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Inlezen productprijzen uit een bestand.
Het is de bedoeling van de prijzen in te lezen in servitour die je aangeleverd krijgt in een bestand, of
die je zelf eerst berekend hebt in excel, of een ander programma, en dan wil importeren in
servitour.
Het bestand moet aangemaakt worden in een vast formaat, de beschrijving van het formaat kan je
in annex terugvinden.
Om het programma te kunnen gebruiken moet je eerst een initialisatie doorlopen: programma
14.7.2 Initialisatie catalogus.

Het is de bedoeling dat alle files met prijzen in een map komen te staan die je hier opgeeft.
In het voorrbeeld \\server\data\prijzen\
Van zodra dit path ingegeven is, kan je bestanden inlezen in programma 7.2.1.
Het systeem gaat er van uit dat de bestandsnaam met de prijzen dezelfde is als de productcode.txt
Je kan dit altijd nog veranderen maar als je die regel volgt gaat het wel makkelijker.
Voorbeeld van een bestandsnaam: GBLOHH01.TXT
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Inlezen van de prijzen doe je in programma 7.2.1. inbr. En wijz. Producten

Er is een extra vraag in het programma waarmee je kan aangeven dat je de prijzen wil inlezen
vanuit een bestand. Onderaan het scherm zie je de de naam van het bestand dat zal worden
ingelezen. Als je dit wil veranderen geef je ‘P’ in om het path te wijzigen, je krijgt dan de
mogelijkheid om het path en de bestandsnaam nog te wijzigen.

Opgelet met de vragen wijzigen van/tot datum! Als de prijzen in het bestand niet tot deze periode
behoren , worden ze niet ingelezen!
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Bestandsbeschrijving:
Het bestand moet een txt of csv bestand zijn, dus een ascii bestand waarin de velden gescheiden
zijn door ; of ,
Het decimaalteken is een . en geen scheiding tussen de duizendtallen.
De verplichte velden staan in het vet.
Datum moet in het formaat DDMMJJ ingegeven worden.
De velden:
Prijs geldig van aankomstdatum

6 cijfers

DDMMJJ

Prijs geldig tot aankomstdatum

6 cijfers

DDMMJJ

geldig voor boekingen van datum

6 cijfers

DDMMJJ

geldig voor boekingen tot datum

6 cijfers

DDMMJJ

Feature (=kamercode)

7 karakters

Basis, Optie Special

1 karakters

B,O,S

Prijs in % of Bedrag

1 karakter

P,B

Prijs per persoon, kamer of boeking 1 karakter
Lengte van de prijs
Munteenheid aankoop
Brutto aankoopprijs

P,K,B

3 karakters

enkel verplicht als geen %

ofwel cijfer(s) om lengte aan te geven of D,N voor prijs per dag/nach

ISO
3 karakters
code
10getal

kortingspercentage

5

teken en decimalen toegelaten

Percentage aankoop indien prijs in %

5

teken en decimalen toegelaten

Aankoopprijs
Munteenheid verkoop
Verkoopprijs

10getal
ISO
3 karakters
code
10getal
5

Percentage verkoop indien prijs in %
Kind van leeftijd

2 cijfers

Kind tot leeftijd

2 cijfers

max leeftijd

2 cijfers

max leeftijd voor persoon in kamer

2 cijfers

afwijkende commissiecode

5 karakters

teken en decimalen toegelaten

Voorbeeld:
010104;311204;;;0;B;B;P;N;EUR;;;;45.00;EUR;55.00;;
010104;311204;;;D7=6;S;P;;;EUR;;;-100;;EUR;;-100;;
010104;311204;;;DCHD;S;B;P;N;EUR;;;;10.00;EUR;15.00;;2;12
010104;311204;011103;011203;DEARLY;S;P;;;EUR;;;-5;;EUR;;-5;;
010104;311204;;;R10;B;B;P;N;EUR;;;;0;EUR;0;;
010104;311204;;;R20;S;B;P;N;EUR;;;;18.00;EUR;26;;
010104;311204;;;K20A;B;B;P;N;EUR;;;;0;EUR;0;;
010104;311204;;;K10A;S;B;P;N;EUR;;;;20;EUR;30;;
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