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Rensanet

i.c.m. eigen software
Rensanet is het elektronische bestelsysteem van Rensa. Echter, naast

• Actuele informatie en bestanden
• 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Integratie met eigen software

de bestelfunctie biedt Rensanet ook andere, voor u nuttige informatie
die u 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt raadplegen én kunt inzetten voor bijvoorbeeld uw calculatie of managementrapportages. Op het
moment dat het u uitkomt, dus ook buiten kantooruren. Ook kunt u
bestanden downloaden en vervolgens inlezen in uw eigen software.

Hoe werkt het?
Als klant van Rensa kunt u gebruikmaken van Rensanet. Met de juiste bevoegdheden kunt u, wanneer
u het wilt, de benodigde informatie of bestanden opzoeken, raadplegen en inlezen in uw eigen softwareprogramma. U heeft de beschikking over de volgende informatie en bestanden:

Orderinformatie
Via het menu-item ‘Orders’ vindt u een overzicht van alle door u gedane orders (zowel uw orders die
via Rensanet zijn geplaatst als uw orders die via een andere manier zijn geplaatst) met de bijbehorende status van de order. Ook kunt u de bijbehorende facturen ophalen. Voor de orders die ‘vandaag’
worden geleverd, wordt een bezorgtijd afgegeven. Verder heeft u inzicht in de via Rensanet
verstuurde en/of opgeslagen elektronische orders, een overzicht van de openstaande orderregels
(met geplande leverdatum of orders op afroep) en indien van toepassing de door u opgeslagen
pakketorders.

Voorraadinformatie
In Rensanet wordt van elk artikel getoond wat de voorraad is, zowel in het Centraal Magazijn als bij
de servicebalies van Rensa. Werkt u met eigen software? Dan is het handig om te weten wat de
beschikbaarheid van de te bestellen materialen is. Daarom is er ook de mogelijkheid om vanuit uw
eigen software de beschikbaarheid te controleren. In de software pakketten van Syntess is dit
beschikbaar. Hiervoor dient u wel een Rensanet account met rechten op voorraad te hebben.
(vervolg zie achterzijde)
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Downloaden van artikel- en conditiebestanden
Vanuit het menu-item ‘Overig’ komt u via ‘Bestanden’ terecht op de pagina waar u dagelijks actuele
bestanden van Rensa kunt downloaden. Hier vindt u artikel- en conditiebestanden in de branche
standaard. Voor artikelbestanden is dit PAB 2.0 en voor de conditiebestanden ICC 1.1.
Maakt u gebruik van Acto of Syntess? Rensa biedt al haar data aan beide partijen aan waardoor u de
update altijd via 2BA kunt instellen.

Bruto/Nettoprijzen
Bij elk artikel staat de prijs per besteleenheid bruto en netto vermeld. Zo kunt u ten alle tijden, ook
buiten kantooruren, de benodigde prijzen raadplegen en zo verwerken in uw calculatie. Hiervoor dient
u wel een Rensanet account met rechten op inzage in nettoprijzen te hebben.

Inkoopstatistieken
U kunt met behulp van diverse filters (productgroep, artikelgroep, jaar en periode) een overzicht
maken van uw omzetgegevens bij Rensa.

Wijzers en overige bestanden raadplegen en downloaden
Zowel de Henradwijzer, Techniekwijzer als de Prijswijzer zijn via Rensanet te downloaden. Elk kwartaal worden de hoofdstukken van de Prijswijzer geactualiseerd en zijn deze per hoofdstuk te downloaden. Onder het menu-item Techniek vindt u naast de Techniekwijzer ook de PLS-bestanden die
u kunt inlezen in uw Stabicad-programma. Hiermee kunt u de handelsgegevens van Rensa toe
voegen aan uw Stabicad elementen.

Wat verwachten we van u?
Als u aangeeft dat u gebruik wilt maken van Rensanet, zorgt Rensa ervoor dat u als gebruiker van
Rensanet wordt geregistreerd met de juiste bevoegdheden en u het wachtwoord van uw Rensanet
account ontvangt. U kunt vervolgens zelf in Rensanet alle genoemde informatie raadplegen en
desgewenst bestanden downloaden en inlezen in uw eigen softwarepakket. Heeft u nog wensen
voor andere koppelingen met uw eigen software? Maak het kenbaar en gezamenlijk bekijken we of
er maatwerkoplossingen zijn voor uw specifieke situatie.

Wat is uw voordeel?
Door u te voorzien van zoveel mogelijk informatie die u tijdens uw werk van dienst kan zijn, optimaliseren
we uw werk. U hoeft niet voor vragen over bijvoorbeeld order-en voorraadinformatie de telefoon te pakken. Deze informatie is 24 uur per dag beschikbaar, dus wanneer u het nodig heeft. Zo kunt u ook buiten
kantooruren verder met uw werkzaamheden. U benut uw tijd zo efficiënt mogelijk.

