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MyTRUMPF

OCI-koppeling met 

de E-Shop

OCI - interface tussen uw materiaalbeheersysteem en de TRUMPF E-Shop.

Met de functie OCI kunt u uw reserveonderdelen comfortabel en efficiënt inkopen. U kunt profiteren van de vele voordelen van onze

TRUMPF E-Shop en u blijft tegelijkertijd voldoen aan uw interne goedkeuringsprocessen en standaarden. Koppel uw

materiaalbeheersysteem (ERP) rechtstreeks met de TRUMPF E-Shop.
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Nog sneller passende onderdelen 
bestellen.

Maak favorietenlijsten, die u steeds weer als voorbeeld kunt

gebruiken. Zoek onderdelen van uw machines op in de 

onderdelentekeningenen en bestel ze meteen. Of gebruik

onze Quick Order-functie om rechtstreeks via 

materiaalnummers te bestellen.

OCI-koppeling met MyTRUMPF: Intelligente Interface.

01

Profiteren van E-Shop-voordelen.

Profiteer van alle voordelen van de TRUMPF E-Shop, maar 

bestel in uw eigen materiaalbeheersysteem met uw eigen 

goedkeurings- en bestelprocessen.

04

Individuele prijzen en 
beschikbaarheid.

Klantindividuele prijzen en beschikbaarheden zijn in real-time 

opvraagbaar en hoeven niet meer in het ERP te worden 

opgeslagen en bijgewerkt.

02

Tijd besparen bij het bestelproces.

Bespaar vanaf nu waardevolle tijd bij het bestellen, omdat de 

handmatige dubbele behandeling in het ERP niet meer nodig

is. Bovendien vervalt het tijdrovend bijhouden van 

stamgegevens, omdat de gegevens dynamisch worden

overgenomen. Ook het inloggen in MyTRUMPF is niet nodig.

05

Snel instellen.

Dankzij de standaardinterface kunt u OCI integreren zonder

grote IT-inspanningen. Voor het overdragen van gegevens via 

de interface is bovendien geen extra hardware nodig.

03

Minder foutbronnen.

Door de geautomatiseerde overdracht van de gegevens

worden foutbronnen, zoals getalverwisselingen, geëlimineerd.

06

Zo eenvoudig is het: Het bestelproces via de OCI-interface.
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Slechts vijf stappen: Zo eenvoudig is het instellen.

Controleer of alle 

punten van de 

checklist ook voor uw 

bedrijf gelden.

Vraag uw persoonlijke 

OCI-link aan via ons 

online-formulier (link 

hieronder).

Als het genereren van 

de OCI-link is gelukt, 

ontvangt u deze van 

ons per e-mail.

Stel de OCI-interface 

naar TRUMPF in uw

ERP in.

Vanaf nu kunt u 

profiteren van alle 

voordelen van de 

TRUMPF OCI-

interface.

Checklist 

controleren.

OCI-link 

aanvragen.
OCI-link 

ontvangen.

Interface 

instellen.

OCI-interface 

gebruiken.

01 02 03 04 05

Uitleg OCI: Open Catalog Interface.

In het kort: OCI is een open, gestandaardiseerde interface voor het uitwisselen van productgegevens tussen onafhankelijke

systemen. Hiermee kunnen productgegevens door middel van digitale catalogi worden overgedragen tussen ERP- of 

materiaalbeheersystemen van de klant en de TRUMPF E-Shop. De gebruiker heeft hierbij via internet met behulp van 

standaard-internetprotocollen toegang tot actuele catalogusgegevens van TRUMPF.

OCI is bedoeld om de TRUMPF E-Shop voor zoekopdrachten en productselectie te gebruiken en de productgegevens in het 

ERP-System te integreren, zonder dat deze gegevens in detail met de hand hoeven te worden ingevoerd. De productgegevens

worden via de OCI-interface aan het bestelproces gekoppeld, waarna de overdracht van de bestelling en de inboeking

rechtstreeks vanuit het ERP-systeem van de klant plaatsvindt.

Standaard ontwikkeld door SAP.

SAP heeft de OCI-standaard ontwikkelde en gebruikte daarbij het begrip „Punchout“, waarbij de gebruiker door het SAP-

systeem naar een extern shopsysteem wordt doorgestuurd. Intussen kan dit systeem ook voor de koppeling tussen willekeurige

systemen worden toegepast. SAP is hiervoor niet noodzakelijk.

Stel vandaag nog uw OCI-interface in.

Controleer of uw onderneming de OCI-interface naar onze TRUMPF E-Shop ondersteunt. U kunt de checklist eenvoudig online 

openen, of het op de laatste pagina afgedrukte exemplaar gebruiken. U kunt de OCI-link tevens aanvragen op de hieronder 

genoemde website of gewoon bij uw contactpersoon bij de klantenservice.

Nu OCI-link online aanvragen.

Kijk op de hieronder genoemde website, controleer de 

checklist en vraag meteen uw OCI-link aan.

Nu de checklist lezen en de OCI-link meteen aanvragen.

www.trumpf.com/s/0un421

Of vraag uw contactpersoon bij de 

klantenservice.
E-mail: MyTRUMPF.nl@TRUMPF.com

Telefoon: +31 (0) 88 400 2400

http://www.trumpf.com/s/0un421
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Heeft uw materiaalbeheersysteem (ERP) een OCI-module?

OCI is een standaard-interface, die via verschillende modules in verschillende materiaalbeheersystemen kan worden

geïntegreerd. Hierbij kunt u dezelfde module voor verschillende interfaces of leveranciers gebruiken. Gebruikt u al OCI? 

Prachtig. Zo niet, vraag dan aan uw IT-afdeling naar een OCI-module in uw materiaalbeheersysteem.

Moet u uw TRUMPF-bestellingen vanuit uw materiaalbeheersysteem
uitvoeren?

Met OCI gebruikt u de functies van de E-Shop, zoals zoeken of weergeven van onderdelentekeningenen, u bestelt echter zoals

voorheen vanuit uw materiaalbeheersysteem. Zo hebt u „het beste van twee werelden“ voor uw individuele klantenprijs. Hoeft u 

niet noodzakelijkerwijs via uw materiaalbeheersysteem te bestellen? U bent van harte welkom om volledig geautomatiseerd via 

MyTRUMPF te bestellen, waarbij u dan het overzicht hebt over al uw machines en bestellingen.

Hoe vaak bestelt u handmatig bij TRUMPF?

Het maakt niet uit hoe vaak u bestelt, OCI is gratis en kan eenvoudig worden ingesteld. Uw voordeel bij veel bestellingen: 

Gebruik favorietenlijsten en sla uw vaak gebruikte bestellingen op. Bestelt u minder vaak bij ons? Wij bieden u ondersteuning bij

het selecteren van onderdelen via opengewerkte tekeningen en machinespecifieke bestellingen.

Bent u al aangemeld bij MyTRUMPF?

Als u al geregistreerd bent bij MyTRUMPF, kunt u deze gebruiken om vandaag nog gemakkelijk een OCI-link aan te vragen. Als 

er nog geen MyTRUMPF-account is, kunt u zich gratis registreren. Zodra uw account door ons is bevestigd, kunt u uw link 

aanvragen en gebruik maken van alle voordelen van OCI.

Welke gegevens moeten naar u worden overgedragen? (optioneel)

De volgende gegevens worden op dit moment gestandaaardiseerd naar uw materiaalbeheersysteem overgedragen:

Checklist: Wat heb ik nodig voor een OCI-koppeling met MyTRUMPF?

Gegevens

OCI-code Verklaring Voorbeeld

NEW_ITEM-QUANTITY Aantal materialen 10

NEW_ITEM-UNIT Eenheid van de materialen Stuk

NEW_ITEM-VENDORMAT TRUMPF materiaalnummer 123456

NEW_ITEM-DESCRIPTION Materiaalbeschrijving Beschermglas

NEW_ITEM-PRICE Prijs 12,34

NEW_ITEM-CURRENCY Valuta EUR

NEW_ITEM-CUSTFIELD1 Dem Opdracht toegewezen machinenummer A0230A1722

NEW_ITEM-LEADTIME Leveringstijd naar de locatie van de klant in dagen 5

NEW_ITEM-VENDOR Het TRUMPF leveranciers-ID van de klant "TRUMPF", "3123123"


