

 

U kan u als volgt te werk gaan: 

 

Klik op Leveringen  

Klik op Elektronische Pakbon inlezen   

U krijgt een overzicht van de geïnstalleerde en beschikbare leveranciers 

 

Klik op het tabblad “Beschikbare leveranciers”  



Selecteer “TEHAVA” in de lijst en klik op Installeer 

 

Vul de instellingen in. 

Leverancier code moet dezelfde code zijn zoals is ingegeven bij het veld Leverancier bij de artikellijst. 

Gebruikersnaam en paswoord kan u verkrijgen bij Tehava 

 

  



Gebruik 

Klik op Leveringen  

Klik op Elektronische Pakbon inlezen   

Selecteer in de lijst “Geinstalleerde Leveranciers” voor Tehava en klik op uitvoeren 

 

Vul het pakbonnummer in 

 

 



U krijgt een lijst van de geleverde artikels 

Bevestig de levering door op  te klikken 

 

  



Bestelling versturen 
 

Installatie  

Om een elektronische pakbon in te lezen moet u hiervoor de module installeren. Kies hiervoor onder 

Instellingen, Systeem Functies, Extra Modules installeren 

 

 

Kies in de lijst voor “Verstuur bestelling naar TEHAVA” en klik op OK 

  



Gebruik 

Om een bestelling te versturen kan je als volgt te werk gaan 

Klik op bestellijst  

Selecteer de leverancier Tehava 

Klik op  en kies voor bestelbon 

Bevestig de artikels die u wenst te bestellen 

Selecteer vervolgens “Verzenden” 

 

Selecteer uit de lijst “Verstuur bestelling naar Tehava” 


