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1.

Algemene help

1.1. Algemene informatie
Heeft u vragen over het gebruik van CB Online voor de uitgeverij, lees dan eerst de helptekst goed door.
Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw accountteam.

1.2. Contactpersonen / groep bij CB
Hierbij de contactgegevens van uw accountgroep:
Accountteam 2
info.uitgevers2@cb.nl
0345-475822
Accountteam 3
info.uitgevers3@cb.nl
0345-475833
Accountteam 4
info.uitgevers4@cb.nl
0345-475885

1.3. Inloggen
CB Online wordt ontwikkeld en ondersteund voor omgevingen met de volgende specificaties:





PC met Pentium IV (of vergelijkbaar) processor (min. 2.4 Ghz.) of hoger, met minimaal 1024MB intern
geheugen
Internet verbinding (minimaal ADSL)
Beeldscherm met een minimale resolutie van 1024 x 768
Browsers (vanaf versie): Internet Explorer 7, FireFox 24, Safari 5 of Chrome 28

Voor het kunnen openen van de bestanden met kopie pakbonnen en kopie facturen heeft u Acrobat
Reader nodig.

Heeft u dit programma nog niet, ga dan naar Adobe en download gratis de software.
http://www.adobe.com/nl/downloads/
CB Online wordt niet ondersteund op mobiele apparaten



Start uw browser [b.v. Internet Explorer] op, zodat u toegang krijgt tot het Internet.
Tik het adres in van CB Online: www.cb.nl gevolgd door ENTER.
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Kies voor ‘login CB Online’

Als de verbinding verbroken is, ben ik dan alles kwijt?
U kunt ervan uitgaan dat opgeslagen en verzonden bestellingen zijn vastgelegd bij CB. Niet opgeslagen
bestellingen gaan verloren. Het is daarom raadzaam om uw informatie veelvuldig op te slaan of te
verzenden. In het tabblad systeem instellingen kunt u het maximaal in te voeren regels zelf bepalen.
Opgeslagen bestellingen kunt u vanaf een andere pc (met internetverbinding) alsnog verzenden.

6 / CB Online handleiding Uitgever – versie 1.0

2.

Tabblad ISBN

2.1. Subtabblad Registreren
In dit scherm kunt u het ISBN en de titelgegevens van uw uitgaven registreren bij Bureau ISBN.
Met de Tabtoets springt u gemakkelijk naar het volgende veld en met de combinatietoetsen Shift-Tab kunt
u weer terugkeren naar het vorige veld.
1.
2.
3.
4.

Vul het ISBN in onder ISBN of klik op de verrekijker om een ISBN te zoeken in het pop-up venster.
Beschikt u over meer dan één prefix, dan kunt u een prefix selecteren (verplicht veld).
Bij ingevuld door en telefoonnummer kunt u uw gegevens vermelden (verplicht veld). U kunt dit
vast leggen bij systeeminstellingen in het tabblad systeem.
Vul daarna de bibliografische gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: hoofdtitel,
bindwijze, verschijningsvorm, NUR-code, illustraties, druk, taal en (vermoedelijke)verschijningsdatum.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor verzenden + aanmelden CB als u de titel bij CB
wilt aanmelden. Is dat niet het geval, dan kiest u voor verzenden.

Indien u geen uitgeverij bent bij CB heeft u alleen de knop verzenden.
a.

verzenden:
o Vul het lokale wachtwoord in.
o Verzend de registratie met verzenden.

b.

verzenden + aanmelden:
o Vul het lokale wachtwoord in en verzend de registratie met verzenden + aanmelden.
o U komt dan in het scherm aanmelden CB-assortiment.
o Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen:
exploitant, bruto verkoopprijs, boeksoort, BTW classificatie en verwachte
verschijningsdatum.
o Vul het lokale wachtwoord in.
o Verzend de registratie met verzenden.

2.2. Registreren Titel Brede Beschikbaarheid voor Depotuitgeverijen.
In het tabblad assortiment kunt u een titel aanmelden voor brede beschikbaarheid. Deze titel is al bekend
in het ISBN bestand. U vult het ISBN in onderaan in het veld ISBN en daarna klikt u op aanmelden.
U vult daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht vullen: exploitant, bruto
verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort, distributievorm (depot of brede beschikbaarheid) en
verwachte verschijningsdatum. U kunt de titel ook al akkoord voor vrijgave geven, zodra de titel ontvangen
is wordt deze direct vrijgegeven.
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2.3. Betekenis van de velden ISBN
Betrokkenen: Alle op de titelpagina en/of in het colofon genoemde medewerkers.
1e Hoofdauteur: De naam van degene die als eerste auteur op de titelpagina, of in het colofon, staat
genoemd (geen redacteuren, editors, bewerkers of vertalers). Als alleen een instantie wordt vermeld, dan
hier de naam van de instantie invullen.
2e, 3e en 4e Hoofdauteur: De namen van degenen die eventueel als tweede, derde en vierde auteur
worden genoemd en dezelfde functie hebben als de 1e hoofdauteur.
Voor uitgaven met meer dan vier auteurs is voor ISBN-registratie de opgave van de eerste vier auteurs
voldoende.
Redacteur/samensteller 1: De naam van degene die als eerste redacteur, editor of samensteller op de
titelpagina, of in het colofon, staat vermeld.
Redacteur/samensteller 2 en 3: De namen van degenen die eventueel als tweede en derde redacteur,
editor of samensteller worden genoemd.
Bewerker 1: De naam van degene die als eerste bewerker op het titelblad, of in het colofon, staat vermeld
(bedoeld wordt de persoon die teksten van andere medewerkers heeft herschreven of naverteld).
Bewerker 2 en 3: De namen van degenen die eventueel als tweede en derde bewerker worden genoemd.
Illustrator 1: De naam van de tekenaar, fotograaf of andere illustrator, die als eerste op het titelblad, of in
het colofon, staat vermeld.
Illustrator 2 en 3: De namen van de tekenaars, fotograven of andere illustratoren, die eventueel als tweede
en derde worden genoemd.
Vertaler 1: De naam van de vertaler, die als eerste op het titelblad, of in het colofon, staat vermeld.
Vertaler 2 en 3: De namen van de vertalers, die eventueel als tweede en derde worden genoemd.
Let op: Predikaten, titels, graden en functienamen worden in de regel niet in de auteursvermelding
opgenomen.
Hoofdtitel: De hoofdtitel zoals die op de titelpagina van de uitgave wordt vermeld.
Ondertitel: De ondertitel zoals die op de titelpagina van de uitgave wordt vermeld.
Sectietitel: Toevoeging bij studieboeken, zoals docentenhandleiding, werkboek of toets.
Deeltitel/-nummer: deelnummer en eventuele titel.
voorbeeld:

Hoofdtitel: Getal & Ruimte
Sectietitel : Antwoorden
Deeltitel/-nummer : 3B2
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Bindwijze: Hierbij kunt u kiezen uit: ingenaaid, gebonden, losbladig, Epublicatie en audiovisuele middelen
Verschijningsvorm: U kunt kiezen uit: boek, bouwplaat, bouwpakket, cd-audio, Ebook, cd-rom, dvd,
digitaal, diskette, display (gevuld), display (leeg), game gartridge, kaarten, kaartspellen, kalender, poster,
promotiemateriaal, spel, T-shirt, topografische kaarten, video, wandkaart.
Nur-Code: Code van de Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling.
Let op: U kunt in uw uitgave meerdere Nur-codes afdrukken, maar in de systemen van Bureau ISBN en
CB kan maar één NUR worden opgenomen. In Titelbank is het wel mogelijk om meerdere Nur codes op te
nemen. Kijk op www.titelbank.nl voor meer informatie.
Imprint: Hier vindt u eventueel een overzicht van uw imprints. Een nieuwe imprint kunt u toevoegen door
op de button imprint toevoegen te klikken.
Reeksnaam: Hier vindt u eventueel een overzicht van uw reeksnamen. Een nieuwe reeks kunt u
toevoegen door op de button reeks toevoegen te klikken.
Nummer in reeks: Hier vult u het nummer van de reeks in.
Begeleidend materiaal: Wanneer de uitgave samen met een ander artikel (zoals een cd, cd-rom, zeefdruk,
pluchen speelgoed of losse plattegrond) wordt verkocht, dan kunt u dat hier invullen.
Omvang in pagina’s: Hier kunt u het aantal pagina’s invullen. Arabische en Romeinse cijfers worden
vermeld zoals in de publicatie. Bestaat een uitgave uit meerdere delen en loopt de paginanummering niet
door, dan vermeldt u het aantal pagina’s per deel. Ongenummerde pagina’s hoeft u niet mee te rekenen.
Illustraties: Hier kunt u nee of ja aanklikken.
Meerdelig werk: Hier kunt u het aantal delen vermelden waaruit een meerdelig werk bestaat.
Druk: Hier kunt u kiezen uit: nieuw boek, heruitgave en herdruk. Bij herdruk moet u ook het druknummer
invullen.
Taal: Hier kunt u kiezen voor de taal
(Vermoedelijke) verschijningsdatum: Hier kunt u de verwachte verschijningsdatum invullen.
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2.4. Aanmelden titel van een ISBN uitgever
Hoe regel ik dat een CB eigenaar een titel van een ISBN uitgever in één CB Online sessie mag
aanmelden bij Bureau ISBN, commercieel aanmelden en promotionele gegevens opladen en imprint
toevoegen?
Korte uitleg/handleiding.
1. Normaal gesproken moet de prefixhouder zijn ISBN zelf hebben aangemeld bij Bureau ISBN
(voor Belgische uitgeverijen loopt dit via Boekenbank). Als het ISBN nog niet bekend is in Biblio,
dan mag alleen de prefixhouder of iemand die handelt namens de prefixhouder (de CB-uitgever
die handelt als een commissionair) het nieuwe ISBN aanmelden en de aanmelding verzenden
via CB Online.
2. Op commercieel aanmelden zitten verder geen controles; iedereen mag ISBN’s van iedereen
commercieel aanmelden en verzenden via CB Online Uitgeverij.
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3.

De stappen van aanmelding tot uitlevering van een titel

3.1. Aanmelden van artikelgegevens







Als u een nieuwe titel wilt aanmelden bij CB, dan moet die titel geregistreerd zijn, of in behandeling
zijn, bij Bureau ISBN.
Via het tabblad ISBN kunt u een nieuwe titel aanmelden bij Bureau ISBN. Als u de bibliografische
gegevens heeft ingevuld, kunt u de titel meteen bij CB aanmelden. Vanuit het tabblad ISBNsubtabblad registreren komt u via de button verzenden + aanmelden in het tabblad assortimentsubtabblad raadplegen en onderhouden.
Mocht u al weten dat de prijs, BTW classificatie en boeksoort goed zijn, dan kunt u de aanmelding
akkoord voor vrijgave (prijs, BTW en boeksoort gecontroleerd) aanvinken. Bij de inslag wordt de
titel dan meteen ingepland voor de productie.
Na verzending van de aanmelding krijgt de titel de status in behandeling CB. Deze status verandert
in gereed zodra de titel is gecontroleerd.

3.2. Voorraad wordt aangeleverd bij CB




Alle geregistreerde ontvangsten, kunt u raadplegen in het detailscherm onder voorraad: onderdeel
ontvangen voorraad nog in te slaan.
Om de ontvangst te bevestigen stuurt CB u naast de melding in CB Online ook een e-mailbericht. Dit
bericht is vooral handig voor uitgeverijen die niet continu zijn ingelogd in CB Online.
Als u wilt bekijken wanneer en welke titels zijn ingeslagen, dan kunt u zoeken in het scherm
raadplegen en onderhouden. Gebruik het zoekcriterium titels die van … tot … zijn ingeslagen
(alleen laatste inslag wordt getoond).

3.3. Uitleveren titels op een specifieke datum of zo snel mogelijk na ontvangst
U heeft als uitgeverij de keuze om een titel te laten uitleveren vanaf een specifieke datum of zo snel
mogelijk na de ontvangst van de titel. De keuze voor een specifieke datum is verstandig als u een
promotiecampagne gepland heeft en de titel moet op dezelfde datum worden geleverd aan de
boekverkopers. Indien u wilt dat uw titel na ontvangst gewoon zo snel mogelijk wordt uitgeleverd, dan kiest
u niet voor een specifieke datum.

Nieuwe titel

nee
Uitlevering op speciﬁeke
dag?

Normaal uitlevering 2 werkdagen na ontvangst, soms 3
dagen na ontvangst (**)

ja

Artikel plannen met actieve
ondersteuning (*)

Uitlevering aan de boekverkoper op de gewenste
verschijningsdatum (**)

(*) Ondersteuning vanuit CB Online bij het verstrekken van aanleverdatum en oplage aantal
(**) De inslag is wel afhankelijk van de manier van aanleveren: moet er worden omgestapeld of moet er worden gebarcodeerd?
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3.4. Uitleveren titels zo snel mogelijk na ontvangst










Als u een titel zo snel mogelijk na ontvangst wilt uitleveren, voldoet het opgeven van een verwachte
verschijningsdatum.
Zodra CB de titel heeft ontvangen, krijgt u een e-mailbericht en als dat nog niet is gebeurd, het
verzoek de titel te accorderen voor vrijgave.
Titels die u voor 12.00 uur volgens de vereiste aanleverinstructies bij CB aanlevert en die u uiterlijk
voor 16.00 uur accordeert voor vrijgave, zal CB zo mogelijk de volgende werkdag (uiterlijk twee
werkdagen na de inslagdatum) in productie nemen.
Als u de titels niet op tijd accordeert, dan plant CB ze nog niet in voor productie.
Titels die u na 12.00 uur correct aanlevert, en op tijd (voor 16.00 uur) accordeert voor vrijgave, zal CB
zo mogelijk de volgende werkdag in productie nemen (niet waarschijnlijk). Lukt dat niet, dan voor de
werkdag daarna (uiterlijk drie werkdagen na de inslagdatum). Wordt de titel op vrijdag geproduceerd,
is de consequentie dat een tiental boekverkopers al op zaterdag geleverd krijgen.
Zodra de titel is vrijgegeven, verschijnt in CB Online de volgende melding: ”Titel wordt vanaf
<ddmmyy> aan de boekverkoper geleverd”.
Titels met een in nota aantal 0 en een inslag kleiner dan 250 expl, met akkoord voor vrijgave worden
automatisch vrijgegeven.

Dit geldt alleen voor grote partijen aangeleverd op pallets, niet voor kleine zendingen met meerdere titels.

Titel 1
Titel 2

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Ontvangst voor
12 uur
Ontvangst na
12 uur

Productie

Levering
boekverkoper
Productie

Dag 4

Levering
boekverkoper

De eerste uitlevering aan de boekverkopers op basis van het tijdstip van aanlevering en de beschikbare
productiecapaciteit. Titel 1 kan nog worden ingepland voor de productie van de volgende dag. Titel 2 kan
niet worden ingepland voor de volgende dag, maar wel voor de dag erna.

3.5. Uitleveren titels op specifieke datum











Als u een titel op een specifieke datum wilt uitleveren, dan kunt u via wijzigen een vinkje zetten bij
planning/vrijgave (tabblad assortiment -> raadplegen en onderhouden).
Door uitleveren op specifieke datum aan te vinken geeft u aan dat u de titel wilt laten inplannen
voor de opgegeven verschijningsdatum.
Is deze specifieke datum op een maandag, dan is de consequentie dat er een tiental boekverkopers
al op zaterdag geleverd krijgen.
Bij een specifiek geplande titel is het verplicht ook de aanleverdatum en het oplageaantal op te geven.
De aanleverdatum moet twee werkdagen voor de verschijningsdatum liggen. Bovendien: CB moet de
titel in goede staat en voor 12.00 uur hebben ontvangen.
Als de titel op tijd wordt aangeleverd en de kwaliteit voldoet aan de eisen van CB, dan wordt de titel
op de afgesproken datum uitgeleverd. Tenminste, als u de titel op tijd voor vrijgave heeft
geaccordeerd: dus uiterlijk voor 16.00 uur.
Is de titel te laat aangeleverd, dan meldt CB Online: “<ontvangstdatum> voorraad ontvangen. CB
heeft de voorraad te laat ontvangen, neem contact op met uw accountgroep voor een nieuwe
verschijningsdatum”.
Zodra de titel is vrijgegeven verschijnt in CB Online de volgende melding: “Titel wordt volgens
planning op specifieke datum vanaf <ddmmyy> aan boekverkoper geleverd”.

Let op: u kunt een titel tot twee weken voor het aanbreken van de verwachte verschijningsdatum
inplannen. Plant u binnen de aangegeven 2 weken, is er geen zekerheid dat de titel op de verwachte
verschijningsdatum uitgeleverd wordt.
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Aanlevering op
dag 1 voor 12:00
uur

Dag 1

Dag 2 voor

Dag 3 voor

Ontvangst

Productie

Levering
boekverkoper

Dag 4 voor

Dag 5 voor

De eerste uitlevering aan de boekverkopers op basis van het tijdstip van aanlevering en de afgesproken specifiek datum.

3.6. Aanleverkwaliteit voldoet niet




Als CB de ontvangen voorraad moet bewerken, dan melden we u dat in een ontvangst mailtje.
Ook in het detailscherm van raadplegen en onderhouden ziet u of CB de ontvangen voorraad moet
bewerken en zo ja, welke bewerking dat dan is.
De uitlevering van een (geplande) titel kan door de bewerking vertraging opleveren.

Code
10
20
30
32
50
60
70

Verklaring bewerkingscode
Sealen
Pallet kantelen
Pallet omstapelen verpakking
Pallet omstapelen losse boeken
Pallet te hoog gestapeld
Boeken te glad
Boeken te zwaar

Soort bewerking
eenvoudig
eenvoudig
eenvoudig
ingewikkeld
ingewikkeld
ingewikkeld
ingewikkeld

Bewerkingstijden
48 uur
48 uur
48 uur
72 uur
72 uur
72 uur
72 uur

Let op: indien een titel zonder of met een foutieve barcode wordt aangeleverd, wordt in CB
Online/ontvangstmail geen bewerkingscode getoond, uw accountgroep zal z.s.m. contact met u opnemen
vanaf 250 exemplaren..
Voor meer informatie over de gewenste manier van aanleveren van uw titels staat in onze
“aanleverinstructies”, deze kunt u vinden op www.cb-logistics.nl of opvragen bij uw accountgroep.
Voor meer informatie over de gewenste manier van barcoderen van uw titels staat in onze “barcodeinstructies”, deze kunt u vinden op www.cb-logistics.nl of opvragen bij uw accountgroep.
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3.7. Onderhouden van artikelgegevens
Commerciële gegevens en planningsgegevens van een titel kunt u aanpassen via wijzigen (in tabblad
assortiment -> subtabblad raadplegen en onderhouden).
De commerciële gegevens zijn:

Bruto verkoopprijs, BTW classificatie (**), samenstelling BTW classificatie deel hoog/laag en
bijbehorende ingangsdatum

Boeksoort (*)

Stadium levenscyclus (***)

Commercieel druknummer

Door boekverkoper te bestellen via CB Online

Fondsgroep

Commerciële titel

Actieprijs en bijbehorende ingang- en einddatum

Is vervanger van
(*) Boeksoorten:

A ->

S ->

W ->

O ->

Algemeen boek
Studieboek
Wetenschappelijk boek
Overig, TVWC altijd Dio met titel korting

(**) BTW classificatie
Een artikel kan meerdere BTW classificaties hebben, als u samengesteld artikel aanvink dan is het
mogelijk om maximaal drie classificaties toe te kennen aan een artikel.










Boeken – Laag
Kinderboeken – Laag
Luisterboeken op digitale geluidsdrager – Laag
Naslagwerken op digitale geluidsdrager – Laag
Non-boeken – Hoog
Periodieke uitgaven – Laag
Studieboeken – Laag
Uitgaven op digitale geluidsdrager – Hoog
Wetenschappelijke boeken - Laag

(***) Toegestane mutaties in stadium levenscyclus:

Aangekondigd->
Zal niet verschijnen

Verschenen ->
In herdruk

Verschenen ->
Uitverkocht

Verschenen ->
In prijs opgegeven

Verschenen ->
Teruggetrokken

In herdruk ->
Verschenen

In herdruk ->
Uitverkocht
Let op: als u het stadium levenscyclus omzet naar Uitverkocht en In prijs opgeheven, verschijnt indien
van toepassing de waarschuwing: “Alle in nota regels, ingediend door afnemers, worden opgeheven. Weet
u zeker dat u het stadium levenscyclus wilt wijzigen in <naam stadium levenscyclus >?”.
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De gegevens voor planning / vrijgave zijn:

Akkoord voor vrijgave (prijs, BTW en boeksoort)

Verwachte verschijningsdatum

Uitlevering op specifieke datum gewenst?

Aanleverdatum

CB Oplageaantal

Vooraanlevering gewenst

Alle beschikbare orders ingediend?

Opmerking over planning / vrijgave

3.8. Verwachte verschijningsdatum





Om de boekverkoper de juiste verschijningsdatum te kunnen verstrekken, is het van groot belang dat
u uw gegevens goed onderhoudt.
Als de verwachte verschijningsdatum is aangebroken, dan verschijnt er een melding. Deze melding
blijft te zien, totdat de verwachte verschijningsdatum is aangepast. U kunt in tussentijd ook geen
andere wijzigingen van deze titel naar CB versturen (bijvoorbeeld prijswijziging).
De verschijningsdatum is de eerste dag dat het boek in de boekverkoper ligt. Staat de
verschijningsdatum op maandag, is de consequentie dat er een tiental boekverkopers al op zaterdag
beleverd worden.

3.9. Boek op Verzoek
Indien u Boek op Verzoek titels gaat distribueren via CB, dient u de titels eerst zelf commercieel aan te
melden via CB Online.
Op dezelfde dag stuurt u een mail naar u accountgroep met de vraag of zij de BOV indicatie aan het ISBN
willen toevoegen.
U kunt onderstaand voorbeeld gebruiken:
Beste accountgroep
Onderstaande titel is via CB Online toegevoegd aan het assortiment van Uitgeverij ……….
Hierbij het verzoek om deze titel de indicatie Boek Op Verzoek mee te geven.
ISBN

Titel
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Boek op Verzoek

Printpartner

4.

Tabblad Assortiment

4.1. Subtabblad Raadplegen en onderhouden
Wat kunt u doen in het subtabblad raadplegen en onderhouden?
In dit scherm kunt u titels aanmelden, raadplegen en wijzigen.







Komt u in het scherm raadplegen en onderhouden, dan krijgt u een overzicht van alle titels met een
melding. De titels met de belangrijkste ‘melding’ staan boven aan de lijst. Er zijn diverse zoekcriteria
mogelijk: ISBN/EAN, uitgever, imprint, fondsgroep, nur, auteur/titel, titels die niet bij CB zijn
aangemeld, titels die van... tot... verschijnen, distributievorm,Titels die van... tot... zijn ingeslagen,
titels met uitlevering op een specifieke datum, of titels met een melding. Geeft u geen zoekcriteria op,
dan krijgt u een overzicht van al uw titels.
Klikt u op zoeken, dan worden de gezochte gegevens getoond. Titels met een melding, komen
bovenaan te staan. U kunt de velden sorteren op: ISBN/EAN, auteur/titel, bindwijze, prijs (prijs van
morgen), status van het artikel, stadium levenscyclus, geplande verschijningsdatum, in nota,
voorraad, melding of uitgever/imprint.
Vervolgens zijn er drie mogelijkheden: u kiest voor aanmelden als u een titel bij CB wilt aanmelden, u
kiest voor details als u een titel wilt raadplegen, en voor wijzigen als u een titel wilt aanpassen.

a. aanmelden

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken, en klik op de button aanmelden welke vermeld staat
boven het veld ISBN.

Of vul het ISBN rechts onderaan of bovenaan bij het veld ISBN in, en klik op de button aanmelden
naast het invulvak.

Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant, bruto
verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort en verwachte verschijningsdatum.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzendt de registratie met verzenden.
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b. details








Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen.
Daar ziet u alle gegevens die betrekking hebben op de titel, zoals: bruto verkoopprijs, stadium
levenscyclus, verwachte verschijningsdatum en totale voorraad. U heeft ook de mogelijkheid om:uw
titel in CB Online voor de boekverkoper te controleren. Dat kunt u doen door op Uw titel in CB Online
Boekverkoper te klikken. U komt dan in het scherm raadplegen ISBN details.
De historie van de bruto verkoopprijs te raadplegen. Door op historie te klikken komt u in het scherm
raadplegen historie prijsmutaties.
U kunt de titel ook wijzigen door op wijzigen te klikken.

c. wijzigen
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Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.
Wijzig daar de commerciële gegevens en/of de gegevens over de planning/vrijgave.
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzendt de wijziging met verzenden.

4.2. Voorbeelden van meldingen en procedures om meldingen af te handelen
Tijdens de periode van aanmelding tot uitlevering ondersteunt CB Online u met het actueel en correct
houden van uw gegevens van uw titel. Dat kan door een melding in het tabblad assortiment ->
raadplegen en onderhouden of door de e-mail die u ontvangt indien een titel is aangeleverd bij CB.
akkoord voor vrijgave?
(prijs, btw, boeksoort gecontroleerd)

2 weken voor
verschijnen

1 week voor
verschijnen

Titel ontvangen voor
12:00 op dag 1

Titel ingeslagen
(op dag 1)

Titel
ingepland

Productie
(op dag 2)

Verschijningsdatum
(levering op dag 3)

Van aanmelding tot uitlevering

ISBN
aanmelden

CB
aanmelden

Alle orders
ingediend?

Prijs e.d.
Akkoord?

E-mail
ontvangst

Titel wordt vanaf
dag 3 uitgeleverd

Een overzicht van de belangrijkste meldingen die u tijdens de perioden van aanmelding tot uitlevering bij
een titel krijgt te zien.
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In onderstaand overzicht zijn alle meldingen opgenomen en de aanbevolen handelingen bij de meldingen.
1. “Titel verschijnt binnen twee weken. Wilt u controleren of de (aanbieding)orders zijn ingediend.
Als de verschijningsdatum niet klopt, wilt u dan de datum aanpassen?”
o
o
o

Deze melding verschijnt twee weken voor de verwachte verschijningsdatum.
Als alle orders zijn ingediend, kunt u via wijzigen de indicatie alle beschikbare orders
ingediend? aanvinken. Dan verdwijnt de melding.
Indien u alle beschikbare orders ingediend? niet aanvinkt blijft deze melding tot één
week voor het verschijnen van de titel zichtbaar. Betreft alleen A boeken.

2. “Titel verschijnt binnen één week. Wilt u prijs, BTW en boeksoort voor vrijgave accorderen?”
o
o

o
o

Deze melding verschijnt één week voor de verwachte verschijningsdatum als u nog
geen akkoord heeft gegeven voor de vrijgave.
Via wijzigen kunt u onder planning/vrijgave aangeven of de bruto verkoopprijs, BTW
en boeksoort akkoord zijn. Is dat het geval, dan kunt u akkoord voor vrijgave
aanvinken.
Heeft u de titel akkoord voor vrijgave gegeven, dan hoeft u op de dag van inslag de
titel niet meer vrij te geven.
Geeft u nog geen akkoord voor vrijgave, dan blijft de melding staan. De melding
verdwijnt pas als een andere melding van toepassing is.

3. “<ontvangstdatum> <aantal> exemplaren voorraad ontvangen. Wilt u, na controle van prijs, BTW
en boeksoort, de titel accorderen voor vrijgave?”
o
o

Zodra CB de voorraad heeft ontvangen, verschijnt bovenstaande melding in CB Online.
U krijgt dan ook een ontvangst mailtje.
Gaat u akkoord met de vrijgave, dan kunt u via wijzigen, akkoord voor vrijgave
aanvinken (onder het kopje planning/vrijgave).

4. “<ontvangst> voorraad ontvangen. CB heeft de voorraad te laat ontvangen. Neem contact op met
uw accountgroep voor een nieuwe verschijningsdatum.”
o
o

Zodra CB te laat de voorraad van een geplande titel heeft ontvangen, verschijnt
bovenstaande melding in CB Online. U krijgt dan ook een ontvangst mailtje.
Als geplande titels te laat worden aangeleverd, kunt u contact opnemen met uw
accountgroep.

5. “<ontvangst> voorraad ontvangen. CB heeft de voorraad te laat ontvangen. Neem contact op met
uw accountgroep voor een nieuwe verschijningsdatum. Wilt u, na controle van prijs, BTW en
boeksoort, de titel accorderen voor vrijgave?”
o
o
o

Zodra de voorraad van een geplande titel te laat ontvangen is, verschijnt in CB Online
bovenstaande melding. U krijgt dan ook een ontvangst mailtje.
Als de titels te laat worden aangeleverd, kunt u aan uw accountgroep een nieuwe
verschijningsdatum doorgegeven.
Is de vrijgave wél akkoord, dan kunt u via wijzigen, akkoord voor vrijgave aanvinken
(onder het kopje planning/vrijgave).
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6. “Ingeslagen titel kan niet worden vrijgegeven. Prijs, BTW en boeksoort zijn niet geaccordeerd
voor vrijgave.”
o
o

Als u een titel nog niet heeft vrijgegeven, blijft bovenstaande melding in CB Online
staan.
Deze melding verdwijnt na 2 maanden als u geen wijziging door geeft. De titel wordt niet
uitgeleverd.

7. “Verschenen titel zonder voorraad. Wilt u het stadium levenscyclus wijzigen in ‘Herdruk’ of
‘Uitverkocht’?”
o
o
o
o

Deze melding verschijnt als er geen voorraad meer aanwezig is en het stadium
levenscyclus op Verschenen staat.
U kunt het stadium levenscyclus wijzigen in ‘Herdruk of Uitverkocht.
Kiest u voor stadium levenscyclus Herdruk, dan bent u verplicht om de verwachte
verschijningsdatum in te vullen.
Kiest u voor stadium levenscyclus Uitverkocht, dan verschijnt indien van toepassing de
waarschuwing: “Alle in nota regels, ingediend door de afnemers, worden opgeheven.
Weet u zeker dat u het stadium levenscyclus wilt wijzigen in Uitverkocht?

8. “<inslagdatum> <aantal> exemplaren ingeslagen. Stadium levenscyclus is <SLC>. Klopt het
stadium levenscyclus?”
o
o

Als CB exemplaren inslaat en het stadium levenscyclus is Herdruk, dan krijgt u in CB
Online bovenstaande melding.
Indien van toepassing kunt u via wijzigen onder het kopje commerciële gegevens het
stadium levenscyclus wijzigen. Deze melding blijft 7 dagen staan.

9. “Verwachte verschijningsdatum is verlopen. Wilt u de datum aanpassen?”
o
o
o

Om de boekverkoper de juiste verschijningsdatum te kunnen verstrekken, is het van
groot belang dat u uw gegevens goed onderhoudt.
Als de verwachte verschijningsdatum is aangebroken, dan verschijnt een melding in
CB Online.
Deze melding blijft te zien, totdat de verwachte verschijningsdatum is aangepast. U kunt
in tussentijd ook geen andere wijzigingen van deze titel naar het CB versturen.

10. “<aantal> exemplaren van de voorraad geblokkeerd voor eigenaar.”
o
o

Bovenstaande melding krijgt u als exemplaren van een titel geblokkeerd staan voor de
eigenaar.
U krijgt de melding om te voorkomen dat artikelen onbedoeld geblokkeerd blijven en
bestellingen van boekverkopers niet kunnen worden uitgeleverd.
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4.3. Bestelbaar Nederland? België?
In CB Online kunt u aangeven of een titel bestelbaar is voor Nederlandse boekverkoper of voor Belgische
boekverkoper.
De gevolgen hiervan worden mede bepaald door het feit of u een contract heeft bij CB voor fijndistributie
naar Belgische afnemers. Hieronder zijn de verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.
Situatie 1: U bent een Nederlandse uitgeverij en u heeft geen contract met CB inzake fijndistributie België:
U wilt uw titel alleen bestelbaar hebben voor Nederlandse boekverkopers:
U zet een vinkje bij: mag niet besteld worden in België. Uw titel wordt getoond in CB Online Nederland
( alleen voor Nederlandse boekverkopers) U wilt uw titel bestelbaar hebben voor Nederlandse en
Belgische boekverkopers:
Dan is het niet nodig een vinkje te plaatsen. Uw titel wordt getoond in CB Online Nederland en CB Online
België.
Situatie 2: U bent een Nederlandse uitgeverij en u heeft wel een contract met CB inzake fijndistributie
België:
U wilt uw titel alleen bestelbaar hebben voor Nederlandse boekverkoper:
U zet een vinkje bij: mag niet besteld worden in België.
Uw titel wordt getoond in CB Online Nederland ( alleen voor Nederlandse boekverkoper)
Uw titel wordt niet getoond in CB Online België en niet in de Boekenbank.
U wilt uw titel bestelbaar hebben voor Nederlandse en Belgische boekverkoper:
Dan is het niet nodig een vinkje te plaatsen.
Uw titel wordt getoond in CB Online Nederland en CB Online België en in Boekenbank.
U wilt u titel alleen maar bestelbaar hebben voor Belgische boekverkoper:
U zet een vinkje bij: mag niet besteld worden in Nederland.
Uw titel wordt getoond in CB Online België en in Boekenbank.
Uw titel wordt niet getoond in CB Online Nederland.

4.4. Niet te raadplegen / te bestellen door boekverkoper
Mogelijk heeft u titels in uw assortiment waarvan u niet wilt dat deze door de boekverkoper te bestellen
zijn, bijvoorbeeld docentenboeken en antwoordenboeken van educatieve uitgaven.
In het wijzigen scherm van CB Online kunt u dan het vinkje aanzetten bij Niet te bestellen door
boekverkoper.
De titel zal dan in CB Online boekverkoper worden getoond met de melding “Niet in assortiment, informeer
bij uitgever” , wel met de prijsinformatie en orders die worden ingediend door een boekverkoper of
webwinkel zullen door het ordersysteem van CB worden afgewezen.
In de Digicom artikelinformatie voor de boekverkoper en webwinkel wordt de titel getoond als niet
leverbaar.
In de ONIX 2.1 artikelinformatie voor de boekverkoper en webwinkel wordt de titel getoond als niet
leverbaar met bestelrestrictie.
In de ONIX 3.0 artikelinformatie voor de boekverkoper en webwinkel wordt de titel getoond als niet
leverbaar met bestelrestrictie.
Wilt u dat ook de informatie over de artikelprijs niet wordt getoond aan in CB Online boekverkoper,
bijvoorbeeld omdat het gaat om specials die voor een specifieke keten of concern zijn geproduceerd, dan
kunt u het vinkje Niet te raadplegen door boekverkoper aanvinken.
De titel zal dan in CB Online boekverkoper worden getoond met de melding “Niet in assortiment, informeer
bij uitgever” zonder prijsinformatie.
Een informatierestrictie impliceert ook altijd een bestelrestrictie: een titel die niet is te raadplegen door de
boekverkoper kan ook niet worden besteld door de boekverkoper en orders die worden ingediend door
een boekverkoper of webwinkel zullen door het ordersysteem van CB worden afgewezen.
In de Digicom artikelinformatie voor de boekverkoper en webwinkel wordt de titel niet getoond.
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In de ONIX 2.1 artikelinformatie voor de boekverkoper en webwinkel wordt de titel getoond als niet
leverbaar met bestelrestrictie.
In de ONIX 3.0 artikelinformatie voor de boekverkoper en webwinkel wordt de titel getoond als niet
leverbaar met informatie- en bestelrestrictie.
Orders die worden ingediend door de uitgeverij zelf of door een partij waarvan de uitgeverij in het tabblad
systeem heeft aangegeven dat deze commissionair van de uitgeverij zijn, zullen wel doorlopen.

4.5. Zoekmogelijkheden in Assortiment
In het subtabblad raadplegen en onderhouden zijn meerdere zoekcriteria mogelijk:
Titels tonen die niet bij CB zijn aangemeld
Kies voor titels tonen die niet bij CB zijn aangemeld door deze keuzemogelijkheid aan te vinken. Zet
het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de Entertoets. U krijgt
dan alle titels te zien die nog niet bij CB zijn aangemeld. Bij status van registratie kunt u zien of de titels
nog in behandeling zijn van Bureau ISBN.
Raadplegen titeldetails
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor aanmelden als u de titel wilt aanmelden bij CB en
voor details als u een titel wilt raadplegen.
Door op de hyperlink (naam van auteur/titel) te klikken komt u in het scherm raadplegen titeldetails.
Zodra Bureau ISBN aan de titel de status registratie gereed geeft, kunt u de titel in CB Online
Boekverkoper controleren door op uw titel in CB Online Boekverkoper te klikken.
a. aanmelden

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op aanmelden om in het scherm aanmelden CB assortiment te komen.

Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant, bruto
verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort, verwachte verschijningsdatum.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de registratie met verzenden.
b. details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische gegevens.
Let op: hier kunt u de titels terugvinden die de afgelopen 5 jaar bij Bureau ISBN zijn geregistreerd.
Titels die langer dan 5 jaar geleden zijn aangemeld, kunt u oproepen door middel van het ISBN in te vullen
in het vakje voor de button aanmelden.
Vervolgens klikt u op aanmelden en kunt u de commerciële gegevens invullen en door zenden naar het
CB.
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Titels die van …tot en met …verschijnen
Kies voor titels die van …tot en met …verschijnen door deze keuzemogelijkheid in te vullen met een
datum. Zet het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de
entertoets. U krijgt dan een overzicht van de titels met de geselecteerde verwachte verschijningsdatum.
Titels met een melding komen bovenaan in het overzicht te staan. De belangrijkste melding wordt als
eerste getoond.
Een voorbeeld van een melding:
Verwachte verschijningsdatum is verlopen, wilt u de datum aanpassen.
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.
Raadplegen titeldetails
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen
als u de titel wilt aanpassen.

details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
Wijzigen
Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.
Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzend de wijziging met verzenden.
Titels die van … tot en met … zijn ingeslagen (laatste inslag)
Kies voor titels die van … tot en met … zijn ingeslagen door deze keuzemogelijkheid in te vullen met
een datum. Zet het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de
entertoets. U krijgt dan een overzicht van de titels, waarin alleen de laatste inslag is opgenomen. Titels
met een melding komen bovenaan in het overzicht te staan. De belangrijkste melding wordt als eerste
getoond.
Een voorbeeld van een melding:
<ontvangstdatum> <aantal> exemplaren voorraad ontvangen. S.v.p. titel accorderen voor vrijgave (prijs,
BTW, boeksoort controleren).
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.
Raadplegen titeldetails
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen
als u de titel wilt aanpassen.
Details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.

Bij voorraad kunt u zien de laatste inslagdatum en het aantal exemplaren dat is ingeslagen.
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Wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
Alleen titels tonen met uitlevering op een specifieke datum
Kies voor alleen titels tonen met uitlevering op een specifieke datum door deze keuzemogelijkheid
aan te vinken. Zet het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de
entertoets. U krijgt dan een overzicht van alle titels die uitgeleverd worden op de geselecteerde datum.
Titels met een melding komen bovenaan in het overzicht te staan. De belangrijkste melding wordt als
eerste getoond.
Een voorbeeld van een melding:
Titel verschijnt binnen twee weken, (betreft alleen A boek). S.v.p. controleren of de aanbiedingsorders
ingediend zijn, i.v.m. aanbiedingstarief. Klopt de verschijningsdatum niet, wilt u de datum aanpassen.
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.
Raadplegen titeldetails
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen
als u de titel wilt aanpassen.
details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
Alleen titels tonen met een melding

Kies voor alleen titels tonen met een melding door deze keuzemogelijkheid aan te vinken. Klik
vervolgens op de button zoeken of gebruik de entertoets. U krijgt dan een overzicht van alle titels met
een melding. De belangrijkste melding wordt als eerste getoond.
Een voorbeeld van een melding:
Titel verschijnt binnen één week, s.v.p. titel accorderen voor vrijgave (prijs, BTW, boeksoort controleren)
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.

Raadplegen titeldetails
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen
als u de titel wilt aanpassen.
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Details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
Wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.

4.6. Totaal overzicht brede beschikbaarheidtitels
Voor depot uitgeverijen is het mogelijk om een totaal overzicht op te vragen van alle titels die in de brede
beschikbaarheid zijn opgenomen. In het tabblad assortiment, raadplegen en onderhouden kiest u bij
distributievorm voor brede beschikbaarheid.
(het vinkje dat eventueel aanstaat bij met een melding uitzetten) Klik vervolgens op de button zoeken of
gebruik de enter toets. U krijgt dan alle titels te zien die aangemeld zijn voor de brede beschikbaarheid.
details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
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4.7. Subtabblad Bulkwijziging prijs
Wat kunt u doen in het scherm subtabblad bulkwijziging prijs?
In dit scherm kunt u de prijzen van één of meerdere titels wijzigen. Het scherm is vooral handig als u in
één keer veel wijzigingen wilt doorgeven, bijvoorbeeld bij het wijzigen van het hele fonds aan het einde
van het jaar. Titels moeten een juiste verschijningsdatum hebben, is deze datum niet juist dient u deze
eerst te wijzigen.






Bij prijswijziging ingangsdatum vult u een ingangsdatum in die in de toekomst ligt. Met ingang van
de ingevulde datum worden de prijzen automatisch gewijzigd.
Vul de ISBN’s/EAN’s en de nieuwe prijzen in.
Vervolgens klikt u op controleren om de detailgegevens per ISBN/EAN op te halen.
Als alle regels akkoord zijn, vult u het lokale wachtwoord in.
Verzend de prijswijzigingen met verzenden.

U kunt in het vakje prefix uw prefix invullen (niet verplicht). Zodat u in de onderste regels alleen de laatste
cijfers van het ISBN kan invullen.
Indien u de prijs met meer dan 50% wijzigt, dan krijgt u een melding
“let op: de bruto verkoopprijs van ISBN <90… > is gewijzigd met meer dan 50%”

4.8. Subtabblad onderhouden aanbieding
Wat kunt u doen in het subtabblad onderhouden aanbieding?
In dit scherm kunt u uw aanbiedingen invoeren. Deze aanbieding kunt u later gebruiken voor een snelle en
eenvoudige invoer van uw aanbiedingsorders. Tevens kunt u verkopen van de aanbieding volgen bij
ordermanagement. Met dit subtabblad kunt u gegevens van die aanbiedingen raadplegen en
onderhouden (aanvullen en wijzigen).
Invoeren aanbieding
1.
2.
3.

Vul bij invoeren nieuwe aanbieding de naam in van de aanbieding (bijvoorbeeld
Najaarsaanbieding 2007).
Vul de ingangsdatum in. Vanaf de ingevulde datum zijn de aanbiedingen zichtbaar onder
tabblad ordermanagement in subtabblad raadplegen aanbieding.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: U kiest voor aanmaken aanbieding als er geen
onderverdeling in categorieën volgt (bijvoorbeeld fictie en non-fictie). Is dat wel het geval dan
kiest u voor aanmaken aanbieding + categorie.

a. Aanmaken aanbieding:

Voer de titels in. U kunt 15 regels invoeren (na het opslaan kunt u weer 15 regels invoeren, enz.)

Klik op controleren als u alle titels heeft ingevoerd. Dan worden vervolgens in één keer alle auteuren titelgegevens opgehaald. Indien een titel niet bekend is, verschijnt er een foutmelding. U kunt de
titel herstellen, verwijderen of u kunt stoppen. Om te stoppen kiest u terug naar onderhouden
aanbieding.

Sla de aanbieding op met opslaan. Daarna verschijnt een leeg invoerscherm en kunt u meer titels
invoeren. Ook kunt u terugkeren via terug naar onderhouden aanbieding.
b. Aanmaken aanbieding + categorie:

Klik op invoegen nieuwe categorie en vul een of meerdere categorieën in. Maakt u gebruik van
meerdere categorieën, geef dan met voor en na de gewenste volgorde aan.

Klik op de naam van de categorie om in het scherm invoeren titels te komen.

Voer de titels in. U kunt 15 regels invoeren (na het opslaan kunt u weer 15 regels invoeren, enz.)
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Klik op controleren als u alle titels heeft ingevoerd. Dan worden vervolgens in één keer alle auteuren titelgegevens opgehaald. Indien een titel niet bekend is, verschijnt er een foutmelding. U kunt de
titel herstellen, of u kunt stoppen. Om te stoppen kiest u terug naar onderhouden aanbieding.
Sla de aanbieding op met opslaan. Daarna verschijnt een leeg invoerscherm en kunt u meer titels
invoeren. Ook kunt u terugkeren via terug naar onderhouden aanbieding.

Onderhouden aanbieding:
Wilt u gegevens van uw aanbieding raadplegen, aanvullen, of wijzigen? Dat kan ook in dit scherm. Hierna
leest u hoe u titels toevoegt en verwijdert, hoe u een aanbieding invoert, wijzigt en verwijdert, en hoe u een
categorienaam kunt invoegen en wijzigen.
Om de gegevens aan te passen moet u altijd eerst de betreffende aanbieding selecteren. Dat doet u door
deze in het overzicht aan te vinken.
1.

Titel(s) toevoegen:

Selecteer een aanbieding. Door op de naam van de aanbieding te klikken komt u in
het scherm onderhouden titels. Indien de aanbieding categorieën heeft, moet u
eerst de naam van de categorie aanklikken. Vervolgens kunt u de titel op de
gewenste plaats invoegen.

De gewenste plaats kiest u met invoegen voor en invoegen na.

Voer de titels in.

Klik op controleren als u alle titels heeft ingevoerd. Dan worden vervolgens in één
keer alle auteur- en titelgegevens opgehaald. Indien een titel niet bekend is,
verschijnt er een foutmelding. U kunt de titel herstellen, of u kunt stoppen. Om te
stoppen kiest u terug naar onderhouden aanbieding.

Sla de aanbieding op met opslaan. Daarna verschijnt een leeg invoerscherm en
kunt u meer titels invoeren. Ook kunt u terugkeren via terug naar onderhouden
aanbieding.

2.

Titel(s) verwijderen:

Selecteer een aanbieding. Door op de naam van de aanbieding te klikken komt u in
het scherm onderhouden titels. Indien de aanbieding categorieën heeft, moet u
eerst de naam van de categorie aanklikken.

Selecteer één of meerdere titels. Dat doet u door ze aan te vinken of met behulp
van alles selecteren.

Klik vervolgens op verwijderen. Als de waarschuwing aanbiedingsartikel(en) echt
verwijderen? verschijnt, klikt u op OK.

3.

Aanbieding(en) verwijderen:

Selecteer een aanbieding. Door deze aan te vinken in het overzicht.

Klik op verwijderen. Als de waarschuwing bevestig verwijderen? verschijnt, klikt u
op OK.

4.

Aanbiedingsnaam en/of ingangsdatum wijzigen:

Selecteer een aanbieding. Door deze aan te vinken in het overzicht.

Klik op wijzigen naam.

Wijzig de naam van de aanbieding en/of de ingangsdatum.

Sla de wijziging op met opslaan.
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5.

Categorienaam wijzigen:

Selecteer een aanbieding. Door op de naam van de aanbieding te klikken komt u in
het scherm onderhouden categorieën.

Selecteer een categorie door deze aan te vinken in het overzicht.

Klik op wijzigen naam.

Wijzig de naam.

Sla de wijziging op met opslaan.

6.

Categorie invoegen:

Selecteer een aanbieding. Door op de naam van de aanbieding te klikken komt u in
het scherm onderhouden categorieën.

Vul de naam van de nieuwe categorie in.

Geef eventueel de gewenste volgorde aan.

Klik op invoegen categorie.

Let op: Een categorie kunt u niet verwijderen. Dat kan alleen door de hele aanbieding te
verwijderen.
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5.

Artikelen die niet met CB Online kunnen worden ingediend

CB zou het liefst voor alle artikelen online beheer mogelijk maken. Helaas lukt dat nog niet, omdat voor
sommige artikelen extra begeleiding noodzakelijk is.
Het formulier dat u hier voor kunt gebruiken vindt u op het portaal van het CB.
Bij de informatie over CB Online uitgeverij vind u handleidingen en formulieren.
1.

Artikelen die niet met CB Online aangemeld kunnen worden:
o Non-publicatie ( bv promotiemateriaal)
o Samengestelde artikelen (een display, pakket, set, vertegenwoordigerpakket of serie).

* Nadat onze Customer Service medewerkers het artikel invoeren, sturen ze u een bevestigingsmail met
de vraag om in CB Online de artikelgegevens en de samenstelling te controleren en de titel in te plannen.
2.

Artikelen die niet met CB Online gewijzigd kunnen worden:
o Inhoud van samenstellingen;
o Bruto verkoopprijs en actieprijs van explosienummers
(vertegenwoordigers pakket / serie):
o Artikelopmerking per titel;
o Overdracht naar andere eigenaar;
o Artikelgegevens van ‘Boek op verzoek’-titels.
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6.

Betekenis van de velden Assortiment

Commerciële gegevens
Commerciële titel: titel zoals die wordt gebruikt in de boekenbranche.
Exploitant: naam van de commerciële eigenaar van de titel.
Imprint: naam van de eigenaar van de titel.
Bruto verkoopprijs: de verkoopprijs (de prijs is altijd inclusief BTW).
Ingangsdatum: datum van de prijswijziging.
Let op bij het invoeren van de prijswijziging: de ingangsdatum moet in de toekomst liggen.
Bruto prijs deel 1: prijs van toepassing bij de BTW classificatie(Belasting Toegevoegde Waarde).
deel lage BTW: een BTW-percentage van 6%( op boeken)
deel hoge BTW: een BTW-percentage van 21%(op producten als: een cd-rom, een
agenda, posters.)
Bruto prijs deel 2: zie toelichting deel 1
Bruto prijs deel 3: zie toelichting deel 1
Boeksoort: U kunt kiezen uit:
A
Algemeen
S
Schoolboeken
W
Wetenschappelijk
O
Overig, TVWC altijd DIO met titel korting.
Distributievorm: U kunt kiezen uit:
Depot
Brede beschikbaarheid
Boek op verzoek
e-book
printing on demand

6.1. Uitleg stadium levenscyclus en stadium Dienstverlening
Stadium levenscyclus: de levenscyclus waarin de titel verkeert. U kunt kiezen uit:
A - Aangekondigd:
nieuwe titel is aangekondigd nog niet verschenen.
Z - Zal niet verschijnen:
aangekondigde titel verschijnt niet.
V - Verschenen:
titel is verschenen, er is voorraad dus leverbaar.
H - Herdruk:
voorraad is op en er worden boeken bijgedrukt.
U - Uitverkocht:
voorraad is op en titel wordt niet bijgedrukt.
T – Teruggetrokken:
uitgeverij heeft nog wel voorraad maar niet meer bij CB. Alleen toegestaan
voor depot uitgeverijen.
I - In prijs opgeheven:
titels waarvoor het CvdM (Commissariaat van de Media) een prijsopheffing
heeft toegestaan.
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Stadium Dienstverlening:
In voorbereiding:
In uitvoering:
In afbouw:

titels niet uitgeleverd.
titels worden uitgeleverd.
titel is aan het einde van de levenscyclus, er worden nog wel retouren
verwerkt.
In afbouw zonder retouren: titel is aan het einde van de levenscyclus, er worden geen retouren meer
verwerkt.
Gestopt:
titel staat op gestopt, CB doet geen activiteiten meer voor de titel en er
wordt niet meer voor betaald.
Commercieel druknr.: druknummer van de titel.
Fondsgroep: artikelindeling.
Actieprijs: actieprijs (de prijs is altijd inclusief BTW).
Geldig bij productie van: periode waarin met de actieprijs wordt gefactureerd.
Is vervanger van: vermelding van ISBN waarvoor de titel in de plaats komt.
Hanteer de volgende procedure:

Vul een ISBN in bij is vervanger van.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzendt de wijziging met verzenden.

Wacht tot status van registratie op gereed staat.

Wijzig vervolgens het stadium levenscyclus van de ‘oude’ titel.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzendt de wijziging met verzenden.
Let op: wordt bovenstaande procedure niet gehanteerd, dan zullen alle in nota regels van de ‘oude’
titel vervallen.
Wordt vervangen door: vermelding van ISBN van de vervanger.
Artikelopmerking: toelichting op de titel (bij een embargo bijvoorbeeld). De opmerking is zichtbaar voor de
boekverkoper.
Geldig bij productie van: periode waarin de artikelopmerking wordt geprint op de factuur of de pakbon.
Mag niet besteld worden in: Nederland: U kunt kiezen uit Nederland en / of België.
Belgie
Niet te raadplegen door boekverkoper: Titel is niet raadpleegbaar in CB Online Boekverkoper
Niet te bestellen door boekverkoper: Titel is niet te bestellen via CB Online Boekverkoper
Planning / vrijgave
Akkoord voor vrijgave: als u de prijs, de BTW, en het boeksoort heeft gecontroleerd, kunt u de titel met
een vinkje vrijgeven. De titel wordt direct ingepland voor uitlevering, de verschijningsdatum is niet leidend.
Verwachte verschijningsdatum: de datum waarop de titel bij de boekverkoper ligt.
Uitleveren op specifieke datum?: als er een specifieke datum van toepassing is, kunt u hier een vinkje
zetten. Let op: u bent wel verplicht de aanleverdatum en het oplageaantal te vermelden. De titel wordt dan
op de opgegeven verschijningsdatum aan de boekverkoper geleverd.
Aanleverdatum: de datum waarop de voorraad van de titel bij CB wordt aangeleverd.
CB-oplage aantal: aantal exemplaren van de titel dat wordt aangeleverd bij CB.
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Vooraanlevering gewenst? : reguliere afnemers ontvangen de boeken één dag later dan de zogenaamde
vooraanlever-klanten. De laatste groep heeft zodoende één dag de tijd de boeken naar hun klanten te
distribueren (grossiers krijgen één dag voor boekverkopers geleverd).
Datum eerste uitlevering: datum waarop de eerste uitlevering naar de klant(en) heeft plaatsgevonden.
Alle beschikbare orders ingediend: zijn alle (aanbieding)orders verwerkt, dan kunt u hier een vinkje zetten.
Opmerking over planning en vrijgave: toelichting op een of meerder titels.
Printing on demand
Printing on demand: titel is beschikbaar als printing on demand.
Printbestanden: printbestanden zijn beschikbaar.
Voorraad
Totale voorraad: totale voorraad bij CB.
Vrij beschikbaar: de vrij beschikbare voorraad.
Geblokkeerd voor eigenaar: gereserveerde voorraad.
In nota: het aantal exemplaren dat voor een titel in nota staat.
Verschil CB Online / V&I: indien voorraad is ingeslagen van een aangekondigde titel, dan blijft in CB
Online de status in nota gelden.
In behandeling: de order is ontvangen. Na verwerking door de CB systemen komt uw order in een andere
status terecht. Dit gebeurt vele malen per dag.
Wordt vandaag ingepakt: het aantal exemplaren dat vandaag wordt ingepakt en morgen wordt verzonden
naar de klant.
Gepland/gereserveerd: het aantal exemplaren dat gepland of gereserveerd staat voor levering.
In bewerking: het aantal exemplaren dat in bewerking is (bijvoorbeeld sealen, stickeren, vernietigen).
Laatste inslagdatum: de datum waarop de laatste voorraad van een titel is ingeslagen.
Aantal ingeslagen: het aantal exemplaren dat van een titel is ingeslagen.
Ontvangen voorraad: (nog in te slaan) het aantal exemplaren dat nog ingeslagen moet worden.
Bewerking: als de aanleverkwaliteit niet voldoet, moet er een bewerking plaatsvinden (bijvoorbeeld
omstapelen, barcode stickeren).
Uitvoering
Gewicht: het gewicht van de titel.
Formaat: het formaat van de titel.
Volume: het volume van de titel.
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7.

Betekenis van de icoontjes

Bindwijze. Hierbij kunt u kiezen uit: ingenaaid, gebonden, losbladig en audiovisuele middelen
Status van het artikel
Stadium levenscyclus
Geplande verschijningsdatum

In nota
In behandeling CB

Gereed
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8.

Toevoegen promotionele gegevens

Het uploaden van boekafbeeldingen, boekbeschrijvingen en recensies van nieuwe titels is mogelijk bij het
“commercieel“ aanmelden van uw titel bij CB. U kunt daar op 2 manieren komen:

8.1. Naar de promotionele gegevens vanuit ISBN aanmelding
In dit scherm kunt u het ISBN en de titelgegevens van uw uitgave registreren bij bureau ISBN.

U kiest voor verzenden + aanmelden als u de titel bij CB wilt aanmelden.

Vul het lokale wachtwoord in en verzend de registratie met verzenden + aanmelden.

U komt dan in het scherm aanmelden CB-assortiment.

Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant, bruto
verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort en verwachte verschijningsdatum.

Vervolgens klikt u op promotionele gegevens.

8.2. Naar de promotionele gegevens vanuit Assortiment – raadplegen en onderhouden
Het uploaden van boekafbeeldingen, boekbeschrijvingen en recensies van bestaande titels met een
melding is mogelijk bij het wijzigen van uw titel in CB Online.

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Klik op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Vervolgens klikt u op promotionele gegevens.

Zet nu uw titel in de etalage: toevoegen van afbeeldingen, boekbeschrijving en recensies

8.3. Afbeeldingen toevoegen
Een afbeelding van de voorzijde van een boek levert u op de volgende manier aan:

Kies Bladeren (zie 1 op onderstaande afbeelding) om vanaf uw eigen computer een afbeelding te
selecteren. Deze afbeelding is bij voorkeur van het afbeeldingformaat JPG met een maximale breedte
of lengte van 800 pixels.

Kies voorkant opslaan (zie 2 op onderstaande afbeelding) om de gekozen afbeelding op te slaan.
Mocht uw afbeelding groter zijn of een ander afbeeldingformaat hebben, dan zullen wij hier proberen
dit te converteren. Mocht dit niet lukken dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd of u



een andere afbeelding kunt aanleveren. Gedurende het voorkant opslaan ziet u :
dat aangeeft
dat uw afbeelding wordt opgeslagen.
Na het succesvol uploaden van de afbeelding ziet u nu in plaats van “upload de voorkant afbeelding”,
de door u gekozen afbeelding.

Deze stappen zijn gelijk voor de achterkant afbeelding.
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8.4. Boekbeschrijving toevoegen
In het vak boekbeschrijving kunt u de flaptekst kwijt van het boek, of een korte bondige beschrijving van
het werk.
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8.5. Recensie toevoegen
Heeft u 1 of meerdere recensies of quotes, dan kunt u deze in dit scherm ook opvoeren. Let wel dat u
tenminste de Datum, Bron en een Link (internetadres) of Recensietekst invoert. De Datum en Bron worden
in de nabije toekomst gebruikt als zoekcriteria ten behoeve van boekverkopers. De tekst “Vul hier uw
nieuwe recensietekst in”. dient u te vervangen door de recensietekst, of leeg te maken, wanneer u verwijst
naar een internetadres.

U kunt extra recensies toevoegen met de knop : nieuwe toevoegen in het blok recensies.

Voor het verwijderen van een recensie kiest u alle recensies die u wilt verwijderen met
daarna op verwijderen.

en drukt u

8.6. Promotionele gegevens opslaan






Nadat u ook eventueel de boekbeschrijving en recensies heeft ingevuld kunt u dit tezamen met de
afbeelding(en) opslaan.
U keert nu terug naar de pagina voor het onderhouden van de commerciële gegevens. U ziet de
melding : “Vergeet niet uw promotionele gegevens te verzenden. Vul uw lokale wachtwoord in en druk
op verzenden.”
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzend uw “promotionele & commerciële” gegevens met

verzenden.
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9.

Tabblad Orderinvoer

9.1. Subtabblad Aanbieding
Wat kunt u doen in het subtabblad aanbieding?
In dit scherm kunt u orders invoeren van aanbiedingen die u heeft samengesteld onder het tabblad
assortiment, subtabblad aanbieding.
Het scherm is zo opgebouwd dat u per boekverkoper snel uw aanbiedingorders kunt invoeren.







Selecteer een aanbieding. Dat doet u door op de pull down list te klikken. U krijgt dan een overzicht
van alle ingevoerde aanbiedingen. Als u de juiste aanbieding heeft gevonden, klikt u deze aan.
Vervolgens klikt u op tonen en krijgt u een overzicht van de ISBN's die bij de aanbieding horen.
Vul het relatie-id van de boekverkoper in onder afnemer relatie-id, of klik op verrekijker om een
boekverkoper te zoeken in het pop-up venster.
Vervolgens kunt u de voorwaarden invullen (korting/ rvr/ afn.orderref./ eig.orderref.). Deze
voorwaarden gelden voor alle orderregels.
Let op: Aanbiedingsorders worden standaard geleverd als LNORM met tvwc AANB. Geeft u zelf geen
korting, dan bepaalt het systeem van CB de korting. Deze korting is afhankelijk van algemene
kortingen en afspraken die wij eerder voor u hebben vastgelegd.
Vul een aantal in bij elk ISBN dat u wilt bestellen. Als voor één of meerdere titels een afwijkende
korting, afn.orderref. of rvr? van toepassing is, kunt u de voorwaarden per regel aanpassen. Deze
voorwaarden gaan boven de voorwaarden in de kop van het scherm.
Sla de order op met opslaan. De order wordt dan nog niet in behandeling genomen door CB. Dat
gebeurt pas nadat u de order heeft verzonden. Het verzenden verloopt via het tabblad orderinvoer,
subtabblad controleren en verzenden.

9.2. Subtabblad Standaard
Wat kunt u doen in het subtabblad standaard?
In dit scherm kunt u de standaardorders of veel voorkomende orders invoeren.
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Vul het relatie-id van de boekverkoper in onder afnemer relatie-id, of klik op verrekijker om een
boekverkoper te zoeken in het pop-up venster.
Vervolgens kunt u de voorwaarden invullen die voor de gehele opdracht van toepassing zijn (zoals:
opdrachttype, tvwc, korting, rvr?, vos, vos specifiek, afn.orderref., eig.orderref., in nota, deellevering).
Bij afwijkende ontvanger kunt u een andere persoon opgeven als ontvanger (dat is dus niet de
boekverkoper). U moet daarvoor óf het relatie-id invullen, óf de naam, het adres, en de woonplaats
van de ontvanger. Bij een verzending van meer dan vijftig exemplaren stelt CB het verplicht een
relatie-id op te geven. Dat heeft te maken met de logistieke verwerking van de zending. Staat de door
u gezochte relatie niet in het overzicht, dan kunt u een mailtje sturen naar uw accountgroep. Vermeld
daarin de gegevens van de relatie, te weten: naam, adres, postcode, woonplaats en welk soort klant
dit is instelling/particulier/school). Medewerkers van CB zorgen er dan voor dat de relatie wordt
opgevoerd. Zodra het accountteam de relatie voor u bekend heeft gemaakt, ontvangt u daarvan een
bevestiging in antwoord op uw e-mail. Uiterlijk 1 uur nadat u deze bevestiging heeft ontvangen kunt u
uw boekverkoper terugvinden in CB Online.
Bij vervoersvoorwaarde kunt u aangeven of de order franco of niet-franco geleverd moet
worden. Daarna kunt u een pakbon- en factuurmededeling opgeven.
Let op: Geeft u geen tvwc of korting op, dan bepaalt het systeem van CB de leveringsafspraken,
zoals korting ed.
Als u alle voorwaarden heeft ingevuld, kunt u de detailgegevens invullen (ISBN,EAN, het aantal).
Indien voor één of meerdere titels een afwijkende voorwaarde van toepassing is (zoals
korting, afn.orderref. of rvr?), kunt u de voorwaarden per regel aanpassen. Deze voorwaarden gaan
boven de voorwaarden in de kop van het scherm.
Vervolgens klikt u op controleren om de detailgegevens en voorraad per ISBN/EAN en het relatie-id
van de afnemer en ontvanger op te halen, en die te controleren op juistheid.
Slaat u de opdracht op met opslaan, dan keert u daarna terug in een leeg veld. Kiest u voor opslaan
en meer dan wordt de order ook opgeslagen, maar keert u terug in hetzelfde veld. De kopgegevens
blijven dan ingevuld, zodat u nog meer EAN,s kunt opvoeren. In beide gevallen vindt u de opdracht
terug onder het tabblad orderinvoer , subtabblad controleren en verzenden, waar u de order kunt
wijzigen, verwijderen of verzenden.

9.3. Subtabblad Speciaal
Wat kunt u doen in het subtabblad speciaal?
In dit scherm kunt u speciale orders invoeren zoals ramsj, vernietigingsopdrachten en leveringen op lange
termijn.

2

1
3
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Het tabblad speciaal bevat een van de volgende opdracht types. LNORM, LCONS, LGEENF en
LPROM, opdrachttype`s LRAMSJ ( levering Ramsj), VV en VERNIE (vernietiging)
Indien de gehele voorraad uitgeleverd moet worden, kunt u dit aanvinken.(1) U hoeft/kunt nu geen
aantal meer invullen. Heeft u een aantal ingevuld dan kunt u geen hele voorraad aanvinken. Hele
voorraad opdrachten kunnen verwerkt worden met opdrachttype`s LRAMSJ ( levering Ramsj), VV en
VERNIE.
U geeft aan vanaf welke datum de order geleverd mag worden. Graag leveren vanaf (2): de datum
moet minimaal 5 werkdagen in de toekomst liggen. CB plant uw opdracht in afhankelijk van de
productiecapaciteit en aansluiting van de afnemer.
Indien klantcontact nodig is kunt u dit aangeven en de toelichting(3) vullen. Uw vaste contactpersoon
van CB neemt dan contact met u of de afnemer op. Wanneer dit niet is ingevuld zal de opdracht
zonder klantcontact uitgevoerd worden.
Vervolgens klikt u op controleren waarna de detailgegevens zichtbaar worden en deze automatisch
worden gecontroleerd op juistheid. Onder detailgegevens wordt verstaan: ISBN/EAN, het relatie-id
van de afnemer en ontvanger van de opdracht.
Wanneer de opdracht juist is ingevoerd kunht u de opdracht bevestigen met opslaan. U keert
vervolgens terug in een leeg veld. Kiest u voor opslaan en meer dan wordt de order ook
opgeslagen, echter keert u terug in hetzelfde veld. De kopgegevens blijven dan ingevuld, zodat u nog
meer EAN’s kunt opvoeren. In beide gevallen vindt u de opgeslagen opdracht terug onder het tabblad
orderinvoer - subtabblad controleren en verzenden. Hier u de order kunt wijzigen, verwijderen en/
of verzenden.
Voor het registreren, controleren en verzenden dient u geautoriseerd te zijn, dit kan in het tabblad
systeem.

9.3.1. Belangrijke informatie voor een opdracht met de hele voorraad (HV)



Een HV opdracht kan alleen verwerkt worden met opdrachttype LRAMSJ, VV en
Vernie.



Wanneer er geen beschikbare voorraad aanwezig is, wordt een HV opdracht direct na
binnenkomst afgewezen
Het ISBN waarvoor u een HV opdracht heeft ingestuurd, wordt 2 dagen voor de geplande
productie datum automatisch op stadium levenscyclus uitverkocht en stadium
dienstverlening in afbouw zonder retouren geregistreerd.
Heeft het artikel een secundair eigenaar dan wordt de opdracht bij CB geparkeerd, CB
neemt vervolgens contact met u op.
Wanneer u een opdracht instuurt (met opdrachttype RAMSJ, VV of VERNIE) en de titel
heeft een vervangend ISBN, dan wordt de opdracht, zowel bij een deel-voorraad als hele
voorraad opdracht, afgewezen.
Orders met HV opdrachten kunnen niet door de uitgever geannuleerd worden, u kunt
hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon van CB.
Wanneer u een HV opdracht met DV (deellevering) aan CB wilt doorsturen is dit mogleijk
door hier 2 opdrachten van te maken.
Wanneer u een HV opdracht invoert, vervalt het openstaande in-nota bestand zodra de
opdracht in productie gaat.
Heeft u een afwijkende betalingsafspraken gemaakt met uw afnemer, kunt u dit doorgeven
aan uw vaste contactpersonen bij CB. Zij registreren deze afspraak op klantniveau.
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9.4. Subtabblad Uitzetlijst
Wat kunt u doen in het subtabblad uitzetlijst?
In dit scherm kunt u per ISBN voor meerdere afnemers tegelijk een order invoeren.








In het veld ISBN/EAN vult u het ISBN in waarvoor u orders wilt invoeren.
Vervolgens kunt u de voorwaarden invullen die voor de gehele opdracht van toepassing zijn (zoals:
opdrachttype, tvwc, korting, rvr?, vos, vos specifiek, afn.orderref., eig.orderref., in nota, deellevering).
Als voor één of meerdere titels een afwijkende korting, afn.orderref. of rvr? van toepassing is, kunt u
de voorwaarden per regel aanpassen. Deze voorwaarden gaan boven de voorwaarden in de kop van
het scherm.
Let op: Als u geen TVWC opgeeft, maakt het systeem van CB er automatisch DIO van. En geeft u
geen korting, dan bepaalt het systeem ook zelf de korting.
Als u alle voorwaarden heeft ingevuld, vult u het relatie-id van de boekverkoper in bij afnemer relatieid, of klik op verrekijker om een boekverkoper te zoeken in het pop-up venster.
Vervolgens klikt u op controleren om de detailgegevens per ISBN/EAN en het relatie-id van de
boekverkoper en ontvanger op te halen, en die te controleren op juistheid.
Slaat u de opdracht op met opslaan, dan keert u daarna terug in een leeg veld. Kiest u voor opslaan
en meer dan wordt de order ook opgeslagen, maar keert u terug in hetzelfde veld. De kopgegevens
blijven dan ingevuld, zodat u nog meer afnemers kunt opvoeren. In beide gevallen vindt u de opdracht
terug onder het tabblad orderinvoer en subtabblad controleren en verzenden, waar u de order kunt
wijzigen, verwijderen of verzenden.

9.5. Subtabblad controleren en verzenden
Wat kunt u doen in het subtabblad controleren en verzenden?

In dit scherm kunt u orders die nog niet naar het CB zijn verzonden, controleren, herstellen, verwijderen
en verzenden. Ook is het mogelijk om orders met levertijd lang (planbare orders) de netto waarde van de
opdracht te downloaden, zodat deze bewaard kan blijven in de administratie.






Zoek uw order(s) op met de velden: Relatie-id, Stroomnummer, ISBN/EAN, Aanbieding,
Eig.orderreferentie, Afn.orderreferentie. Meerdere zoekcriteria zijn mogelijk.
Als het relatie-id niet bekend is, kunt u dit opzoeken met de verrekijker.
Let op: Bij eig.orderref. en afn.orderref. komt het nauw of u hoofdletters of kleine letters gebruikt!
Door op zoeken te klikken worden de gezochte gegevens getoond. Orders die fouten bevatten,
komen (met de betreffende foutmelding) bovenaan te staan.
U kunt de velden sorteren op relatie-id, str., afnemernaam, plaats, ontvangernaam, eig.orderref,
invoerdatum en foutmelding, door deze velden aan te klikken.
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1.

Een order controleren of herstellen?

Selecteer een order. Als u vervolgens op de afnemernaam klikt, komt u in het
detailscherm. Daar kunt u de orderregels en/of kopgegevens controleren en of
wijzigen. Klik op kopgegevens wijzigen om in het scherm met de kopgegevens te
komen.

Sla de aangepaste order op met opslaan.

Indien het een speciale order betreft kunt u niet de kopgegevens wijzigen alleen de
orderregels. Wilt u toch wijzigingen aanbrengen in de kopgegevens moet u de
gehele order verwijderen en opnieuw invoeren.

2.

Netto waarde van de opdracht downloaden(planbare orders)?

Netto waarde van de opdracht is te downloaden, voordat de order naar CB wordt
verzonden. Er wordt geklikt op de afnemernaam.



Nu zijn de detailgegevens te zien van de order. Onderaan bevindt zich de button
Excel netto waarde. De order wordt geopend in excel en kunt u opslaan en
bewaren in uw administratie.
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3.

Een order verzenden?

Selecteer een of meerdere orders door ze aan te vinken of via alles selecteren dat
boven het rijtje staat.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de geselecteerde orders met verzenden. Als u alle orders wilt verzenden,
hoeft u niet alle orders te selecteren, maar klikt u op alles verzenden.

4.

Een orderregel verwijderen?

Selecteer een order. Als u vervolgens op de afnemernaam klikt, komt u in het
detailscherm.

Selecteer een of meerdere orderregels door ze aan te vinken.

Verwijder de orderregel(s) met verwijderen. Bij verwijderingen is het niet nodig het
lokale wachtwoord in te vullen.

Als de waarschuwing bevestig verwijderen? verschijnt, klikt u op OK.

5.

Een order verwijderen?

Selecteer een of meerdere orders door ze aan te vinken of via alles selecteren dat
boven het rijtje staat.

Verwijder de order(s) of orderregel met verwijderen. Bij verwijderingen is het niet
nodig het lokale wachtwoord in te vullen.

Als de waarschuwing bevestig verwijderen? verschijnt, klikt u op OK.

U kunt alleen order(regels) verwijderen die u nog niet verzonden heeft.
Wilt u order(regels) die u reeds heeft verzonden annuleren, dan kunt u het verzoek daartoe aan uw
accountgroep mailen. Zij zullen de annulering dezelfde dag voor u verzorgen.
Indien het een HV opdracht betreft kunt u deze niet annuleren, neem contact op met uw accountgroep.
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10. Tabblad Ordermanagement
10.1. Subtabblad in-nota overzicht
Wat kunt u doen in het subtabblad in-nota overzicht?
Het scherm geeft u zicht op de orders die al vóór het verschijnen van een titel bij CB zijn ingediend. U kunt
de in-nota regels per ISBN raadplegen. Dat is handig als u:

De oplage wilt bepalen;

Wilt weten wie er geïnformeerd moet worden als de Dienstverlening stopt;

Mandaten van inkooporganisaties wilt controleren;

De titel kunt gaan uitgeven en u op kortingen of abusievelijk dubbel ingevoerde orders wilt controleren








Vul het ISBN of EAN in van het artikel waarvoor u het in-nota bestand wilt raadplegen. Als u alle innota's van een inkooporganisatie wilt raadplegen (bijvoorbeeld Intres) Vul dan het relatie-id van de
indiener in. Wanneer u het relatie-id van de indiener niet kent, kunt u het met de verrekijker opzoeken.
Klik op zoeken om te zien hoeveel exemplaren de boekverkoper in nota heeft staan.
Ook kunt u de keuze maken door Nederland of België te selecteren.
In het selectieschermpje kunt u met het zwarte driehoekje een keuze maken uit de in-nota regels. Ook
kunt u met vorige en volgende de gewenste regels opzoeken.
U kunt de velden sorteren op afn.relatie-id, str., naam, plaats, speciaal, aantal, afn.orderref., tvwc,
korting en besteldatum, door deze velden aan te klikken. Klikt u één keer dan sorteert u oplopend,
klikt u nog een keer dan sorteert u aflopend.
Door op de naam van de klant te klikken, komt u in het detailscherm. Daar ziet u alle gegevens die
betrekking hebben op de order, zoals: opdrachttype, korting, ontvanger en ISBN.

Tip: Vindt u een bepaalde in-nota regel niet terug, terwijl u die daar wel had verwacht, kijk dan onder het
tabblad ordermanagement en subtabblad raadplegen orderstatus, de order is waarschijnlijk al geleverd.

10.2. Subtabblad raadplegen aanbieding
Wat kunt u doen in het subtabblad raadplegen aanbieding?
In dit scherm kunt u de inschrijvingen op uw aanbieding per boekverkoper volgen. Afhankelijk van het
overzicht dat u wenst, zoekt u op aanbieding, categorie, relatie-id van de boekverkoper of afnemer land.







Zoeken op aanbieding doet u door de pulldown button open te klikken. U krijgt dan alle door u
opgevoerde aanbiedingen te zien; de aanbieding met de meest recente ingangsdatum staat
bovenaan. U kunt nu een aanbieding selecteren. Ook is het mogelijk een categorie te selecteren of
een boekverkoper relatie-id door op de verrekijker te klikken de relatie te zoeken en vervolgens op
selecteren. Ook kunt u de keuze maken door Nederland of België te selecteren.
U kunt de velden sorteren op afn.relatie-id, str., naam, plaats, totaal aantal ex., brutowaarde,
nettowaarde, door deze velden aan te klikken.
In het selectieschermpje kunt u met de pulldown button een keuze maken uit de aanbiedingsregels.
Ook kunt u met vorige en volgende de gewenste regels opzoeken.
Door op de naam van de klant te klikken, komt u in het detailscherm. In dit scherm zijn alle ingevoerde
aanbiedingsgegevens terug te vinden.
Met terug naar raadplegen aanbieding keert u weer terug.

Bewaartijd:
- Uitgevoerde opdrachten zijn 3 maanden zichtbaar
- Aanbieding is 1 jaar zichtbaar (vanaf ingangsdatum)
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10.3. Subtabblad orderstatus

Wat kunt u doen in het subtabblad orderstatus?
In dit scherm krijgt u inzicht in de orderstatus van alle ingediende opdrachten en de condities waaronder
die opdrachten worden uitgevoerd. Het is een handig hulpmiddel als u de boekverkoper wilt informeren
over bijvoorbeeld de verwachte leverdatum of de leveringscondities.




U kunt zoeken op een of meerdere zoekcriteria, zoals: ISBN/EAN, opdrachttype, eig.orderref.,
afn.orderref., besteldatum, afnemer relatie-id, indiener relatie-id en afnemer land.
Indien de order nog in nota staat kunt u de opdracht annuleren. Vul het aantal exemplaren wat u wilt

annuleren in, het vakje in de kolom met













vul uw lokale wachtwoord in en klik op verzenden.

U kunt in de kolom Speciaal ?
zien of het een speciale opdracht betreft. Speciale
opdrachten kunnen alleen geannuleerd worden door gebruikers die rechten hebben voor het tabblad
speciaal.
Staat er voor een titel een HV (hele voorraad) opdracht in het systeem, staat er in de kolom in nota:
HV. De (administratieve) aantallen worden pas getoond op het moment dat de boeken ingepakt
worden. Is de opdracht uitgevoerd worden de daadwerkelijke aantallen die geleverd zijn getoond.
Het is niet mogelijk om HV orders te annuleren, neem contact op met uw accountgroep.
Wilt u zoeken op opdrachttype, eig.orderref. of afn.orderref: klik dan op de pull down button naast ook
zoeken op. Selecteer daar een van de drie zoekcriteria en vul vervolgens bij zoekwaarde de
bijbehorende waarde in. Let op: Bij eig.orderref. en afn.orderref. komt het nauw of u hoofdletters of
kleine letters gebruikt!
Als u het relatie-id van de boekverkoper niet kent, kunt u met de verrekijker het relatie-id opzoeken.
Door op zoeken te klikken worden alle orderregels getoond die voldoen aan de opgegeven
zoekcriteria.
In het selectieschermpje kunt u met de pull down button een keuze maken uit de volgorde van de
orderregels. Ook kunt u met vorige en volgende de gewenste regels opzoeken.
Sortering is ook mogelijk met behulp van de icoontjes.
Klik op de titel en u komt in het detailscherm van de orderregel. Daar ziet u alle gegevens die
betrekking hebben op de order, zoals: opdrachttype, korting, ontvanger en ISBN.
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Is het een speciale order kunt u zien vanaf wanneer de order uitgeleverd gaat worden en u kunt zien
of het hele voorraad betreft of deel voorraad.

Bewaartijd:
- Uitgevoerde opdrachten zijn 3 maanden zichtbaar
- Opdrachten met recht van retour zijn 12 maanden zichtbaar
- Afgewezen en geannuleerde opdrachten zijn 1 maand zichtbaar
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11. Orders die niet met CB Online kunnen worden
ingediend
Streven van CB is het creëren van de digitale mogelijkheid voor het indienen van alle soorten orders door
aangesloten uitgeverijen en boekverkopers.
Een aantal opdrachten kan niet digitaal worden ingediend omdat hier een bewerking op uitvoerd moeten
worden. Het is raadzaam deze orders via e-mail aan het accountteam te sturen, zodat uw vaste
contactpersoon zorg kan dragen voor de benodigde extra begeleiding. Dit betreft:
1.

Orders waar extra handeling voor nodig is (orders met een bewerkingsproduct)
Dit kan gaan om zeer veel verschillende zaken bijvoorbeeld het leveren op europallets of het
stickeren van de artikelen voor een specifieke zending. Ook wanneer een zending voorzien moet
worden van Boek-informatie-stickers (BIS-jes) terwijl dat geen standaard afspraak is, moet hier
aparte aansturing voor plaatsvinden.
Orders waarbij een vooraanmelding van de zending is vereist zonder bewerking kunnen
ingediend worden met een toelichting in het tabblad speciaal. Uw vaste contactpersoon van CB
neemt dan contact met u op.

2.

Orders voor afnemers waarbij een specifieke vooraanmelding van de zending vereist is.
Het gaat hier om orders voor de volgende klanten:

ANWB Verkoop en Service (relatie-id 8695552) (deze orders hebben een bewerking nodig.)

Distributiecentrum Blokker (relatie-id 9910926) (deze orders hebben een bewerking nodig.)

Intertoys (relatie-id 8426022) (deze orders hebben een bewerking nodig.)

3.

Leveringen aan afnemers/ontvangers in het buitenland.
Orders voor leveringen aan landen anders dan Nederland en België kunnen niet zelf door de
uitgeverij worden ingediend.
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12. Betekenis van de velden orderinvoer.
Afnemer relatie-id: het nummer waarmee de afnemer binnen CB bekend is.
Indiener relatie-id: het nummer waarmee de indiener binnen CB bekend is
Ontvanger relatie-id: relatienummer waarmee de ontvanger van de zending binnen CB bekend is.
Afn. orderref.: referentie van de afnemer, max. 10 positie`s en wordt getoond op de pakbon of factuur.
Eig.orderref.: referentie van de eigenaar, max. 10 positie`s en deze referentie wordt niet op de pakbon of
factuur getoond.
Stroomnummer: nummer dat de afnemer of de ontvanger kan gebruiken om de bestelling gescheiden
geleverd te krijgen (bijvoorbeeld per afdeling). Als de boekverkoper niets heeft opgegeven hoeft u hier
niets in te vullen.
Rvr? Als u rvr? aanvinkt, geeft u aan dat de boeken worden geleverd met recht van retour.
Vervoer: vervoersvoorwaarden.
Franco: kosten worden betaald door uitgeverij.
Niet franco: kosten worden betaald door afnemer.
TVWC: TransactieVoorWaardenCategorie Hier kunt een categorie met transactievoorwaarden kiezen. De
categorieën zijn:
DIO:
Distributie in Opdracht (uitgeversvoorwaarden)
DUD:
Distributie uit Depot (depotvoorwaarden)
AANB: Aanbiedingsvoorwaarden van de uitgeverij
Gepl.versch.datum: geplande verschijningsdatum van de titel waarvoor exemplaren in-nota staan. Dit is de
eerste geplande uitlevering aan de boekverkoper
Nettoprijs: hiermee kunt u een afwijkende netto prijs opgeven (de prijs is altijd inclusief BTW).
Brutoprijs: hiermee kunt u een afwijkende bruto prijs opgeven (de prijs is altijd inclusief BTW).
Brutowaarde: brutowaarde inclusief BTW (omzet per aanbieding / categorie / per klant. De brutowaarde is
afhankelijk van de gemaakte selectie.
Nettowaarde: nettowaarde inclusief BTW (omzet per aanbieding / categorie / per klant. De nettowaarde is
afhankelijk van de gemaakte selectie.
Deellevering: als de afnemer de bestelde boeken in één zending wil ontvangen, kunt u deellevering
uitvinken. U voorkomt hiermee dat boeken die nog niet leverbaar zijn in-nota worden gehouden en in een
later stadium apart van de rest van de bestelling worden uitgeleverd.
Let op: deellevering heeft alleen betrekking op een orderregel, niet voor een totale order.
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Vos: hier kunt u een verkoop omzet soort kiezen zoals: Aanb-aanbieding, Acti-actie, Club-boekenclub,
Norm- normale verkoop, Pres-levering present, Rams- levering ramsj, Rece-levering voor recentie. Uw
verkopen staan op V&I gespecificeerd naar VOS.
Vos specifiek: hier kunt u zélf een verkoop omzet soort opgeven van maximaal vier posities. Bijvoorbeeld:
‘pers’ voor personeelsbestellingen, of ‘part’ voor levering aan particulieren. Uw verkopen staan op V&I
gespecificeerd naar VOS.
Door blokkade: als de voorraad gereserveerd staat voor eigenaar, kan van die gereserveerde voorraad
alleen in opdracht van u door de blokkade geleverd worden.
Hele voorraad: hierin kunt u aanvinken of de gehele voorraad van de titel geleverd moet worden. Vinkt u
gehele voorraad aan kunt u geen aantal meer opgeven in de order. In 1 opdracht kunt u alleen maar titels
opgeven met gehele voorraad, wilt u deel voorraden uitleveren moet u daar een aparte order voor maken.
Graag leveren vanaf: hierin kunt u aangeven vanaf wanneer de order uitgeleverd mag worden. De datum
moet minimaal 5 werkdagen in de toekomst. CB plant uw opdracht in afhankelijk van de
productiecapaciteit en aansluiting.
Toelichting: deze kunt u vullen als u klantspecifieke wensen heeft. CS CB neemt dan contact met u op.
Communicatiemedium: medium waarmee de opdracht is verwerkt. Bijvoorbeeld:

OMEGA
Digitaal ingestuurd via bijvoorbeeld tite-live of Digicom

CBO
Ingediend door de boekverkoper via CB Online

CB-DATA
Ingevoerd door CB

CB-ORD
Ingevoerd door CB

RRAS
Order naar aanleiding van beschadiging op onberekend ontvangen

CBU
Ingevoerd door uitgeverij via CB Online Uitgeverij
LNORM: Levering Normale Koop. CB levert goederen aan de afnemer en stuurt ook de factuur aan de
afnemer.
LPROM: Levering voor promotie. CB levert goederen aan de afnemer en stuurt een factuur met honderd
procent korting naar die afnemer.
VV: Voorraadverplaatsing. CB levert goederen aan het distributiepunt van de eigenaar
LCONS: Consignatielevering. CB levert goederen aan de consignatiehouder zonder een factuur. Dit
opdrachttype kunt u gebruiken voor consignatieleveringen aan andere distributeurs of grossiers.
FCONS: Facturering consignatievoorraad. CB stuurt de factuur aan de consignatiehouder.
FRR: Facturering Rechtstreeks Retour. De afnemer stuurt de goederen naar de oorspronkelijke eigenaar.
CB stuurt een creditfactuur aan de afnemer.
FRL: Facturering Rechtstreeks Levering. De uitgever stuurt de goederen rechtstreeks naar de afnemer.
CB stuurt een factuur aan de afnemer.
LADM: Levering administratief. Voor vragen kunt u terecht bij uw accountgroep.
LRAMSJ: Levering Ramsj. CB levert goederen aan de afnemer en stuurt ook de factuur aan de afnemer.
VERNIE: Vernietiging. Uitgever geeft aan hoeveel exemplaren hij vernietigd wil hebben van een titel. CB
stuurt na verwerking een vernietigingsbewijs.
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13. Betekenis van de icoontjes ordermanagement

Besteld: het bestelde aantal.

Geleverd: het geleverde aantal.

Afgewezen of geannuleerd: hier vermelden we de titels die niet meer leverbaar zijn. Door op
‘auteur/titel’ te klikken, komt u in een volgend scherm met de details en de reden van de afwijzing.
Annuleert een indiener een titel, dan vermelden we dat ook hier.

In nota: de bestelde titel is op dit moment niet op voorraad en is in nota genomen. Als de
verschijningsdatum bekend is, vermelden we die hier.

Aantal te annuleren: Hier kan het aantal opgegeven worden om te annuleren. Lokaal wachtwoord
opgeven en op verzenden klikken.

In behandeling: de order is ontvangen en wordt verwerkt in de systemen van CB.

Gepland: het aantal exemplaren dat we gepland hebben op de eerstvolgende aansluitdag

In productie: het aantal exemplaren dat is vrijgegeven voor verwerking in het magazijn. Deze worden
de eerstvolgende werkdag geleverd. Annuleren kan nu niet meer.

In bestelling

Speciale order?: hierin staat aangegeven of het een speciale order betreft. Orders die extra
begeleiding nodig hebben.
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14. Tabblad retouren
14.1. Subtabblad accorderen
Wat kunt u doen in het subtabblad accorderen?
In dit scherm kunt u de retouraanvragen van de boekverkopers beoordelen en afwijzen of accorderen.
Daarbij word tevens getoond hoe vaak en met welke aantallen het retourgevraagde artikel aan de
afnemer is geleverd.

In dit scherm worden automatisch alle te accorderen retour aanvraagregels getoond.
Dit scherm geeft per retouraanvraag ook direct een koppeling met de leverhistorie. Zo weet u precies
wanneer uw titels voor welke prijs zijn verkocht. Op deze manier heeft u altijd de juiste informatie bij de
hand. Alles inzichtelijk in CB Online!
Voorbeeld retouraanvragen accorderen per regel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vink de retourregel aan en bekijk de leverhistorie
Controleer aantal akkoord, prijs en de korting
Pas waar nodig de standaard verwerkingswijze aan
Geef eventueel toelichting op deze regel
Geef lokaal wachtwoord op
Kies voor akkoord om te akkoorden (het aantal wat niet akkoord is wordt automatisch
afgewezen)
Kies voor afwijzen om de volledige regel af te wijzen

Voorbeeld retouraanvragen accorderen per afnemer
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selecteer de afnemer
Geef de korting voor ALLE aanvragen in OF de strafkorting bovenop de aangegeven korting
Geef eventueel toelichting op deze aanvraag
Klik op alles selecteren (dit geldt alleen voor de aanvragen in beeld)
Kijk hoeveel aanvragen er in beeld staan (maximaal 15 aanvragen zijn nu geselecteerd)
Geef lokaal wachtwoord op
Kies voor akkoord om te akkoorden (het aantal wat niet akkoord is wordt automatisch
afgewezen)
Kies voor afwijzen om de volledige regel af te wijzen

14.2. Subtabblad opvoeren
Wat kunt u doen in het subtabblad opvoeren?
In dit scherm kunt u retourakkoorden direct opvoeren. Bijvoorbeeld die door een vertegenwoordiger
zijn genoteerd of voor een boekverkoper zonder CB online aansluiting.

Het scherm biedt u de mogelijkheid als uitgeverij retouren op te voeren. De afspraken die u maakt met uw
afnemers over commerciële retouren kunt u hier zelf ten uitvoer brengen. Voer de juiste afnemer op, geef
de ISB Nummers en de juiste aantallen in, bepaal de korting en CB regelt de rest.
Voorbeeld opvoeren

1.

Voor een afnemer in
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voer een ISBN in
Vul de verplichte velden in
Vul de netto prijs (€) of de korting (%)
Kies de verwerkingswijze.
Voorzie de regel eventueel van toelichting.
Voer het lokaal wachtwoord in en klik op verzenden.

14.3. Subtabblad management
Wat kunt u doen in het subtabblad management?
In dit scherm kunt u de status van retouraanvragen van uw afnemers volgen en bijvoorbeeld
direct zien welke artikelen al retour gestuurd zijn of nog retour moeten komen. Dit scherm is
een uitbreiding op het tabblad ordermanagement en ziet u alleen als u het product ordermanagement bij ons afneemt.
Voorbeeld management

U krijgt nu een overzicht van de status van de verschillende retouren:
Aantal aangevraagde retouren
Aantal geaccordeerd
Aantal afgewezen retourartikelen
Aantal ontvangen retourartikelen
Aantal nog te verwachten retourartikelen
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15.

Tabblad Afspraken

15.1. Subtabblad kortingen fysiek artikel
Wat kunt u doen in het subtabblad kortingen fysiek artikel?
Met dit schem kunt u uw kortingsafspraken raadplegen en onderhouden. Een totaaloverzicht van al uw
kortingsafspraken kunt u zien door bij de filter tvwc alle hokjes (DUD, DIO en AANB) en bij filter type alle
hokjes (E, D, OA en UG) aan te vinken en op de button zoeken te klikken. Een beperking van afspraken
krijgt u door één of meer filters te vullen.

Relatie-id / afnemergroep
U kunt zoeken op afspraken van een afnemer relatie-id of een afnemergroep. Afnemergroepen zijn
groepen afnemers waarop een afspraak kan worden vastgelegd. De afnemers binnen deze groepen zijn
alleen door CB te onderhouden. Door te kiezen voor een relatie-id kan er niet meer gefilterd worden op
een afnemergroep en vice versa.

Incl. afnemergroep
Relaties kunnen zowel onder eigen afspraken vallen als onder afspraken op een afnemergroep waar hij lid
van is. U heeft daarom de mogelijkheid om bij een specifiek relatie-id ook afspraken op afnemergroep te
tonen (checkbox aan- of uitzetten, standaard staat deze aan).

Tvwc
Elke afspraak is vastgelegd op een tvwc (transactievoorwaarde categorie): DUD, DIO of AANB. Met de
filter kan gekozen voor één of meerdere transactievoorwaarden.

Type
Er zijn 4 typen afspraken onderkend:
(E) eigenaar afspraken
– Dit zijn de kortingsafspraken die de uitgeverij voor zijn
boekverkoper relatie-id of afnemergroep heeft gemaakt
(OA) onafhankelijke afspraken
– Dit zijn kortingsafspraken van de uitgeverij die niet
vastliggen op één klant of afnemergroep, maar geldig zijn
voor alle afnemers (afnemeronafhankelijk)
(D) depot afspraken
– Dit zijn de kortingsafspraken die gelden voor alle bij Centraal
Boekhuis aangesloten boekverkopers zonder dat ze daar een
afspraak met de uitgeverij voor hoeven te maken. Depot
afspraken zijn niet onderhoudbaar door de uitgeverij, maar
worden bepaald door het boekenvak
(UG) uitgeversgroep afspraken
– Dit zijn de kortingsafspraken die het hoofdkantoor van een
uitgeversgroep gemaakt heeft voor zijn groep. Deze afspraken zijn
geldig zijn voor alle uitgevers binnen de groep. Uitgeversgroep
afspraken zijn alleen onderhoudbaar het hoofd van de
uitgeversgroep
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ISBN /EAN
Zoeken op een ISBN/EAN is mogelijk door zelf een EAN op te geven of een titel te zoeken met de
verrekijker. Door te filteren op een ISBN/EAN kan niet meer gezocht worden op een artikelgroep en vice
versa.

Artikelgroep
Een artikelgroep is een bundeling van een aantal artikelen. Er zijn drie artikelgroepen:

Boeksoort – Er zijn vier boeksoorten: A-boek (algemeen), S-boek (studie), W-boek
(wetenschappelijk) en O-boek (overig)

Fondsgroep – Een nummer van drie cijfers (000-999) door de uitgeverij zelf te bepalen en toe te
kennen aan een titel ten behoeve van fondsindeling

Eigen artikelgroep – Een categorisering die de uitgeverij zelf bepaalt en toekent aan een titel ten
behoeve van het maken van kortingsafspraken. Er worden alleen eigen artikelgroepen getoond als u
die ook heeft. Eigen artikelgroepen worden aangemaakt en onderhouden door CB.

Commerciële Imprint
Een commerciële imprint is een merknaam die u kunt opgeven bij het aanmelden van uw titels bij CB. U
kunt kortingsafspraken raadplegen die op een specifieke imprint zijn vastgelegd. Door te filteren op een
ISBN/EAN kan niet meer gezocht worden op een artikelgroep of imprint en vice versa.

Geldigheid afspraak
Standaard wordt er gezocht op afspraken van het type heden maar er kan ook gezocht worden op
verleden en toekomst of een combinatie hiervan. Afspraken die voor 1 maart 2011 zijn beëindigd worden
niet getoond in CB Online. Als u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met uw
accountgroep.
15.1.1.

Kortingsafspraak aanmaken

Controleer eerst of de aan te maken afspraak al bestaat voor uw afnemer rel-id /groep. Bestaat de
afspraak nog niet klik dan op de button aanmaken.
U komt in een nieuw scherm waar in stappen een nieuwe afspraak aangemaakt kan worden

Vraag 1: Voor wie wilt u een afspraak aanmaken?

Een individuele afnemer - vul het relatie-id van de klant of zoek hem op via de verrekijker

Een afnemergroep
- selecteer een samenwerkingsverband uit een drop down list

Afnemer onafhankelijk - afspraak niet voor één klant of een groep maar voor iedereen
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Vraag 2: Voor wat wil u een kortingsafspraak aanmaken?

ISBN
- vul een ISBN of selecteer er een via de verrekijker

Artikelgroep
- selecteer een boeksoort, fondgroep of eigen artikelgroep

Commerciële imprint
- selecteer een commerciële imprint

Vraag 3: Welke kortingsafspraak wilt u aanmaken

Geef de ingangsdatum en eventueel een einddatum van de afspraak

Bepaal de transactievoorwaarde van de afspraak (eventueel met i button)

Bepaal het kortingspercentage of staffel van de afspraak

Vul eventueel een reden van aanmaken van de afspraak

Klik op de button controleren

Tvwc (transactievoorwaarde)

Er zijn 3 transactievoorwaarden categorieën (tvwc): DUD, DIO en AANB.

DUD = Distributie Uit Depot (depot voorwaarden)
Bestellingen van een aangesloten boekverkoper op boeksoort A, W of S onder vooraf vastgestelde
condities:

Vaste minimum handelsmarge
o Boeksoort A: 42%
o Boeksoort W:

verkoopprijs incl. btw €0.01 t/m € 26,72: 30,19%,

verkoopprijs incl. btw € 26,73 t/m € 52,50: 29,19%,

verkoopprijs incl. btw € 52,51 en meer: 27,19%

Vaste factuur vervaldatum (45 dagen na einde maand en incasso verzekerd)

Vaste distributiekosten (boekverkoper betaalt uitslag- /inpakkosten)

Vaste retourvoorwaarde S- en W-boek (S&W regeling)

DIO =Distributie In Opdracht (uitgeversvoorwaarden)
Bestellingen van de uitgeverij, bestellingen voor niet aangesloten klanten of boekverkopers die een DIO
kortingsafspraak hebben. Hiervoor gelden de volgende condities:

Geen minimum handelsmarge (uitgeverij bepaalt de korting)

Vaste factuur vervaldatum (afdracht 60 dagen na einde maand en incasso verzekerd)

Vaste leveringvoorwaarden (uitgeverij betaalt uitslag / inpakkosten)
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AANB = Aanbieding (uitgeversvoorwaarden)
DUD bestellingen van de boekverkoper op titels van boeksoort A en stadium levenscyclus ‘aangekondigd’
worden automatisch omgezet van tvwc DUD naar AANB. Dit is een variant van tvwc DIO. Met tvwc AANB
kan de uitgeverij voor nieuwe boeken een speciale korting geven.
De uitgeverij zelf kan te allen tijde een order indienen met tvwc AANB. Voor AANB gelden de volgende
condities:

Vaste handelsmarge voor het A-boek van 40% maar uitgeverij mag afwijken

Vaste factuur vervaldatum (afdracht 60 dagen na einde maand en incasso verzekerd)

Vaste leveringvoorwaarden (uitgeverij betaalt uitslag /inpakkosten)
15.1.2.

1.
2.
3.
4.

Aanmaken nieuwe staffel

Ken een staffelnaam (maximaal 10 tekens) toe. Deze wordt gebruikt in het kortingsoverzicht
Geef eventueel een omschrijving op om de staffel te verduidelijken
Bij eenheid bepaalt u of de staffel over een aantal exemplaren gaat of over een bruto prijs (incl.
btw)
Bepaal de staffelwaardes en klik op de button opslaan
Let op 1: Een staffel begint altijd bij 0
Let op 2: Laat het laatste t/m veld leeg wanneer hiervoor geldt: en meer

Voorbeeld aanmaken staffel:
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15.1.3.

Suppletie(staffel)

Suppletie is momenteel alleen beschikbaar voor boeksoort A of artikelen met boeksoort A. De
suppletiekorting komt bovenop de depotkorting van 42%.
Voorbeeld aanmaken suppletiestaffel:

Hoewel het S- en W-boek ook depotvoorwaarden kennen, is het suppleren op deze boeksoorten om
diverse redenen onwenselijk. U kunt daarom alleen een normale korting vastleggen voor deze
boeksoorten. Voor W-boeken vindt bovendien een controle plaats dat de nieuwe kortingsafspraak nooit
lager is dan 27,19% (laagste kortingspercentage van W-boek depotkorting staffel).
15.1.4.

Kortingstaffel DIO-DUD

Naar aanleiding van de wens van uitgevers dat voor goedkope boeken een minimum bestelaantal moet
kunnen worden opgevoerd is het per juni 2011 mogelijk een nieuw type afspraak vast te leggen: DIO-DUD
staffel. Het doel hiervan is afnemers te stimuleren om meer dan x exemplaren te bestellen en daarmee de
uitslagkosten voor de uitgeverij te verlagen. De afspraak zorgt ervoor dat een bestelling onder DIO
voorwaarden bij minder dan x (het aantal dat u opgeeft) wordt omgezet naar transactievoorwaarde DUD
met de bijbehorende afspraken. Bestelt een klant meer dan dit aantal exemplaren dan wordt de bestelling
onder tvwc DIO uitgeleverd.
Aanmaken DIO-DUD staffel:
1. U kiest voor een nieuwe DIO-DUD staffel bij het aanmaken van een nieuwe DIO afspraak
2. Geef een staffelnaam (maximaal 10 tekens). Deze wordt gebruikt in het kortingsoverzicht
3. Geef eventueel een omschrijving op om de staffel te verduidelijken
4. Bepaal de staffelwaardes en klik op de button opslaan
a. Let op 1: Een staffel begint altijd bij 0
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b.

c.
d.

e.

Let op 2: het t/m aantal van de eerste staffelregel wordt automatisch omgezet naar
transactievoorwaarde DUD. Vanaf de tweede regel worden orders onder tvwc DIO
voorwaarden verstuurd
Let op 3: Laat het laatste t/m veld leeg wanneer hiervoor geldt: en meer
Let op 4: een DIO-DUD staffel kan alleen gemaakt en gebruikt worden voor bij het CB
aangesloten klanten. Dit omdat dit de enige klanten zijn die onder tvwc DUD
voorwaarden geleverd kunnen krijgen
Let op 5: Een DIO-DUD staffel afspraak op een fondsgroep of eigen artikelgroep werkt
niet voor boeksoort O artikelen omdat O-boeken alleen onder DIO verstuurd kunnen
worden

Voorbeeld DIO-DUD staffel:

15.1.5.

Samenvatting aanmaken kortingsafspraak

Wanneer bij het aanmaken van een kortingsafspraak wordt geklikt op de button controleren krijgt u een
samenvatting van uw afspraak icm de hiërarchie waarop de afspraak wordt vastgelegd.
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Controleer de afspraak en kies voor opslaan wanneer ok, vorige om de afspraak aan te passen en terug
naar raadplegen en onderhouden om te stoppen.

15.1.6.

Hiërarchie van kortingsafspraken bij CB

Kortingsafspraken kunnen op veel verschillende manieren worden vastgelegd. Bij het bepalen welke
korting van toepassing is wordt gekeken naar de hiërarchie. Het hiërarchie niveau is gebaseerd op: hoe
specifieker de afspraak hoe hoger in de hiërarchie. Uitzondering hierop zijn de artikelgroepen (Boeksoort,
Fondsgroep en Eigen artikelgroep) die op hetzelfde hiërarchische niveau vastliggen. Bij meerdere
artikelgroep afspraken op hetzelfde niveau is de afspraak met de hoogste korting van toepassing.
Hiërarchie

De volgende typen afspraken worden onderkend in de hiërarchie:
(E) eigenaar afspraken
– Dit zijn de kortingsafspraken die de uitgeverij voor zijn afnemer
relatie-id of afnemergroep heeft gemaakt
(D) depot afspraken
– Dit zijn de kortingsafspraken die gelden voor alle bij Centraal
Boekhuis aangesloten afnemers zonder dat ze daar een
afspraak met de uitgeverij voor hoeven te maken. Depot
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(UG) uitgeversgroep afspraken

afspraken zijn niet onderhoudbaar door de uitgeverij, maar
worden bepaald door het boekenvak
– Dit zijn de kortingsafspraken die het hoofdkantoor van een
uitgeversgroep gemaakt heeft voor zijn groep. Deze afspraken zijn
geldig voor alle uitgevers binnen de groep. Uitgeversgroep afspraken
zijn alleen onderhoudbaar door het hoofd van de uitgeversgroep

Tonen van hiërarchie in controleren scherm
In het controleren scherm wordt de nieuw aan te maken afspraak weergegeven in de kleur blauwgroen. Er
wordt een controle gedaan of er afspraken specifieker zijn en dus voor gaan op de nieuw aan te maken
afspraak.
Opbouw hiërarchie controleren scherm:

Hiërarchie tonen van verzonden, huidige en toekomstige afspraken

Hiërarchie is altijd tvwc afhankelijk (bij DIO afspraken alleen DIO, bij DUD alleen DUD en bij
AANB alleen AANB afspraken)

Alleen afspraken die specifieker zijn, worden getoond in de hiërarchie

Bij afspraak op afnemergroep worden alleen de specifiekere relatie-id afspraken getoond als die
lid zijn van de afnemergroep

Staffelafspraken op hetzelfde of een hoger hiërarchie niveau worden altijd getoond

Met de button vorige keert u terug in het vorige scherm om eventuele wijzigingen door te voeren

Met de button opslaan keert u terug in het tabblad raadplegen met de melding:




De afspraak is nog niet verzonden maar moet eerst, net als bij orders geaccordeerd worden in
tabblad controleren en verzenden
Met de button terug naar raadplegen en onderhouden keert u terug naar raadplegen en
onderhouden en worden openstaande wijzigingen niet doorgevoerd

15.1.7.

Subtabblad controleren en verzenden kortingen
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Uw nieuw aangemaakte afspraak is opgeslagen in het controleren en verzenden scherm
Vanuit hier verstuurd u de afspraken om geldig te worden bij CB door de afspraak te selecteren,
uw lokaal wachtwoord te vullen en te klikken op de button verzenden
Met de button afwijzen wordt de aan te maken afspraak verwijderd
Bij meerdere afspraken kan gekozen worden voor de button alles verzenden om alle afspraken
in één keer te versturen

Het wijzigen van een afspraak heeft als gevolg dat u 2 afspraak mutaties moet verzenden naar CB. De
afgesloten oude afspraak (1) en de nieuwe afspraak (2)

15.1.8.

Verzenden kortingsafspraken tot 18:00 uur

Nieuwe kortingsafspraken of wijzigingen op afspraken (die in moet gaan per morgen) kunnen uiterlijk tot
18:00 uur verstuurd worden. Dit in verband met de productieplanning van de volgende dag. Afspraken met
ingang van de volgende dag die ná 18:00 uur worden verstuurd, worden niet geaccepteerd. Er zal een
nieuwe afspraak gemaakt moeten worden die ingaat per overmorgen.

15.1.9.

Wijzigen kortingsafspraak

Bestaat er al een afspraak voor de klant dan kunt u deze wijzigen

Een kortingsafspraak kan op een aantal manieren gewijzigd worden. Selecteer de afspraak en klik op de
button wijzigen:


U wilt een bestaande afspraak afsluiten
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Vul een einddatum, eventueel een reden van afsluiten en klik op de button beëindigen.



U wilt een bestaande afspraak vervangen door een nieuwe
Vul de einddatum van de huidige afspraak, eventueel een reden van afsluiten en klik op de button
beëindigen + nieuw. Maak vervolgens een nieuwe afspraak aan voor dezelfde klant(groep).



U wilt een toekomstige afspraak verwijderen
Klik direct op de button verwijderen, het vullen van een einddatum is niet nodig.
Controleer uw mutatie en klik op opslaan. Alleen wanneer een afspraak in de toekomst ingaat
krijgt u de button verwijderen te zien.

Let op: verwijderen heeft tot gevolg dat de afspraak direct wordt verwijderd en niet op de einddatum die u
mogelijk heeft ingevuld.

15.2. Subtabblad kortingen E-book
15.2.1.

kortingsafspraken e-book raadplegen

In dit scherm kunt u uw kortingsafspraken van e-books raadplegen. Een totaaloverzicht van al uw e-book
afspraken krijgt u door op de button zoeken te klikken. Een beperking van afspraken krijgt u door één of
meer filters te vullen.

15.2.2.

kortingsafspraken e-book onderhouden

In dit scherm kunt u uw kortingsafspraken van e-books maken of wijzigen.
Let op: voor u e-books leverbaar kunt maken of een kortingsafspraak wilt maken/muteren dient u uw
standaardkorting vast te leggen. Standaard korting is een onafhankelijke kortingsafspraak voor uw gehele
e-book fonds die geldig is wanneer er geen andere kortingsafspraak is vastgelegd.
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Controleer eerst of de aan te maken e-book kortingsafspraak al bestaat voor uw klant. Bestaat de
afspraak nog niet klik dan op de button aanmaken (bestaat de afspraak al; kies dan voor wijzigen 
wordt verderop uitgelegd).
U komt in een nieuw scherm waar een nieuwe afspraak aangemaakt kan worden.
Vraag 1: Voor welke afnemer wilt u een e-book korting- / afwijkende prijs afspraak aanmaken?

individuele afnemer
- vul het relatie-id van de klant of zoek hem op via de verrekijker

afnemer onafhankelijk - afspraak niet voor één klant maar voor iedereen

Vraag 2: Voor welk artikel wilt u een e-book kortings- / afwijkende bruto prijs afspraak aanmaken?

ISBN
- vul een ISBN of selecteer er een via de verrekijker

gehele e-book fonds
- voor al uw e-books

Vraag 3: Welke e-book kortings- / afwijkende prijs afspraak wilt u aanmaken?

Geef de ingangsdatum en eventueel een einddatum van de afspraak

Bepaal het kortingspercentage en/of de afwijkende bruto prijs van de afspraak

Vul eventueel een reden van aanmaken van de afspraak

Klik op de button controleren
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15.2.3.

kortingsafspraken e-book onderhouden

Controleer de afspraak en kies voor opslaan wanneer ok, vorige om de afspraak aan te passen en terug
naar raadplegen en onderhouden om te stoppen.
Bij opslaan volgt onderstaande melding in het scherm:

De afspraak is nog niet verzonden maar moet eerst, net als bij orders en afspraken op fysieke boeken,
geaccordeerd worden in tabblad controleren en verzenden (paragraaf 15.4).
15.2.4.
Wijzigen e-book kortingsafspraak
Bestaat er al een afspraak voor de klant dan kunt u deze wijzigen. Selecteer de afspraak en klik op de
button wijzigen

U komt dan in een scherm waar 3 soorten wijzigingen doorgevoerd kunnen worden:

U wilt een bestaande afspraak afsluiten
Vul een einddatum, eventueel een reden van afsluiten en klik op de button beëindigen.
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U wilt een bestaande afspraak vervangen door een nieuwe

Vul de einddatum van de huidige afspraak, eventueel een reden van afsluiten en klik op de button
beëindigen + nieuw. Maak vervolgens een nieuwe afspraak aan voor deze afnemer.


U wilt een toekomstige afspraak verwijderen

Klik direct op de button verwijderen het vullen van een einddatum is niet nodig.
Let op: Alleen wanneer een afspraak in de toekomst ingaat krijgt u de button verwijderen te zien.
Let op: verwijderen heeft tot gevolg dat de afspraak direct wordt verwijderd en niet op de einddatum die u
mogelijk heeft ingevuld.
Na de wijziging komt u weer in de samenvatting waar u de opdracht opslaan en in tabblad controleren en
verzenden (paragraaf 15.4) kunt u hem versturen naar CB.
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15.3. Subtabblad exclusiviteit afspraken e-book
Door het vastleggen van een exclusiviteit afspraak wordt het vastgelegde isbn alleen beschikbaar voor de
vastgelegde afnemer rel-id. Andere webwinkels kunnen het e-book niet meer afnemen tot de exclusiviteit
afspraak is beëindigd.
Het is mogelijk om een exclusiviteit afspraak van één isbn voor meerdere klanten vast te leggen.
Let op: het aanmaken van een exclusiviteit afspraak sluit alle CB webwinkels uit van de verkopen maar de
externe distributie platformen niet. Mogen deze ook niet ontvangen dan dient u de lever vinkjes in CB
Online in het( tabblad assortiment – subtabblad raadplegen en onderhouden, titel selecteren en klikken
op wijzigen komt u in wijzigen e-book titeldetails) bij de verschillende platformen uit te zetten.
15.3.1.

Raadplegen exclusiviteit afspraken e-book

Een totaaloverzicht van al uw e-book exclusiviteit afspraken krijgt door op de button zoeken te klikken.
Een beperking van afspraken krijgt u door één of meer filters te vullen.

15.3.2.
Aanmaken exclusiviteit afspraak e-book
Controleer eerst of de aan te maken exclusiviteit afspraak al bestaat voor uw klant. Bestaat de afspraak
nog niet klik dan op de button aanmaken (bestaat de afspraak al; kies dan voor wijzigen  wordt
verderop uitgelegd).
U komt in een nieuw scherm waar de nieuwe afspraak aangemaakt kan worden.

Voor welke afnemer wilt u een e-book exclusiviteit afspraak aanmaken?

vul het relatie-id van de klant of zoek hem op via de verrekijker
Na het vullen komt er een extra vraag in het scherm:
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Voor welk artikel wilt u een e-book exclusiviteit afspraak aanmaken?

vul een ISBN of selecteer er een via de verrekijker

vul eventueel een reden van aanmaken van de afspraak

klik op de button controleren
Door te klikken op de button terug naar raadplegen en onderhouden ga je terug naar het
raadpleegscherm en het aanmaken van de exclusiviteit afpsraak

15.3.3.

Samenvatting e-book exclusiviteit afspraak

Controleer de afspraak en kies voor opslaan wanneer ok, vorige om de afspraak aan te passen en terug
naar raadplegen en onderhouden om te stoppen.
Bij opslaan volgt onderstaande melding in het scherm:

De afspraak is nog niet verzonden maar moet eerst, net als bij orders en kortingsafspraken, geaccordeerd
worden in tabblad controleren en verzenden (paragraaf 15.4).

15.3.4.

Wijzigen e-book kortingsafspraak

Bestaat er al een exclusiviteit afspraak voor de klant dan kunt u deze wijzigen. Selecteer de afspraak
en klik op de button wijzigen
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U komt dan in een scherm waar 2 soorten wijzigingen doorgevoerd kunnen worden:


U wilt een bestaande afspraak afsluiten
Vul een einddatum, eventueel een reden van afsluiten en klik op de button beëindigen.



U wilt een toekomstige exclusiviteit afspraak verwijderen
Klik direct op de button verwijderen, het vullen van een einddatum is niet nodig.
Controleer uw mutatie en klik op opslaan. Alleen wanneer een afspraak in de toekomst ingaat
krijgt u de button verwijderen te zien.

Let op: verwijderen heeft tot gevolg dat de afspraak direct wordt verwijderd en niet op de einddatum die u
mogelijk heeft ingevuld.
Na de wijziging komt u weer in de samenvatting waar u de opdracht opslaan en in tabblad controleren en
verzenden (paragraaf 15.4) kunt u hem versturen naar CB.
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15.4. Subtabblad controleren en verzenden







Uw gemaakte afspraken worden opgeslagen in het controleren en verzenden tabblad. In dit
scherm zitten ook uw gemaakte afspraken voor fysieke boeken. In de eerste kolom soort
afspraak wordt aangegeven om wat voor afspraak het gaat.
krt e-book
- korting e-book
krt fysiek
- korting fysiek
excl e-book
- exclusiviteit afspraak e-book
Vanuit hier verstuurd u de afspraken om geldig te worden bij CB door de afspraak te selecteren,
uw lokaal wachtwoord te vullen en te klikken op de button verzenden
Met de button afwijzen wordt de aan te maken afspraak verwijderd
Bij meerdere afspraken kan gekozen worden voor de button alles verzenden om alle afspraken
in één keer te versturen

15.4.1.
Verzenden afspraken tot 18:00 uur
Nieuwe afspraken of wijzigingen op afspraken (die in moeten gaan per morgen) kunnen uiterlijk tot
18:00 uur verstuurd worden. Afspraken met ingang van de volgende dag die ná 18:00 uur worden
verstuurd, worden niet geaccepteerd. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden die ingaat
per overmorgen.
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15.5. Subtabblad VRR afspraken
In dit scherm kunt u per afnemer een limiet vastleggen tot waar deze vrij titels van u mag retourneren
binnen het kalenderjaar. De subtabbladen voor het onderhouden van VRR-afspraken zijn alleen zichtbaar
voor uitgeverijen die een ‘Vrij Recht van Retour’ afspraak met CB hebben. Dit is het geval wanneer CB
van u een ondertekend addendum ‘Vrij Recht van Retour’ ontvangen heeft.
VRR-retouren worden na retourzending standaard vernietigd bij CB, tenzij u op titelniveau vastlegt dat een
titel terug op voorraad genomen moet worden.
Omdat de afnemer VRR-retouren niet registreert in CB Online voordat hij ze naar CB terugstuurt, hoeft u
VRR-retouren niet goed- of af te keuren in CB Online. In principe hoeft u voor Vrij Recht van Retour
slechts één keer afspraken op te voeren per afnemer, die vervolgens voor al uw titels die deze afnemer
onder VRR-voorwaarden retourneert van toepassing zijn. U bepaalt het limiet; de afnemer de retouren uit
uw fonds.
De afnemer krijgt raadpleegschermen waarin hij kan zien hoeveel openstaand saldo hij nog heeft bij
uitgevers en kan op basis daarvan beoordelen of hij nog VRR-titels kan retourneren. Ook voor deze
schermen geldt dat ze door CB worden opengezet nadat zij een ondertekend addendum Vrij Recht van
Retour heeft ontvangen van de afnemer.
Op het moment dat CB titels ontvangt die onder VRR-voorwaarden zijn geretourneerd, wordt
gecontroleerd of de afnemer geldende afspraken met u heeft en of zijn limiet nog niet bereikt is. Indien dit
klopt, dan worden de titels die hij heeft geretourneerd gecrediteerd tegen de door u vastgelegde
crediteringskorting. Daarbij wordt de boekprijs (excl. btw) en de boeksoort aangehouden die op het
moment van registratie in CB Online bekend zijn.
De werkwijze van VRR in CB Online wordt hieronder nader toegelicht. Tot slot worden de spelregels
toegelicht; het van belang om deze goed door te nemen alvorens u start met Vrij Recht van Retour.





N.B.:
Het addendum ‘Vrij Recht van Retour’ hoeft slechts eenmaal ondertekend te worden en naar CB te
worden geretourneerd, namelijk voor de eerste keer dat men gebruik wil gaan maken van VRR; vanaf
dan staan de VRR-schermen standaard open voor gebruik voor betreffende partij.
Bedragen in getoonde screenprints in deze handleiding zijn fictief.

15.5.1.

VRR afspraken

Onder het tabblad afspraken zijn twee nieuwe subtabbladen zichtbaar, namelijk VRR afspraken en VRR
– uitsluiting vernietiging (zie scherm 1).
Via het subtabblad VRR afspraken (zie scherm 1) kunt u respectievelijk VRR-afspraken opvoeren en
bekijken & onderhouden.
15.5.2.

Opvoeren VRR afspraken

Vanuit het afsprakenoverzicht scherm wordt u door te klikken op de button rechtsboven (afspraak
toevoegen) naar het scherm geleid waarin u nieuwe VRR-afspraken kunt opvoeren.
Onder ‘afspraken’ wordt verstaan: de limiet tot waar een afnemer mag retourneren en de ‘vaste’ kortingen
waartegen retouren gecrediteerd moeten worden voor deze afnemer.
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Scherm 1

Afnemertype
Bij afnemertype kunt u kiezen of u de afspraak wil opvoeren per individuele afnemer of per
afnemergroep. Als u een afspraak met een individuele afnemer wil opvoeren, voert u het relatie-id in en
klikt u op
voor selectie van de gewenste afnemer. Een afnemergroep kunt u selecteren via het
dropdown lijstje.
Selectie op afnemergroep is alleen nuttig als u voor de gehele afnemergroep, dus voor alle filialen die
onder het betreffende samenwerkingsverband vallen, één afspraak wil opvoeren. Alle filialen krijgen dan
automatisch de crediteringskortingen en de limiet wat u hier ingeeft (N.B. deze gelden dan per individueel
filiaal, niet voor de groep als geheel).
Overigens is het wel mogelijk om met een individueel lid van een afnemergroep een afwijkende afspraak
te maken; u kunt dit doen door na het opvoeren van de afspraak op afnemergroep apart een afspraak op
te voeren op individuele afnemer voor deze boekverkoper. De individuele afspraak is dan superieur aan
de groepsafspraak, ongeacht of de limiet hoger of lager ligt dan voor de rest van de groep.
Als u een filiaal dat tot een afnemergroep geheel wil uitsluiten van de voor die groep geldende afspraken,
dan kunt u deze opvoeren als individuele afnemer met limietruimte 0. De betreffende afnemer heeft dan
geen VRR retourruimte bij u.
N.B.:
U kunt voor een afnemergroep als geheel alleen een maximum percentage opvoeren als limiet, dus geen
bedrag in euro’s. Zie meer informatie onder het kopje ‘limiet’.
Crediteringskortingen per boeksoort
Vervolgens kunt u per boeksoort (A-/W-/S-/O-boek) een vaste crediteringskorting voor deze
afnemer(groep) opvoeren. Er dient in alle vier de velden een getal te worden opgegeven.
Voorbeeld: als u voor afnemer X 50% korting invoert bij boeksoort A, zullen alle A-boeken die deze
afnemer naar CB retourneert onder geldige VRR-voorwaarden dus gecrediteerd worden tegen 50%
korting.
N.B.:
De boeksoort op basis waarvan wordt gecrediteerd is de boeksoort die in CB Online staat op het moment
dat de retour bij CB geregistreerd wordt.
Limiet
U kunt één van de volgende mogelijkheden kiezen om een retourlimiet voor de betreffende afnemer vast
te leggen:

ofwel een maximum percentage van de bruto jaaromzet (excl. btw);

ofwel een maximum bruto bedrag in euro’s (excl. btw).
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Als u een percentage vastlegt, wordt in het systeem berekend welk nominaal bedrag (= saldo voor de
afnemer in euro’s) daarbij hoort. Hierbij wordt gekeken naar de bruto omzet (excl. btw) die de betreffende
afnemer het voorgaand kalenderjaar bij u heeft gehad voor fysieke boeken (dus eventuele e-boekomzet is
niet inbegrepen). Het berekende saldo (= het ‘openstaand saldo’) ziet u na het opslaan van de opdracht
terug in het afsprakenoverzichtscherm.
Tip:
Wilt u ten behoeve van een VRR-afspraak met een afnemer gemakkelijk kunnen terugzien wat de omzet
en het percentage retouren van deze afnemer bij u was het afgelopen jaar, dan kan dat via het tabblad
verkoop afnemer in CB Online Verslaglegging.
U kunt ervoor kiezen i.p.v. een percentage een nominaal bedrag (in euro’s, excl. btw) vast te leggen. Dit
kan bijvoorbeeld handig zijn als u nog niet eerder met de afnemer in kwestie heeft samengewerkt of
wanneer het een nieuwe afnemer betreft.
N.B.:
Het saldo wat berekend wordt n.a.v. het invullen van een percentage, of het bedrag in euro’s wat u
opvoert, wordt niet naar rato berekend wanneer u pas later in het kalenderjaar een afspraak opvoert. Een
afnemer voor wie u in januari 2013 als limiet een maximum percentage van 5% vastlegt krijgt dus
evenveel retourruimte voor het kalenderjaar 2013 (t/m december 2013) als een afnemer voor wie u 5%
vastlegt in oktober 2013.
Opslaan/annuleren afspraak
Als u een limiet heeft opgevoerd, klikt u op opslaan, waarna u automatisch wordt teruggeleid naar het
afsprakenoverzichtsscherm.
Wilt u meerdere afspraken opvoeren, dan klikt u op opslaan en nieuwe toevoegen.
Het is ook mogelijk om het opvoeren van de afspraak te annuleren, dan komt u ook weer terug in het
afsprakenoverzichtsscherm.

15.5.3.

Overzicht & onderhoud VRR afspraken

Dit is het standaard scherm wat wordt getoond onder VRR afspraken en geeft een overzicht van alle
VRR-afspraken die u voor afnemers heeft vastgelegd.

Scherm 2
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Zoekfunctie
Middels de zoekvelden bovenin het scherm kunt u op individuele afspraken op relatie-id of op
afnemergroep zoeken in het overzicht.
Om uitgebreid te kunnen zoeken, filteren of sorteren, kunt u het afsprakenoverzicht openen in excel.

Beëindigen afspraak
U kunt een VRR-afspraak met een boekverkoper stopzetten door in de laatste kolom het vakje
beëindigen aan te vinken. De beëindiging gaat standaard per morgen in (dus: vandaag is de afspraak nog
geldig; morgen niet meer). U ziet de beëindigde afspraak alleen nog vandaag in uw overzichtsscherm,
waarna hij verdwijnt. Het overzicht laat namelijk alleen actieve afspraken zien alsmede afspraken die per
morgen ingaan.
N.B.:
Uw afspraken worden niet automatisch aan het einde van het kalenderjaar beëindigd. Als u niet wil dat
een afnemer in het nieuwe kalenderjaar weer VRR-ruimte bij u krijgt, dient u dus zelf uw VRR-afspraak
met deze afnemer te beëindigen. Zie tevens de ‘spelregels’ achterin deze handleiding.
Wijzigen afspraak
Als u een afspraak met een afnemer wil wijzigen, bijvoorbeeld omdat u de limiet voor een afnemer binnen
het kalenderjaar wil ophogen, kunt u in het overzichtsscherm voor de betreffende afnemer de
crediteringskortingen en/of limieten aanpassen in de vakjes. Om de wijzigingen te bevestigen klikt u op de
button verzenden onderin het scherm.
U ziet nu twee afspraken met de betreffende afnemer onder elkaar verschijnen: één is de nieuwe afspraak
die per morgen actief wordt (te zien aan de ingangsdatum) en één is de afspraak met de ‘oude’
voorwaarden die alleen vandaag nog geldig zal zijn. Per morgen zal laatstgenoemde afspraak geheel uit
het overzicht verdwenen zijn.
N.B.:
Bij een wijziging gaat het saldo wat de afnemer binnen het kalenderjaar al bij u heeft besteed (gebruikt
saldo) automatisch mee naar de nieuwe afspraak. Het nieuwe openstaande saldo wordt hier ook mee
verrekend. De afnemer krijgt dit op dezelfde manier te zien in zijn raadpleegscherm.

Afnemergroepen
Wanneer u een afspraak heeft opgevoerd op afnemergroep, vindt u het hoofd samenwerkingsverband ook
terug in uw afsprakenoverzicht. U kunt deze gemakkelijk herkennen omdat hier geen relatie-id bij wordt
getoond en omdat er standaard (Afnemergroep) achter staat.
Alle filialen die onder deze afnemergroep vallen ziet u ook terug in de lijst, allen met dezelfde afspraken
welke in dit overzicht op filiaalniveau niet te wijzigen of te beëindigen zijn.
Dit geldt niet voor afnemers die onder een samenwerkingsverband vallen, maar voor wie u apart op
individueel niveau afwijkende afspraken heeft opgevoerd; de voor dit filiaal geldende afspraken kunt u wel
wijzigen of beëindigen voor deze specifieke afnemer. U kunt deze gemakkelijk herkennen omdat bij deze
afnemers de afspraken in vakjes staan waarbinnen u wijzigingen kunt aanbrengen.
15.5.4.

Uitsluiting titels voor vernietiging
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Onder subtabblad VRR- uitsluiting vernietiging kunt u aangeven welke titels, die onder VRRvoorwaarden geretourneerd worden naar CB, niet vernietigd mogen worden.

Scherm 3

Zoeken & toevoegen
U kunt in het witte zoekveld zoeken op isbn en vervolgens op de button toevoegen (rechtsboven) klikken
als u dit ISBN per morgen wil uitsluiten voor vernietiging. Vervolgens wordt dit ISBN in het overzicht
toegevoegd en wordt de ingangsdatum (= standaard de volgende dag) getoond.
Om uitgebreid te kunnen zoeken, filteren of sorteren, kunt u het ISBN-overzicht eventueel exporteren naar
Excel middels de Excel-button linksonder.
N.B.:
VRR-titels zullen standaard vernietigd worden bij CB tenzij u in dit scherm op titelniveau heeft vastgelegd
dat dit niet mag gebeuren. Dit betekent dus dat de boekverkoper ze wel onder VRR-voorwaarden mag
retourneren, maar dat de titels na registratie beoordeeld worden op winkelfrisheid en –indien winkelfrisweer terug op voorraad worden genomen.
Beëindigen vernietigingsuitsluiting
U kunt een vernietigingsuitsluiting gemakkelijk beëindigen door in de laatste kolom bij de betreffende
regel(s) het vakje beëindigen aan te vinken en vervolgens onderaan op de button beëindigen te klikken.
De einddatum wordt dan ook zichtbaar in de kolom rechts.
De beëindiging gaat standaard per morgen in en vanaf dan wordt de titel (mits geretourneerd onder VRRvoorwaarden) dus gewoon vernietigd na registratie bij CB. Per morgen is de beëindigde regel ook niet
meer zichtbaar in het overzicht.
Tip:
Zorg dat u regelmatig dit overzicht bekijkt en onderhoudt wanneer nodig. Er gelden voor het terug op
voorraad laten nemen van een VRR-retour andere tarieven dan voor het vernietigen van een VRR-retour.
15.5.5.
Rechten VRR-afspraken
In het tabblad systeem kunt u, onder subtabblad gebruikers, aangeven welke subgebruikers u rechten
wil toekennen voor de volgende functionaliteiten:

Afspraken Vrij Recht van Retour raadplegen: hiermee geeft u de opgegeven subgebruiker toegang
tot het overzichtsscherm met alle VRR-afspraken die u met afnemers gemaakt heeft en tevens tot het
overzichtsscherm met isbn’s met vernietigingsuitsluiting.

Afspraken Vrij Recht van Retour onderhouden: hiermee geeft u de opgegeven subgebruiker het
recht om VRR-afspraken op te voeren of te beëindigen, en tevens om ISBN’s vast te leggen of te
beëindigen voor uitsluiting vernietiging.
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Scherm 4

15.5.6.

subtabblad management

In het subtabblad management kunt u terugzien welke VRR retouren er onder uw naam geregistreerd en
verwerkt zijn.
In de kolom verwerkingswijze kunt u zien of de retour na registratie vernietigd is (vernietigen) of terug op
voorraad genomen is (ongesorteerd). Het laatste is uiteraard alleen van toepassing als u een
vernietigingsuitsluiting voor de betreffende titel heeft opgegeven.
Wanneer u beschikking heeft over de module Verslaglegging & Informatie, kunt u onder het tabblad
Verkoop, subtabblad Retour, o.a. terugzien wat er aan VRR-retouren voor u is verwerkt, bijvoorbeeld per
afnemer of per isbn (klik hiervoor op de button Retourtype).

15.5.7.

VRR & andere retouren

Afnemers met wie u een VRR-afspraak heeft, kunnen –al dan niet volgens afspraak met u- ook retouren
indienen in CB Online met type RVR en/of FVR naast de retouren die ze volgens VRR-voorwaarden
retourneren. Om te voorkomen dat u ten onrechte retouren accordeert van een afnemer met wie u voor de
aangevraagde retouren een VRR-afspraak heeft, is in het bekende scherm waarin u retouraanvragen
beoordeelt een kolom VRR afspr. toegevoegd (zie scherm 5). Wanneer het hokje in deze kolom is
aangevinkt bij de betreffende retouraanvraagregel, bekent dit dat u met deze klant (ook) een VRRafspraak heeft. Dit is puur ter informatie voor u; aan u uiteraard de keuze of u de retouraanvraag alsnog
wil accorderen of niet.
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Scherm 5

15.5.8.
















Spelregels Vrij Recht van Retour

Zowel voor opdrachtgevers als afnemers die gebruik willen maken van VRR, dient CB eerst eenmalig
een ondertekend addendum te ontvangen, waarna voor beide partijen de gebruikersschermen voor
genoemde Dienstverlening geactiveerd zullen worden in CB Online.
Zowel uitgeverijen als afnemers die gebruik maken van VRR kunnen in CB Online terugzien met wie
ze VRR-afspraken hebben en wat bij hen respectievelijk het openstaande en gebruikte saldo is voor
dit kalenderjaar. De afnemer kan op basis hiervan beoordelen of hij nog genoeg ruimte heeft om een
retour van een uitgeverij te retourneren.
Waar men - voornamelijk de afnemer- rekening mee dient te houden is dat de saldo’s bijgewerkt
worden na verwerking van de VRR-retouren bij CB. Dat betekent dat het saldo in CB Online
bijgewerkt is na maximaal 7 werkdagen vanaf de dag dat het VRR retourenpakket bij de afnemer
wordt afgehaald.
De titel wordt geregistreerd bij CB onder de op dat moment geldende eigenaar. De op dat moment
van toepassing zijnde boeksoort en geldende prijs excl. btw wordt gehanteerd voor creditering naar
de afnemer. Deze creditering vindt plaats indien er op het moment van registratie een geldige
afspraak bestaat tussen afnemer en uitgeverij, en indien de afnemer in kwestie zijn limiet nog niet
bereikt heeft. Indien dit niet het geval is, dan wordt de titel wel vernietigd maar vindt er geen
creditering plaats naar de afnemer.
De standaard verwerkingswijze van VRR-retouren is vernietigen. U kunt zelf ISBN’s uitsluiten voor
vernietiging via het beschreven scherm in CB Online (zie paragraaf 3). CB is niet verantwoordelijk
voor boeken die ‘ongewenst’ vernietigd zijn dankzij een niet of te laat opgevoerde uitsluiting. Houdt u
er met het opvoeren rekening mee dat afspraken die u vandaag opvoert, per morgen actief zijn.
Uw VRR-afspraken worden niet automatisch beëindigd met per het nieuwe kalenderjaar. Als u zelf
geen wijzigingen of beëindigingen doorvoert, zullen de afnemers met wie u een afspraak heeft met
ingang van het nieuwe kalenderjaar weer volgens dezelfde afspraken VRR-retouren kunnen
terugsturen. Hierbij wordt, indien een maximum bruto percentage van toepassing is als limiet, het
openstaand saldo weer opnieuw berekend voor de afnemer over het voorafgaande kalenderjaar. In
het geval een nominaal bedrag (in euro’s) van toepassing is als limiet, wordt hetzelfde bedrag in
euro’s ook automatisch weer het limiet voor het nieuwe kalenderjaar. In beide gevallen staat het
gebruikte saldo met ingang van het nieuwe kalenderjaar weer op 0 euro.
Wanneer u uw VRR-afspraak met de afnemer beëindigt, verzoeken wij u de afnemer daar tijdig van
op de hoogte te brengen. Dit om te voorkomen dat er geen retouren meer onderweg zijn naar of
verwerkt worden bij CB; immers, het verwerken van VRR-retouren kan tot 7 werkdagen na het
versturen van de retouren nog plaatsvinden en op het moment van registratie wordt gekeken of er een
geldige afspraak aanwezig is.
Beëindigde afspraken met afnemers en omtrent vernietigingsuitsluitingen verdwijnen na de dag van
beëindigen of wijzigen uit uw overzichtsscherm. Indien u ‘oude’ afspraken wil bewaren voor uw
administratie raden wij u aan na een wijziging of beëindiging een export van het scherm naar Excel te
maken, waarna u het kunt opslaan.
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CB kan geen VRR-afspraken of vernietigingsuitsluitingen namens u opvoeren, onderhouden of
beëindigen. Wel staan we u uiteraard graag te woord als u vragen heeft bij de werking van CB Online.
Voor vragen over VRR-afspraken en saldo’s verwijst CB afnemers naar de betreffende uitgeverij.
Voor vragen over de voorwaarden en de werkwijze van VRR kunnen uitgeverijen en afnemers
uiteraard contact opnemen met CB.

15.5.9.

Retourtype Facturatie Vertrouwensretour (FVR)

Facturatie Vertrouwensretour houdt in dat een afnemer via CB Online Vertrouwensretouraanvragen kan
indienen. Deze komen, net als commerciële RVR-aanvragen, bij de uitgeverij in CB Online binnen ter
beoordeling. Wanneer de uitgeverij de aanvragen accordeert, dient de boekverkoper vervolgens zelf de
betreffende boeken te (laten) vernietigen. CB verzorgt de creditering tegen de door de uitgeverij
aangegeven condities.
Het kunnen ontvangen van FVR-retouren aanvragen is alleen mogelijk voor uitgeverijen die een
‘Facturatie Vertrouwensretour’ afspraak met CB hebben. Dit is het geval wanneer CB van u een
ondertekend addendum ‘Facturatie Vertrouwensretour’ ontvangen heeft en de dienst voor u heeft
geactiveerd in CB Online.
De werkwijze van VRR in CB Online wordt hieronder nader toegelicht. Tot slot worden de spelregels
toegelicht; het is van belang om deze goed door te nemen alvorens u start met Vertrouwensretour.
15.5.10.

Beoordelen FVR

In het tabblad retouren ziet u onder subtabblad accorderen de retouraanvragen staan die afnemers in
CB Online hebben ingediend ter uw beoordeling. Naast de retouraanvragen met het reeds bekende
retourtype commercieel Recht van Retour (RVR), krijgt u hier ook de Vertrouwensretouraanvragen
(retourtype FVR) te zien.

Scherm 6

Bij de aanvraag worden de volgende gegevens standaard getoond:

Aanvraagdatum

Afnemer relatie-id (en stroomnummer)

Afnemer naam

ISBN van de aangevraagde retour

Auteur/titel

VRR-afspraak: indien u met deze afnemer ook een VRR-afspraak heeft, staat dit hokje aangevinkt.
Dit is puur ter informatie voor u.

Type: het retourtype FVR

Aant. gevr.: aantal aangevraagde exemplaren van deze retour
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De volgende gegevens worden ook getoond maar zijn eventueel door u aan te passen:

Aant. akk.: aantal exemplaren van deze retour akkoord bevonden. Hier wordt standaard het
aangevraagde aantal exemplaren getoond, maar u kunt dit getal naar wens eventueel aanpassen.

Prijs (€): hier wordt standaard de huidige boekprijs getoond (bruto prijs incl. btw), d.w.z.: de op dat
moment in CB Online bekende prijs van dit ISBN. U kunt deze zelf aanpassen in deze regel indien u
met een lagere of hogere boekprijs wil crediteren naar de afnemer.

Korting: hier worden als crediteringskortingen standaard DUD-kortingen voorgevuld voor A- en Wboeken en voor overige boeksoorten worden de kortingen voorgevuld die u in het systeem heeft
vastgelegd voor leveringen. Indien u geen standaard leverkorting voor O- of S-boek heeft vastgelegd,
wordt 0% voorgevuld als crediteringskorting. U kunt de kortingen naar wens aanpassen wanneer u
met een andere korting wil crediteren.

Verwerkingswijze: deze staat standaard op Vernietigen. Dit kan niet aangepast worden voor FVR,
omdat de afnemer na uw akkoord de retouren zelf dient te vernietigen. Een andere verwerkingswijze
is hier dus niet van toepassing.

Toelichting uitgeverij: hier kunt u een toelichting op uw beoordeling opgeven voor de afnemer.







N.B.:
Zoals bovenstaande uitleg illustreert, wordt de prijs voor een FVR-retour al automatisch voorgevuld
voor u. Hierbij wordt in het geval van Vertrouwensretour niet gekeken naar leverhistorie, maar naar de
op dit moment in CB Online geregistreerde gegevens van het betreffende ISBN.
Ook bij het voorvullen van de crediteringskortingen wordt niet gekeken naar de leverhistorie en er is
dus geen koppeling naar de voorwaarden waarmee uitgeleverd is naar de afnemer. In plaats daarvan
worden generieke kortingen voorgevuld die u naar wens kunt wijzigen.
Voor O- en S-boeken worden de (DIO) kortingen voorgevuld die u voor levering heeft vastgelegd in
uw afsprakenbeheer. Let op: als u geen korting voor deze boeksoorten heeft vastgelegd in CB Online,
wordt standaard 0% voorgevuld in de retourregel. Als u dit niet wijzigt, betekent dit een creditering van
de volledige boekprijs!

Wanneer alle gegevens naar wens zijn ingevuld, kunt u de retourregel accorderen. De afnemer kan deze
accordering terugzien in CB Online en dient vervolgens de geaccordeerde retouren zelf te (laten)
vernietigen.
N.B.:
Net als voor commercieel RVR geldt voor FVR dat u de retouren binnen 10 dagen dient te beoordelen
(afwijzen of accorderen). Na 10 dagen worden de retouren automatisch geaccordeerd en vindt er
creditering plaats op basis van de huidige boekprijs en de standaard kortingen (zie uitleg hierboven).

15.5.11.
Instellingen gebruikersrechten FVR
De gebruikersrechten om FVR-retouren te mogen accorderen en/of invoeren, zijn gelijk aan de rechten
accorderen retouraanvragen en invoeren retouraccoorden die u voor commercieel RVR hebt
ingesteld. Deze instellingen kunt u desgewenst aanpassen in het tabblad systeem, onder subtabblad
gebruikers.
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Scherm 7

15.5.12.

Verslaglegging

In CB Online Uitgeverij kunt u onder het tabblad Retouren, subtabblad Management terugzien welke
FVR-retouren er onder uw naam geregistreerd en verwerkt zijn.
In de kolom verwerkingswijze zult u bij FVR-retouren standaard terugzien dat deze vernietigd is
(vernietigen).
Wanneer u beschikking heeft over de module Verslaglegging & Informatie, kunt u onder het tabblad
Verkoop, subtabblad Retour, o.a. terugzien wat er aan FVR-retouren voor u is verwerkt, bijvoorbeeld per
afnemer of per ISBN (klik hiervoor op de button Retourtype).

15.5.13.










Spelregels Facturatie Vertrouwensretour

Zowel voor opdrachtgevers als afnemers die gebruik willen maken van FVR, dient CB eerst eenmalig
een ondertekend addendum te ontvangen, waarna voor beide partijen de genoemde Dienstverlening
geactiveerd zal worden in CB Online. Tot die tijd zullen FVR-aanvragen die (per abuis) door de
afnemer worden ingediend direct door het systeem worden afgewezen.
Nadat de uitgeverij akkoord heeft gegeven voor een Vertrouwensretour dient de afnemer deze zelf te
(laten) vernietigen. De afnemer hoeft hier geen vernietigingsbewijs voor te kunnen overleggen.
Houdt u er rekening mee dat een FVR-aanvraag, net als retouraanvragen type RVR, na 10 dagen
automatisch geaccordeerd worden mits er binnen die tijd geen beoordeling door de uitgeverij
plaatsvindt. De uitgeverij is zelf verantwoordelijk voor een tijdige afwijzing indien hij geen akkoord wil
geven voor de FVR-aanvraag.
Vanzelfsprekend vindt er in het geval van FVR geen retourverwerking plaats bij CB. CB verzorgt
slechts de creditering n.a.v. de accordering van de uitgeverij en op basis van het aantal exemplaren,
de boekprijs en de crediteringskorting die in de geaccordeerde regel zijn meegegeven. De uitgeverij is
zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige beoordeling van de retouraanvragen.
Voor het maken van commerciële FVR afspraken of bij vragen over de beoordelingen van de
retouraanvragen verwijst CB afnemers naar de betreffende uitgeverij.
Voor vragen over de voorwaarden en de werkwijze van FVR kunnen uitgeverijen en afnemers
uiteraard contact opnemen met CB.
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Alle hoofdgebruikers hebben de rechten voor tabblad afspraken.
Gebruikers moeten de rechten toegewezen krijgen door de hoofdgebruiker
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16. Tabblad Facturatie
16.1.

Subtabblad selfbilling facturen

In dit scherm kunt u tot een jaar terug uw selfbillingfacturen vinden in zowel pdf als UBL2.0 formaat. U kunt
onder andere zoeken op maandoverzichtnummer, bedrijf en periode.

Standaard worden in dit scherm de ongeopende facturen (vetgedrukt) getoond. Reeds geopende facturen
(niet vetgedrukt) kunnen weergegeven worden door het vinkje bij alleen ongeopende facturen tonen? uit
te zetten en de juiste zoekcriteria in te vullen.
De teller in de kop van het tabblad geeft het aantal ongeopende facturen weer
.
Om een factuur te downloaden klikt u op het icoontje achter de juiste regel, het pdf icoontje
factuur of het UBL icoontje
voor de UBL2.0 factuur.
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voor de pdf

17. Niet-Verzekerde Bedragen
17.1. Subtabblad openstaande posten per afnemer

In dit scherm is een overzicht te vinden van het actuele incassorisico dat de uitgever loopt. De
weergegeven regels kunnen gesorteerd worden op de kolommen relatie-id, afnemer, bedrijf of openstaand
bedrag (€).
Bij het bepalen van het incassorisico worden alle facturen voor risico uitgever die volledig open staan
meegerekend, de deels betaalde debet facturen met een saldo groter of gelijk aan €100,- en alle credit
facturen. Dit overzicht geeft het incassorisico per afnemer weer (dus niet per factuur) en splitst dit op in het
deel dat voor CB Facturatie open staat en het deel dat voor eBoekhuis open staat.
Met behulp van de zoekvelden is het mogelijk de weergegeven selectie te filteren, bijvoorbeeld op afnemer
of bedrijf. Via de Excel-button is een Excel-bestand te downloaden waarin alle regels staan die binnen de
selectie vallen.
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18. Tabblad Systeem
18.1. Subtabblad Systeeminstellingen
Wat kunt u doen in het subtabblad Systeeminstellingen?
In dit scherm kunt u voor het tabblad orderinvoer een aantal standaardwaarden opgeven, waaronder het
aantal regels per invoerveld. Ook kunt u in dit scherm uw lokale en algemene wachtwoord wijzigen.
ISBN Registratie
Naam indiener: U vult uw persoonlijke naam (max. 40 posities) en rechtstreeks telefoonnummer in en klikt
vervolgen op opslaan. Nu staat uw naam en telefoonnummer vast in het tabblad ISBN en kan bureau
ISBN eventueel contact met u opnemen als er vragen zijn m.b.t. de ISBN aanvraag.
Orderinvoer
‘Waarschuwing bij aantal groter dan’: Als u meer exemplaren bestelt dan het hier opgeven aantal, zal het
systeem om een bevestiging vragen. U kunt de standaardwaarde van 100 wijzigen in minimaal 1 en
maximaal 999. Daarna klikt u op opslaan om de wijzigingen op te slaan.
‘Aantal regels bij’: voor de subtabbladen standaard, uitzetlijst, en raadplegen & wijzigen kunt u het
aantal regels opgeven dat u per pagina getoond wilt hebben. Dat is voor het subtabblad standaard
minimaal 1 en maximaal 30 en voor de subtabbladen uitzetlijst en raadplegen & wijzigen minimaal 1 en
maximaal 50. Als u de standaardwaarden heeft gewijzigd, klik dan op opslaan om de wijzigingen op te
slaan. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het systeem adviseren wij u de standaardwaarden te
hanteren.
Wachtwoorden
Wilt u het algemene of lokale wachtwoord wijzigen? Vul dan in het eerste veld het oude wachtwoord in, en
in het tweede veld vult het nieuwe. De wachtwoorden moeten bestaan uit minimaal 7 positie`s en is
hoofdletter gevoelig. Bevestig vervolgens in het derde veld het nieuwe wachtwoord. Zodra u op opslaan
heeft geklikt, is het nieuwe wachtwoord actief.

18.2. Subtabblad gebruikers
Wat kunt u doen in het subtabblad gebruikers?
In dit scherm kunt u gegevens van een gebruiker toevoegen, wijzigen en verwijderen. Per gebruiker kunt u
de rechten voor de verschillende tabbladen toekennen.
Nieuwe gebruiker

Vul het lokale wachtwoord in en klik op nieuwe gebruiker.

Vul bij ‘naam’ de naam in van de nieuwe gebruiker (bv naam + achternaam), dit mag maximaal uit 16
positie`s bestaan en is hoofdletter gevoelig. Vervolgens vult u een ‘algemeen wachtwoord’ in dat de
nieuwe gebruiker gaat gebruiken om in te loggen. De wachtwoorden moeten bestaan uit minimaal 7
positie`s en is hoofdletter gevoelig. Dit wachtwoord herhaalt u in het tweede vakje. Daarna vult u een
lokaal wachtwoord in dat de nieuwe gebruiker gaat gebruiken om bijvoorbeeld bestellingen te
verzenden. Ook dit wachtwoord vult u in het tweede vakje in ter bevestiging.

Vul dan het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in. Bent u het wachtwoord kwijt, of vergeten, dan
kan de hoofdgebruiker nieuwe wachtwoorden maken voor de subgebruiker.

Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op opslaan om de gegevens van de nieuwe gebruiker te
activeren of op annuleren om terug te keren naar het hoofdscherm. In dat laatste geval worden de
gegevens niet bewaard.
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Als u de gegevens van de nieuwe gebruiker heeft opgeslagen, kunt u eventueel de rechten
verwijderen voor een of meerdere van de volgende tabbladen:

ISBN registratie

Afspraken, Raadplegen en onderhouden (Raadplegen)

Afspraken, Raadplegen en onderhouden (Aanmaken en Wijzigen)

Afspraken, Controleren en verzenden

Afspraken, levering e-book bronbest. Raadplegen

Afspraken, levering e-book bronbest. Onderhouden

Afspraken e-books onderhouden

Assortiment, raadplegen en onderhouden (raadplegen)

Assortiment, Raadplegen full content e-books

Assortiment, Raadplegen en onderhouden (aanmelden en Wijzigen)

Assortiment, POD content onderhouden

Assortiment, Bulkwijzigingen prijs

Assortiment, onderhouden aanbieding

Orderinvoer

Orderinvoer speciaal

Ordermanagement, In-nota overzicht

Ordermanagement, raadplegen aanbieding

Ordermanagement, raadplegen orderstatus

Raadplegen eigen orders in cluster Ordermanagement

Accorderen retouraanvragen

Invoeren retouraccoorden

Retourenmanagement

Niet-verzekerde bedragen

Facturatie
Let op: als de gebruiker geen lokaal wachtwoord krijgt, dan kan hij of zij alleen de applicatie
raadplegen, orders kunnen niet worden verzonden.

Verwijderen van een gebruiker
Wilt u een gebruiker verwijderen? Selecteer dan de gebruiker en vul het lokale wachtwoord in. Vervolgens
klikt u op verwijderen.
Als de waarschuwing bevestig verwijderen? verschijnt, klikt u op OK.
Wijzigen gebruiker
Om gegevens van een gebruiker te wijzigen selecteert u de gebruiker en vult u het lokale wachtwoord in.
Vervolgens klikt u op wijzigen gebruiker en komt u in een scherm waar u het algemene en lokale
wachtwoord kunt wijzigen. Ook kunt u hier per tabblad rechten toekennen of verwijderen. Als u alle
wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op opslaan om de wijzigingen op te slaan, of op terug naar
overzicht gebruikers om terug te keren naar het hoofdscherm.
Let op: Alleen diegenen die in het bezit zijn van het lokale wachtwoord kunnen de gegevens van een
gebruiker verwijderen.

18.3.

Subtabblad commissionairs rechten

Wat kunt u doen in het subtabblad commissionairs rechten?
In dit scherm kunt u voor al uw commissionairs rechten toekennen die betrekking hebben op het
ordermanagement. Alle commissionairs die gebruik maken van CB Online kunnen orders invoeren, maar
het recht op bijvoorbeeld het bekijken van de orders en de inschrijvingen kunt u per commissionair
toekennen. Ook kunt u de commissionairs rechten toekennen om het assortiment te wijzigen of alleen te
raadplegen.
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Door op het tabblad commissionairs rechten te klikken komt u in een scherm waar al uw
commissionairs worden getoond. U ziet de orderinvoer hier standaard op ‘ja’ staan, dat kunt u ook niet
wijzigen.
Wél kunt u per commissionair rechten toekennen voor de tabbladen onder Ordermanagement:
Raadplegen aanbieding, In-nota overzicht en Raadplegen orderstatus. Ook kunt u de commissionairs
rechten toekennen om het assortiment te wijzigen of alleen te raadplegen.
Als u wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op opslaan om de wijzigingen op te slaan of op
annuleren om de wijzigingen te annuleren.

Let op: al deze handelingen zijn alleen mogelijk als u bent ingelogd als hoofdgebruiker en in het bezit bent
van het lokale wachtwoord.

18.3.1.
Gebruiker activeren CB Online uitgeverij en Verslaglegging
De volgende handelingen zijn alleen uitvoerbaar door de hoofdgebruiker van CB Online Uitgeverij en
hoofdgebruiker CB Online verslaglegging. De subgebruikers uit CB Online Verslaglegging zijn te
raadplegen in het tabblad systeem / subtabblad gebruikers. Zodra een subgebruiker is aangemaakt in
CB Online Verslaglegging is deze subgebruiker ook zichtbaar in het tabblad systeem / subtabblad
gebruikers van CB Online Uitgeverij. Als u als hoofdgebruiker in CB Online Uitgeverij inlogt kunt u in het
tabblad systeem / subtabblad gebruikers een gebruiker selecteren en vervolgens rechten toekennen.
Nota bene: Gebruikersnaam van een hoofdgebruiker begint altijd met VNI- / CBUAls dit is gedaan en de subgebruiker inlogt krijgt de subgebruiker de keuze uit de tabbladen:

ISBN

Assortiment

Orderinvoer

Ordermanagement*

Retouren

Afspraken

Facturatie

Niet-verzekerde bedragen

Verslaglegging

Managementinformatie*

Marktinformatie*
* deze buttons zijn alleen te raadplegen als u een abonnement op deze producten heeft.
Maakt u een keuze uit één van de volgende buttons ISBN, Assortiment, Orderinvoer en
Ordermanagement en u bent ingelogd bv. tabblad ISBN dan zijn de overige tabbladen ook te raadplegen.
Maakt u een keuze uit één van de volgende buttons Verslaglegging, Management informatie en Markt
informatie en u bent ingelogd bv. tabblad Verslaglegging dan zijn de overige tabbladen ook te raadplegen.
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19. Algemene help Compacte Dienstverlening
Heeft u vragen over het gebruik van CB Online Uitgeverij, lees dan eerst de helptekst goed door. Komt u
er niet uit, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de afdeling Customer Service van Compacte
Dienstverlening.

19.1. Inloggen
CB Online wordt ontwikkeld en ondersteund voor omgevingen met de volgende specificaties:





PC met Pentium IV (of vergelijkbaar) processor (min. 2.4 Ghz.) of hoger, met minimaal 1024MB intern
geheugen
Internet verbinding (minimaal ADSL)
Beeldscherm met een minimale resolutie van 1024 x 768
Browsers (vanaf versie): Internet Explorer 7, FireFox 24, Safari 5 of Chrome 28

Voor het kunnen openen van de bestanden met kopie pakbonnen en kopie facturen heeft u Acrobat
Reader nodig.

Heeft u dit programma nog niet, ga dan naar Adobe en download gratis de software.
http://www.adobe.com/nl/downloads/
CB Online wordt niet ondersteund op mobiele apparaten




Start uw browser [b.v. Internet Explorer] op, zodat u toegang krijgt tot het Internet.
Tik het adres in van CB Online: www.cb.nl gevolgd door ENTER.
Kies voor ‘login CB Online’
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Als de verbinding verbroken is, ben ik dan alles kwijt?
U kunt ervan uitgaan dat opgeslagen en verzonden bestellingen zijn vastgelegd bij CB. Niet
opgeslagen bestellingen gaan verloren. Het is daarom raadzaam om uw informatie veelvuldig op te
slaan of te verzenden. In het tabblad systeem instellingen kunt u het maximaal in te voeren regels
zelf bepalen.
Opgeslagen bestellingen kunt u vanaf een andere pc (met internetverbinding) alsnog verzenden.
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20. ISBN Registreren Compacte Dienstverlening
20.1. Subtabblad Registreren
Wat kunt u doen in het subtabblad registreren?
In dit scherm kunt u het ISBN en de titelgegevens van uw uitgaven registreren bij bureau ISBN.
1.
2.
3.

4.

Vul het ISBN in onder ISBN, of klik op de verrekijker om een ISBN te zoeken in het popupvenster. Beschikt u over meer dan één prefix, dan kunt u een prefix selecteren (verplicht veld).
Bij ingevuld door en telefoonnummer kunt u uw gegevens vermelden (verplicht veld). U kunt dit
vastleggen bij systeeminstellingen in het tabblad systeem.
Vul daarna de bibliografische gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen:
hoofdtitel, bindwijze, verschijningsvorm, NUR-code, illustraties, druk, taal en (vermoedelijke)
verschijningsdatum.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor verzenden + aanmelden CB als u de titel bij
CB wilt aanmelden. Is dat niet het geval, dan kiest u voor verzenden. Indien u geen uitgeverij
bent bij CB heeft u alleen de knop verzenden.

verzenden:

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de registratie met verzenden.
‘






verzenden + aanmelden CB:
Vul het lokale wachtwoord in en verzend de registratie met verzenden + aanmelden.
U komt dan in het scherm aanmelden CB-assortiment.
Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant,
bruto verkoopprijs, boeksoort, BTW classificatie en verwachte verschijningsdatum.
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzend de registratie met verzenden.

20.2. Betekenis van de velden ISBN
Betrokkene: Alle op de titelpagina en/of in het colofon genoemde medewerkers.
1e Hoofdauteur: De naam van degene die als eerste auteur op de titelpagina, of in het colofon, staat
genoemd (geen redacteuren, editors, bewerkers of vertalers). Als alleen een instantie wordt vermeld, dan
hier de naam van de instantie invullen.
2e, 3e en 4e Hoofdauteur: De namen van degenen die eventueel als tweede, derde en vierde auteur
worden genoemd en dezelfde functie hebben als de 1e hoofdauteur.
Voor uitgaven met meer dan vier auteurs is voor ISBN-registratie de opgave van de eerste vier auteurs
voldoende.
Redacteur/samensteller 1: De naam van degene die als eerste redacteur, editor of samensteller op de
titelpagina, of in het colofon, staat vermeld.
Redacteur/samensteller 2 en 3: De namen van degenen die eventueel als tweede en derde redacteur,
editor of samensteller worden genoemd.
Bewerker 1: De naam van degene die als eerste bewerker op het titelblad, of in het colofon, staat vermeld
(bedoeld wordt de persoon die teksten van andere medewerkers heeft herschreven of naverteld).
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Bewerker 2 en 3: De namen van degenen die eventueel als tweede en derde bewerker worden genoemd.
Illustrator 1: De naam van de tekenaar, fotograaf of andere illustrator, die als eerste op het titelblad, of in
het colofon, staat vermeld.
Illustrator 2 en 3: De namen van de tekenaars, fotograven of andere illustratoren, die eventueel als tweede
en derde worden genoemd.
Vertaler 1: De naam van de vertaler, die als eerste op het titelblad, of in het colofon, staat vermeld.
Vertaler 2 en 3: De namen van de vertalers, die eventueel als tweede en derde worden genoemd.
Let op: Predicaten, titels, graden en functienamen worden in de regel niet in de auteursvermelding
opgenomen.
Hoofdtitel: De hoofdtitel zoals die op de titelpagina van de uitgave wordt vermeld.
Ondertitel: De ondertitel zoals die op de titelpagina van de uitgave wordt vermeld.
Sectietitel: Toevoeging bij studieboeken, zoals docentenhandleiding, werkboek of toets.
Deeltitel/-nummer: Deelnummer en eventuele titel.
Een voorbeeld: Hoofdtitel: Getal & Ruimte
Sectietitel: Antwoorden
Deeltitel/-nummer: 3B2
Bindwijze: Hierbij kunt u kiezen uit: ingenaaid, gebonden, losbladig, audiovisuele middelen en epublicatie.
Verschijningsvorm: U kunt kiezen uit: boek, bouwplaat, bouwpakket, cd-audio, cd-rom, dvd, digitaal,
diskette, display (gevuld), display (leeg), game cartridge, kaarten, kaartspellen, kalender, poster,
promotiemateriaal, spel, T-shirt, topografische kaarten, video, wandkaart en e-boek.
Nur-Code: Code van de Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling.
Let op: U kunt in uw uitgave meerdere Nur-codes afdrukken, maar in de systemen van Bureau
ISBN en CB kan maar één Nur worden opgenomen. In Titelbank is het wel mogelijk meerdere Nurcodes op te nemen. Kijk op www.titelbank.nl voor meer informatie.
Imprint: Hier vindt u eventueel een overzicht van uw imprints. Een nieuwe imprint kunt u toevoegen door
op de button imprint toevoegen te klikken.
Reeksnaam: Hier vindt u eventueel een overzicht van uw reeksnamen. Een nieuwe reeks kunt u
toevoegen door op de button reeks toevoegen te klikken.
Nummer in reeks: Hier vult u het nummer van de reeks in.
Begeleidend materiaal: Wanneer de uitgave samen met een ander artikel (zoals een cd, cd-rom, zeefdruk,
pluchen speelgoed of losse plattegrond) wordt verkocht, dan kunt u dat hier invullen.
Omvang in pagina’s: Hier kunt u het aantal pagina’s invullen. Arabische en Romeinse cijfers worden
vermeld zoals in de publicatie. Bestaat een uitgave uit meerdere delen en loopt de paginanummering niet
door, dan vermeldt u het aantal pagina’s per deel. Ongenummerde pagina’s hoeft u niet mee te rekenen.
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Illustraties: Hier kunt u nee of ja aanklikken.
Meerdelig werk: Hier kunt u het aantal delen vermelden waaruit een meerdelig werk bestaat.
Druk: Hier kunt u kiezen uit: nieuw boek, heruitgave en herdruk. Bij herdruk moet u ook het druknummer
invullen.
Taal: Hier kunt u een taal kiezen.
(Vermoedelijke) verschijningsdatum: Hier kunt u de verwachte verschijningsdatum invullen.
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21. De stappen van aanmelding tot uitlevering van een
titel Compacte Dienstverlening
21.1. Aanmelden van artikelgegevens







Als u een nieuwe titel wilt aanmelden bij CB, dan moet die titel geregistreerd zijn, of in
behandeling zijn bij Bureau ISBN.
Via het tabblad ISBN kunt u een nieuwe titel aanmelden bij Bureau ISBN. Als u de bibliografische
gegevens heeft ingevuld, kunt u de titel meteen bij CB aanmelden. Vanuit het tabblad ISBNregistreren komt u via de button verzenden + aanmelden CB in het tabblad assortimentraadplegen en onderhouden.
Mocht u al weten dat de prijs, BTW classificatie en boeksoort goed zijn, dan kunt u de
aanmelding akkoord voor vrijgave (prijs, BTW classificatie en boeksoort gecontroleerd)
aanvinken. Bij de inslag kan de titel dan meteen beschikbaar worden gesteld voor uitlevering.
Na verzending van de aanmelding krijgt de titel de status in behandeling CB. Deze status
verandert in gereed zodra de titel is gecontroleerd door de afdeling Accountbeheer.

21.2. Voorraad wordt aangeleverd bij CB




Alle geregistreerde ontvangsten kunt u raadplegen in het detailscherm onder voorraad:
onderdeel ontvangen voorraad nog in te slaan.
Om de ontvangst te bevestigen stuurt CB u naast de melding in CB Online ook een e-mailbericht.
Dit bericht is vooral handig voor uitgeverijen die niet continu zijn ingelogd in CB Online.
Als u wilt bekijken wanneer en welke titels zijn ingeslagen, dan kunt u zoeken in het scherm
raadplegen en onderhouden. Gebruik het zoekcriterium titels die van … tot … zijn
ingeslagen (alleen laatste inslag wordt getoond).

21.3. Aanleverkwaliteit voldoet niet



Code
10
20
30
32
50
60
70

Als CB de ontvangen voorraad moet bewerken, dan melden we u dat in een ontvangstmail.
Ook in het detailscherm van raadplegen en onderhouden ziet u of CB de ontvangen voorraad
moet bewerken en zo ja, welke bewerking dat dan is.
De uitlevering van een (geplande) titel kan door de bewerking vertraging opleveren.
Verklaring bewerkingscode
Sealen
Pallet kantelen
Pallet omstapelen verpakking
Pallet omstapelen losse boeken
Pallet te hoog gestapeld
Boeken te glad
Boeken te zwaar

Soort bewerking
eenvoudig
eenvoudig
eenvoudig
ingewikkeld
ingewikkeld
ingewikkeld
ingewikkeld

Bewerkingstijden
48 uur
48 uur
48 uur
72 uur
72 uur
72 uur
72 uur

Let op: Indien een titel zonder of met een foutieve barcode wordt aangeleverd, wordt in CB Online
en de ontvangstmail geen bewerkingscode getoond. CB zal z.s.m. contact met u opnemen.
Voor meer informatie over de gewenste manier van aanleveren van uw titels staat in onze
“aanleverinstructies”, deze kunt u vinden op www.cb-logistics.nl of opvragen bij uw accountgroep.
Voor meer informatie over de gewenste manier van barcoderen van uw titels staat in onze “barcodeinstructies”, deze kunt u vinden op www.cb.nl of opvragen bij uw accountgroep.
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21.4. Onderhouden van artikelgegevens
Commerciële gegevens en planningsgegevens van een titel kunt u aanpassen via wijzigen (in tabblad
assortiment -> raadplegen en onderhouden).

De commerciële gegevens zijn:

Bruto verkoopprijs, BTWclassificatie(**), samenstelling BTW classificatie deel hoog/laag en
bijbehorende ingangsdatum.

Boeksoort (*)

Stadium levenscyclus (***)

Commercieel druknummer

Door boekverkoper te bestellen via CB Online

Fondsgroep

Commerciële titel

Actieprijs en bijbehorende ingang- en einddatum

Is vervanger van
(*) Boeksoorten:

A

S

W

O

->
->
->
->

Algemeen boek
Studieboek
Wetenschappelijk boek
Overig boeksoort. (n.v.t. bij Compacte Dienstverlening)

(**) BTW classificatie
Een artikel kan meerdere BTW classificaties hebben, als u een samengesteld artikel aanvink dat is het
mogelijk om maximaal drie classificaties toe te kennen aan een artikel.










Boeken – Laag
Kinderboeken – Laag
Luisterboeken op digitale geluidsdrager – Laag
Naslagwerken op digitale geluidsdrager – Laag.
Non-boeken – Hoog
Periodieke uitgaven – Laag
Studieboeken – Laag
Uitgaven op digitale geluidsdrager – Hoog
Wetenschappelijke boeken - Laag

(***) Toegestane mutaties in stadium levenscyclus:

Aangekondigd
->
Zal niet verschijnen

Verschenen
->
In herdruk

Verschenen
->
Uitverkocht

Verschenen
->
In prijs opgegeven

Verschenen
->
Teruggetrokken

In herdruk
->
Verschenen

In herdruk
->
Uitverkocht
Let op: Als u het stadium levenscyclus omzet naar Uitverkocht en In prijs opgeheven, verschijnt indien
van toepassing de waarschuwing: “Alle in nota regels, ingediend door afnemers, worden opgeheven. Weet
u zeker dat u het stadium levenscyclus wilt wijzigen in <naam stadium levenscyclus >?’.
De gegevens voor planning/vrijgave zijn:

Akkoord voor vrijgave (prijs, BTW en boeksoort)

Verwachte verschijningsdatum
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Aanleverdatum
CB oplage aantal
Vooraanlevering gewenst
Alle beschikbare orders ingediend?

21.5. Verwachte verschijningsdatum





Om de boekverkoper de juiste verschijningsdatum te kunnen verstrekken, is het van groot belang
dat u uw gegevens goed onderhoudt.
Als de verwachte verschijningsdatum is aangebroken, dan verschijnt er een melding. Deze
melding blijft te zien, totdat de verwachte verschijningsdatum is aangepast. U kunt in tussentijd
ook geen andere wijzigingen van deze titel naar CB versturen (bijvoorbeeld prijswijziging).
De verschijningsdatum is de eerste dag dat het boek in de boekhandel ligt. Staat de
verschijningsdatum op maandag, dan is de consequentie dat er een tiental boekhandelaren al op
zaterdag beleverd worden.
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22. Tabblad Assortiment Compacte Dienstverlening
22.1. Subtabblad Raadplegen en onderhouden
In het scherm raadplegen en onderhouden kunt u titels aanmelden, raadplegen en wijzigen.






a.





b.




Komt u in het scherm raadplegen en onderhouden, dan krijgt u een overzicht van alle titels met
een melding. De titels met de belangrijkste ‘melding’ staan boven aan de lijst. Er zijn diverse
zoekcriteria mogelijk: ISBN/EAN, imprint, fondsgroep, nur, auteur/titel, titels die niet bij CB zijn
aangemeld, titels die van... tot... verschijnen, distributievorm, Titels die van ... tot ... zijn
ingeslagen, titels met uitlevering op een specifieke datum, of titels met een melding. Geeft u geen
zoekcriteria op, dan krijgt u een overzicht van al uw titels.
Klikt u op zoeken, dan worden de gezochte gegevens getoond. Titels met een melding, komen
bovenaan te staan. U kunt de velden sorteren op: ISBN/EAN, auteur/titel, bindwijze, prijs (prijs
van morgen), status van het artikel, stadium levenscyclus, geplande verschijningsdatum, in nota,
voorraad, melding of uitgever/imprint.
Vervolgens zijn er drie mogelijkheden: u kiest voor aanmelden als u een titel bij CB wilt
aanmelden, u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen, en voor wijzigen als u een titel wilt
aanpassen.
aanmelden
Selecteer een ISBN door deze aan te vinken, en klik op de button aanmelden boven het veld
ISBN.
Of vul het ISBN rechts onderaan of bovenaan bij het veld ISBN in en klik op de button
aanmelden naast het invulvak.
Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant,
bruto verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort en verwachte verschijningsdatum.
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzend de registratie met verzenden.



details
Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen.
Daar ziet u alle gegevens die betrekking hebben op de titel, zoals: bruto verkoopprijs, stadium
levenscyclus, verwachte verschijningsdatum en totale voorraad. U heeft ook de mogelijkheid om
uw titel in CB Online voor de boekverkoper te controleren. Dat kunt u doen door op Uw titel in
CB Online Boekhandel te klikken. U komt dan in het scherm raadplegen ISBN details.
De historie van de bruto verkoopprijs is te raadplegen door op historie te klikken. Vervolgens
komt u in het scherm raadplegen historie prijsmutaties.
U kunt de titel ook wijzigen door op wijzigen te klikken.

c.






wijzigen
Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.
Wijzig daar de commerciële gegevens en/of de gegevens over de planning/vrijgave.
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzendt de wijziging met verzenden.



22.2. Voorbeelden van meldingen en procedures om deze af te handelen
Tijdens de periode van aanmelding tot uitlevering ondersteunt CB Online u met het actueel en correct
houden van de gegevens van uw titel. Dat kan door een melding in het tabblad assortiment ->
raadplegen en onderhouden of via de e-mail die u ontvangt indien een titel is aangeleverd bij CB.
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In onderstaand overzicht zijn alle meldingen opgenomen en de aanbevolen handelingen bij de meldingen.
1.

o
o
o

“Titel verschijnt binnen twee weken. Wilt u controleren of de (aanbiedings)orders zijn ingediend.
Als de verschijningsdatum niet klopt, wilt u dan de datum aanpassen? Wilt u de promotionele
gegevens aanleveren?”
Deze melding verschijnt twee weken voor de verwachte verschijningsdatum.
Als alle orders zijn ingediend, kunt u via wijzigen de indicatie alle beschikbare orders
ingediend? aanvinken. Dan verdwijnt de melding.
Indien u alle beschikbare orders ingediend niet aanvinkt, blijft deze melding tot één week voor
het verschijnen van de titel zichtbaar. Betreft alleen A-boeken.

2.

“Titel verschijnt binnen één week. Wilt u prijs, BTW en boeksoort voor vrijgave accorderen?”

o

Deze melding verschijnt één week voor de verwachte verschijningsdatum als u nog geen akkoord
heeft gegeven voor de vrijgave.
Via wijzigen kunt u onder planning/vrijgave aangeven of de bruto verkoopprijs, BTW en
boeksoort akkoord zijn. Is dat het geval, dan kunt u akkoord voor vrijgave aanvinken.
Heeft u de titel akkoord voor vrijgave gegeven, dan hoeft u op de dag van inslag de titel niet
meer vrij te geven.
Geeft u nog geen akkoord voor vrijgave, dan blijft de melding staan. De melding verdwijnt pas als
een andere melding van toepassing is.

o
o
o

3.

“<ontvangstdatum> <aantal> exemplaren voorraad ontvangen. Wilt u, na controle van prijs, BTW
en boeksoort, de titel accorderen voor vrijgave?”

o

Zodra CB de voorraad heeft ontvangen, verschijnt bovenstaande melding in CB Online. U krijgt
dan ook een ontvangstmail.
Gaat u akkoord met de vrijgave, dan kunt u via wijzigen, akkoord voor vrijgave aanvinken
(onder het kopje planning/vrijgave).

o

4.

“Ingeslagen titel kan niet worden vrijgegeven. Prijs, BTW en boeksoort zijn niet geaccordeerd
voor vrijgave.”

o
o

Als u een titel nog niet heeft vrijgegeven, blijft bovenstaande melding in CB Online staan.
Deze melding verdwijnt na 2 maanden als u geen wijziging doorgeeft. De titel wordt niet
uitgeleverd.

5.

“Verschenen titel zonder voorraad. Wilt u het stadium levenscyclus wijzigen in ‘Herdruk’ of
‘Uitverkocht’?”

o

Deze melding verschijnt als er geen voorraad meer aanwezig is en het stadium levenscyclus op
Verschenen staat.
U kunt het stadium levenscyclus wijzigen in Herdruk of Uitverkocht.
Kiest u voor stadium levenscyclus Herdruk, dan bent u verplicht om de verwachte
verschijningsdatum in te vullen.
Kiest u voor stadium levenscyclus Uitverkocht, dan verschijnt indien van toepassing de
waarschuwing: “Alle in nota regels, ingediend door de afnemers, worden opgeheven. Weet u
zeker dat u het stadium levenscyclus wilt wijzigen in Uitverkocht?”

o
o
o

6.

“<inslagdatum> <aantal> exemplaren ingeslagen. Stadium levenscyclus is <SLC>. Klopt het
stadium levenscyclus?”
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o
o

Als CB exemplaren inslaat en het stadium levenscyclus is Herdruk, dan krijgt u in CB Online
bovenstaande melding.
Indien van toepassing kunt u via wijzigen onder het kopje commerciële gegevens het stadium
levenscyclus wijzigen. Deze melding blijft 7 dagen staan.

7.

“Verwachte verschijningsdatum is verlopen. Wilt u de datum aanpassen?”

o

Om de boekverkoper de juiste verschijningsdatum te kunnen verstrekken, is het van groot belang
dat uw gegevens goed onderhoudt.
Als de verwachte verschijningsdatum is aangebroken, dan verschijnt een melding in CB
Online.
Deze melding blijft te zien, totdat de verwachte verschijningsdatum is aangepast. U kunt in
tussentijd ook geen andere wijzigingen van deze titel naar CB versturen.

o
o

22.3. Zoekmogelijkheden in Assortiment
In het subtabblad raadplegen en onderhouden zijn meerdere zoekcriteria mogelijk:
Titels tonen die niet bij CB zijn aangemeld
Kies voor titels tonen die niet bij CB zijn aangemeld door deze keuzemogelijkheid aan te vinken. Zet
het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de Entertoets. U krijgt
dan alle titels te zien die nog niet bij CB zijn aangemeld. Bij status van registratie kunt u zien of de titels
nog in behandeling zijn bij Bureau ISBN.
Raadplegen titeldetails
Er zijn twee mogelijkheden: u kiest voor aanmelden als u de titel wilt aanmelden bij CB en voor details als
u een titel wilt raadplegen.
Door op de hyperlink (naam van auteur/titel) te klikken komt u in het scherm raadplegen titeldetails.
Zodra Bureau ISBN aan de titel de status registratie gereed geeft, kunt u de titel in CB Online
Boekverkoper controleren door op uw titel in CB Online Boekhandel te klikken.
aanmelden

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op aanmelden om in het scherm aanmelden CB assortiment te komen.

Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant,
bruto verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort, verwachte verschijningsdatum.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de registratie met verzenden.
details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische gegevens.
Let op: hier kunt u de titels terugvinden die de afgelopen 5 jaar bij Bureau ISBN zijn geregistreerd.
Titels die langer dan 5 jaar geleden zijn aangemeld, kunt u oproepen door het ISBN in te vullen in het
vakje voor de button aanmelden. Vervolgens klikt u op aanmelden en kunt u de commerciële gegevens
invullen en doorzenden naar het CB.
Titels die van … tot en met … verschijnen
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Kies voor titels die van … tot en met … verschijnen door deze keuzemogelijkheid in te vullen met een
datum. Zet het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de
entertoets. U krijgt dan een overzicht van de titels met de geselecteerde verwachte verschijningsdatum.
Titels met een melding komen bovenaan in het overzicht te staan. De belangrijkste melding wordt als
eerste getoond.
Een voorbeeld van een melding:
Verwachte verschijningsdatum is verlopen, gaarne aanpassen. Wilt u de datum aanpassen?
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.
Raadplegen titeldetails
Er zijn twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen als u de
titel wilt aanpassen.
Door op de hyperlink (naam van auteur/titel) te klikken komt u in het scherm raadplegen titeldetails.
Zodra de titel de status registratie afgehandeld heeft, kunt u de titel controleren in CB Online
Boekverkoper door op uw titel in CB Online Boekverkoper te klikken.
details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
Titels die van … tot en met … zijn ingeslagen (laatste inslag)
Kies voor titels die van … tot en met … zijn ingeslagen door deze keuzemogelijkheid in te vullen met
een datum. Zet het vinkje bij met een melding uit. Klik vervolgens op de button zoeken of gebruik de
entertoets. U krijgt dan een overzicht van de titels, waarin alleen de laatste inslag is opgenomen. Titels
met een melding komen bovenaan in het overzicht te staan. De belangrijkste melding wordt als eerste
getoond.
Een voorbeeld van een melding:
<ontvangstdatum> <aantal> exemplaren voorraad ontvangen. S.v.p. titel accorderen voor vrijgave (prijs,
BTW, boeksoort controleren).’
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.
Raadplegen titeldetails
Er zijn twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen als u de
titel wilt aanpassen.
Door op de hyperlink (naam van auteur/titel) te klikken komt u in het scherm raadplegen titeldetails.
Zodra de titel de status registratie afgehandeld heeft, kunt u de titel controleren in CB Online
Boekverkoper door op uw titel in CB Online Boekverkoper te klikken.
details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
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Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
Bij voorraad kunt u de laatste inslagdatum en het aantal exemplaren dat is ingeslagen zien.

wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
Alleen titels tonen met een melding

Kies voor alleen titels tonen met een melding door deze keuzemogelijkheid aan te vinken. Klik
vervolgens op de button zoeken of gebruik de entertoets. U krijgt dan een overzicht van alle titels
met een melding. De belangrijkste melding wordt als eerste getoond.
Een voorbeeld van een melding:
Titel verschijnt binnen één week, s.v.p. titel accorderen voor vrijgave (prijs, BTW, boeksoort controleren).
Bij status van registratie kunt u zien of de titels nog in behandeling zijn bij CB.
Raadplegen titeldetails
Er zijn twee mogelijkheden: u kiest voor details als u een titel wilt raadplegen en voor wijzigen als u de
titel wilt aanpassen.
Door op de hyperlink (naam van auteur/titel) te klikken komt u in het scherm raadplegen titeldetails.
Zodra de titel status registratie afgehandeld geeft, kunt u de titel in CB Online Boekverkoper controleren
door op uw titel in CB Online Boekverkoper te klikken.
details

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op details om in het scherm raadplegen titeldetails te komen. Daar vindt u de
bibliografische en commerciële gegevens.
wijzigen

Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.

Vervolgens klikt u op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.

Wijzig vervolgens de commerciële gegevens en/of de gegevens van de planning/vrijgave.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
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22.4. Bestelbaar Nederland? België?
In CB Online kunt u aangeven of een titel bestelbaar is voor Nederlandse boekverkoper of voor Belgische
boekverkoper.
U bent een Nederlandse uitgeverij en u heeft wel een contract met CB inzake fijndistributie België:
U wilt uw titel alleen bestelbaar hebben voor Nederlandse boekverkoper:
U zet een vinkje bij: mag niet besteld worden in België.
Uw titel wordt getoond in CB Online Nederland (alleen voor Nederlandse boekverkoper)
Uw titel wordt niet getoond in CB Online België en niet in de Boekenbank.
U wilt uw titel bestelbaar hebben voor Nederlandse en Belgische boekverkopers:
Dan is het niet nodig een vinkje te plaatsen.
Uw titel wordt getoond in CB Online Nederland, CB Online België en in Boekenbank.
U wilt u titel alleen maar bestelbaar hebben voor Belgische boekverkoper:
U zet een vinkje bij: mag niet bestel worden in Nederland.
Uw titel wordt getoond in CB Online België en in Boekenbank.
Uw titel wordt niet getoond in CB Online Nederland.

22.5. Niet te raadplegen/te bestellen door boekverkoper
Mogelijk heeft u titels in uw assortiment waarvan u niet wilt dat deze door de boekverkoper te bestellen
zijn, bijvoorbeeld docentenboeken en antwoordenboeken van educatieve uitgaven.
In het wijzigen scherm van CB Online kunt u dan het vinkje aanzetten bij Niet te bestellen door
boekverkoper.
De titel zal dan in CB Online boekverkoper worden getoond met de melding “Niet in assortiment, informeer
bij uitgever”, wel met de prijsinformatie en orders die worden ingediend door een boekverkoper of
webwinkel zullen door het ordersysteem van CB worden afgewezen.
Wilt u dat ook de informatie over de artikelprijs niet wordt getoond aan in CB Online boekverkoper,
bijvoorbeeld omdat het gaat om specials die voor een specifieke keten of concern zijn geproduceerd, dan
kunt u het vinkje Niet te raadplegen door boekverkoper aanvinken.
De titel zal dan in CB Online boekverkoper worden getoond met de melding “Niet in assortiment, informeer
bij uitgever” zonder prijsinformatie.
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23. Subtabblad Bulkwijzigingen Prijs Compacte
Dienstverlening
Wat kunt u doen in het subtabblad bulkwijzigingen prijs?
In dit scherm kunt u de prijzen van één of meerdere titels wijzigen. Het scherm is vooral handig als u in
één keer veel wijzigingen wilt doorgeven, bijvoorbeeld bij het wijzigen van het hele fonds aan het einde
van het jaar. Titels moeten een juiste verschijningsdatum hebben. Is deze datum niet juist, dan dient u
deze eerst te wijzigen.
1.
2.
3.
4.
5.

Bij prijswijziging ingangsdatum vult u een ingangsdatum in die in de toekomst ligt. Met ingang
van de ingevulde datum worden de prijzen automatisch gewijzigd.
Vul de ISBN’s/EAN’s en de nieuwe prijzen in.
Vervolgens klikt u op controleren om de detailgegevens per ISBN/EAN op te halen.
Als alle regels akkoord zijn, vult u het lokale wachtwoord in.
Verzend de prijswijzigingen met verzenden.

U kunt in het vakje prefix uw prefix invullen (niet verplicht), zodat u in de onderste regels alleen de laatste
cijfers van het ISBN hoeft in te vullen.
Indien u de prijs met meer dan 50% wijzigt, dan krijgt u een melding
‘Let op: de bruto verkoopprijs van ISBN <97890… of 97894… > is gewijzigd met meer dan 50%.’
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24. Artikelen die niet met CB Online kunnen worden
ingediend Compacte Dienstverlening
CB zou het liefst voor alle artikelen online beheer mogelijk maken. Helaas lukt dat nog niet, omdat voor
sommige artikelen extra begeleiding noodzakelijk is. Het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken vindt u op
het portaal van het CB. Bij de informatie over CB Online Uitgeverij vindt u handleidingen en formulieren.
1.



Artikelen die niet met CB Online aangemeld kunnen worden:
11-nummers en 87-nummers.
Samengestelde artikelen (een display, pakket, set, vertegenwoordigerspakket of serie).

N.B. Nadat onze Customer Service medewerkers het artikel invoeren, sturen ze u een bevestigingsmail
met de vraag om in CB Online de artikelgegevens en de samenstelling te controleren en de titel in te
plannen.
2.



Artikelen die niet met CB Online gewijzigd kunnen worden:
Inhoud van samenstellingen.
Bruto verkoopprijs en actieprijs van explosienummers.

3.




(vertegenwoordigerspakket/serie):
Artikelopmerking per titel.
Overdracht naar andere eigenaar.
Artikelgegevens van ‘Boek op verzoek’-titels.

24.1. Uitleg stadium levenscyclus en stadium Dienstverlening
Stadium levenscyclus
Aangekondigd
Zal niet verschijnen
Verschenen
Herdruk
Uitverkocht
Teruggetrokken
In prijs opgeheven
Stadium Dienstverlening
In voorbereiding
In uitvoering
In afbouw
In afbouw zonder retouren
Gestopt

: nieuwe titel is aangekondigd nog niet verschenen.
: aangekondigde titel verschijnt niet.
: titel is verschenen, er is voorraad dus leverbaar.
: voorraad is op en er worden boeken bijgedrukt.
: voorraad is op en titel wordt niet bijgedrukt.
: uitgeverij heeft nog wel voorraad maar niet meer bij CB.
(Alleen toegestaan voor depot uitgeverijen).
: titels waarvoor het CvdM een prijsopheffing heeft toegestaan.

: titels niet uitgeleverd.
: titels worden uitgeleverd.
: titel is aan het einde van de levenscyclus, er worden nog wel
retouren verwerkt.
: titel is aan het einde van de levenscyclus, er worden geen retouren
meer verwerkt.
: titel staat op gestopt. CB doet geen activiteiten meer
voor de titel en er wordt niet meer voor betaald.
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25. Betekenis van de velden Assortiment Compacte
Dienstverlening
Commerciële gegevens
Exploitant: naam van de commerciële eigenaar van de titel.
Imprint: naam van de eigenaar van de titel.
Bruto verkoopprijs: de verkoopprijs (de prijs is altijd inclusief BTW).
Ingangsdatum: datum van de prijswijziging.
Let op: bij het invoeren van de prijswijziging moet de ingangsdatum in de toekomst liggen.
Bruto prijs deel 1: prijs van toepassing bij de BTW classiificatie(Belasting Toegevoegde Waarde).
Deel lage BTW: een BTW-percentage van 6%(op boeken)
Deel hoge BTW: een BTW-percentage van 21%(op producten als: een cd-rom, een
agenda, posters).
Bruto prijs deel 2: zie toelichting deel 1
Bruto prijs deel 3: zie toelichting deel 1
Boeksoort: U kunt kiezen uit:
A
Algemeen
S
Schoolboeken
W
Wetenschappelijk
O
Overig (n.v.t. bij Compact Dienstverlening)
Distributievorm: U kunt kiezen uit:
Depot
(Brede beschikbaarheid n.v.t. Compacte Dienstverlening)
(Boek op verzoek n.v.t. Compacte Dienstverlening)
e-book
printing on demand
Stadium levenscyclus: de levenscyclus waarin de titel verkeert. U kunt kiezen uit:
A
Aangekondigd
H
Herdruk
V
Verschenen
U
Uitverkocht
I
In prijs opgeheven
T
Teruggetrokken
Z
Zal niet verschijnen
Stadium Dienstverlening: het stadium waarin de titel verkeert.
In voorbereiding:
titels niet uitgeleverd.
In uitvoering:
titels worden uitgeleverd.
In afbouw:
titel is aan het einde van de levenscyclus, er worden nog wel retouren
verwerkt.
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In afbouw zonder retouren:titel is aan het einde van de levenscyclus, er worden geen retouren meer
verwerkt.
Gestopt:
titel staat op gestopt, CB doet geen activiteiten meer voor de titel en er wordt
niet meer voor betaald.
Commercieel druknr.: druknummer van de titel.
Fondsgroep: artikelindeling.
Commerciële titel: titel zoals die wordt gebruikt in de boekenbranche.
Actieprijs: actieprijs (de prijs is altijd inclusief BTW).
Geldig bij productie van: periode waarin met de actieprijs wordt gefactureerd.
Is vervanger van: vermelding van ISBN waarvoor de titel in de plaats komt.
Hanteer de volgende procedure:

Vul een ISBN in bij is vervanger van.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden

Wacht tot status van registratie op gereed staat.

Wijzig vervolgens het stadium levenscyclus van de ’oude’ titel.

Vul het lokale wachtwoord in.

Verzend de wijziging met verzenden.
Let op: wordt bovenstaande procedure niet gehanteerd, dan zullen alle in nota regels van de ‘oude’
titel vervallen.
Wordt vervangen door: vermelding van ISBN van de vervanger.
Artikelopmerking: toelichting op de titel (bij een embargo bijvoorbeeld). De opmerking is zichtbaar voor de
boekverkoper.
Geldig bij productie van: periode waarin de artikelopmerking wordt geprint op de factuur of de pakbon.
Mag niet besteld worden in: Nederland: U kunt kiezen uit Nederland en / of België.
Niet te raadplegen door afnemer: Titel is niet raadpleegbaar in CB Online Boekverkoper
Niet te bestellen door afnemer: Titel is niet te bestellen via CB Online Boekverkoper
Planning / vrijgave
Akkoord voor vrijgave: als u prijs, BTW, en het boeksoort heeft gecontroleerd, kunt u de titel met een
vinkje vrijgeven. De titel wordt direct ingepland voor uitlevering. De verschijningsdatum is niet leidend.
Verwachte verschijningsdatum: de datum waarop de titel bij de afnemer ligt.
Aanleverdatum: de datum waarop de voorraad van de titel bij CB wordt aangeleverd.
CB-oplage aantal: aantal exemplaren van de titel dat wordt aangeleverd bij CB.
Vooraanlevering gewenst?: reguliere afnemers ontvangen de boeken één dag later dan de zogenaamde
vooraanlever-klanten. De laatste groep heeft zodoende één dag de tijd de boeken naar hun klanten te
distribueren (grossiers krijgen één dag voor boekverkopers geleverd).
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Datum eerste uitlevering: datum waarop de eerste uitlevering naar de klant(en) heeft plaatsgevonden.
Alle beschikbare orders ingediend: zijn alle (aanbieding)orders verwerkt, dan kunt u hier een vinkje zetten.
Opmerking over planning en vrijgave: toelichting op één of meerdere titels.
Printing on demand
Printing on demand: titel is beschikbaar als printing on demand.
Printbestanden: printbestanden zijn beschikbaar.
Voorraad
Totale voorraad: totale voorraad bij CB.
Vrij beschikbaar: de vrij beschikbare voorraad.
Geblokkeerd voor eigenaar: gereserveerde voorraad.
In nota: het aantal exemplaren dat voor een titel in nota staat.
Verschil CB Online/V&I: indien voorraad is ingeslagen van een aangekondigde titel, dan blijft in CB Online
de status in nota gelden.
In behandeling: de order is ontvangen. Na verwerking door de CB systemen komt uw order in een andere
status terecht. Dit gebeurt vele malen per dag.
Wordt vandaag ingepakt: het aantal exemplaren dat vandaag wordt ingepakt en morgen wordt verzonden
naar de klant.
Gepland/gereserveerd: het aantal exemplaren dat gepland of gereserveerd staat voor levering.
In bewerking: het aantal exemplaren dat in bewerking is (bijvoorbeeld sealen, stickeren, vernietigen).
Laatste inslagdatum: de datum waarop de laatste voorraad van een titel is ingeslagen.
Aantal ingeslagen: het aantal exemplaren dat van een titel is ingeslagen.
Ontvangen voorraad: (nog in te slaan) het aantal exemplaren dat nog ingeslagen moet worden.
Bewerking: als de aanleverkwaliteit niet voldoet, moet er een bewerking plaatsvinden (bijvoorbeeld
omstapelen, barcode stickeren).
Uitvoering
Gewicht: het gewicht van de titel.
Formaat: het formaat van de titel.
Volume: het volume van de titel.
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26. Betekenis van de iconen Compacte Dienstverlening

Bindwijze. Hierbij kunt u kiezen uit: ingenaaid, gebonden, losbladig en audiovisuele middelen
Status van het artikel
Stadium levenscyclus
Geplande verschijningsdatum

In nota
In behandeling CB
Gereed
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27. Toevoegen promotionele gegevens Compacte
Dienstverlening
Het uploaden van boekafbeeldingen, boekbeschrijvingen en recensies van nieuwe titels is mogelijk bij het
“commercieel” aanmelden van uw titel bij CB. U kunt daar op 2 manieren komen:

27.1. Naar de promotionele gegevens vanuit ISBN aanmelding
In dit scherm kunt u het ISBN en de titelgegevens van uw uitgave registreren bij bureau ISBN.






U kiest voor verzenden + aanmelden CB als u de titel bij CB wilt aanmelden.
Vul het lokale wachtwoord in en verzend de registratie met verzenden + aanmelden.
U komt dan in het scherm aanmelden CB-assortiment.
Vul daar de commerciële gegevens in. De volgende velden moet u verplicht invullen: exploitant,
bruto verkoopprijs, BTW classificatie, boeksoort en verwachte verschijningsdatum.
Vervolgens klikt u op promotionele gegevens.

27.2. Naar de promotionele gegevens vanuit ‘Assortiment’ – ‘raadplegen en onderhouden’
Het uploaden van boekafbeeldingen, boekbeschrijvingen en recensies van bestaande titels met een
melding is mogelijk bij het wijzigen van uw titel in CB Online.




Selecteer een ISBN door deze aan te vinken.
Klik op wijzigen om in het scherm wijzigen titeldetails te komen.
Vervolgens klikt u op promotionele gegevens.

Zet nu uw titel in de etalage: toevoegen van afbeeldingen, boekbeschrijving en recensies.

27.3. Afbeeldingen toevoegen
Om uw boek zichtbaar te maken voor de aangesloten boekverkopers, dient u een afbeelding van de
voorzijde en achterzijde van uw boek in CB Online te zetten. U voert de afbeeldingen van uw boek als
volgt in:

Kies Bladeren (zie punt 1 in onderstaande afbeelding) om vanaf uw eigen computer een
afbeelding te selecteren. Deze afbeelding heeft bij voorkeur een JPG-afbeeldingsformaat met
een maximale breedte of lengte van 800 pixels.

Kies voorkant opslaan (zie punt 2 in onderstaande afbeelding) om de gekozen afbeelding op te
slaan. Mocht uw afbeelding groter zijn of een ander afbeeldingsformaat hebben, dan zal het
systeem proberen het bestand te converteren. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u een melding met



het verzoek een andere afbeelding aan te leveren. Tijdens het opslaan van de voorkant ziet u:
om aan te geven dat het systeem bezig is met het uploaden van uw afbeelding.
Is uw afbeelding met succes ingevoerd, dan verschijnt in plaats van “upload de voorkant
afbeelding” de door u gekozen afbeelding.

Deze stappen zijn gelijk voor de achterkant afbeelding.
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27.4. Boekbeschrijving toevoegen
In het vak boekbeschrijving kunt u de flaptekst kwijt van het boek, of een korte bondige beschrijving van
het werk.

27.5. Recensie toevoegen
Heeft u één of meerdere recensies of quotes, dan kunt u deze in dit scherm ook opvoeren. Zorg wel dat u
tenminste de Datum, Bron en een Link (internetadres) of Recensietekst invoert. De Datum en Bron worden
in de nabije toekomst gebruikt als zoekcriteria ten behoeve van boekverkopers. De tekst Vul hier uw
nieuwe recensietekst in” dient u te vervangen door de recensietekst, of leeg te maken, wanneer u een
verwijst naar een internetadres.
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U kunt extra recensies toevoegen met de knop:

in het blok recensies.

Voor het verwijderen van een recensie kiest u alle recensies die u wilt verwijderen met
daarna op.

en drukt u

27.6. Promotionele gegevens opslaan






Nadat u ook eventueel de boekbeschrijving en recensies heeft ingevuld kunt u dit samen met de
afbeelding(en) opslaan.
U keert nu terug naar de pagina voor het onderhouden van de commerciële gegevens. U ziet de
melding: “Vergeet niet uw promotionele gegevens te verzenden. Vul uw lokale wachtwoord in en
druk op verzenden.”
Vul het lokale wachtwoord in.
Verzend uw promotionele en commerciële gegevens met verzenden.
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28. Orders Compacte Dienstverlening
Orders verwerken middels CB Online Uitgeverij is niet van toepassing voor Compacte Dienstverlening.
Verplaatsen van voorraad
Indien voorraad retour uitgeverij gestuurd moet worden, kunt u een e-mail naar de afdeling Customer
Service Compacte Dienstverlening sturen.
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29. Tabblad retouren Compacte Dienstverlening
29.1. Subtabblad accorderen
Wat kunt u doen in het subtabblad accorderen?
In dit scherm kunt u de retouraanvragen van de boekverkopers beoordelen en afwijzen en accorderen..
Daarbij word tevens getoond hoe vaak en met welke aantallen het retourgevraagde artikel aan de
boekverkoper is geleverd.

In dit scherm worden automatisch alle te accorderen retouraanvraagregels getoond.
Dit scherm geeft per retouraanvraag ook direct een koppeling met de leverhistorie. Zo weet u precies
wanneer uw titels voor welke prijs zijn verkocht.
Voorbeeld retouraanvragen accorderen per regel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vink de retourregel aan en bekijk de leverhistorie.
Controleer aantal akkoord, prijs en de korting.
Pas waar nodig de standaard verwerkingswijze aan.
Geef eventueel toelichting op deze regel.
Geef lokaal wachtwoord op.
Kies voor akkoord om te accorderen (het aantal wat niet akkoord is wordt automatisch
afgewezen).
Kies voor afwijzen om de volledige regel af te wijzen.

Voorbeeld retouraanvragen accorderen per afnemer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selecteer de afnemer.
Geef de korting voor ALLE aanvragen in OF de strafkorting bovenop de aangegeven korting.
Geef eventueel toelichting op deze aanvraag.
Klik op alles selecteren (dit geldt alleen voor de aanvragen in beeld).
Kijk hoeveel aanvragen er in beeld staan (maximaal 15 aanvragen zijn nu geselecteerd).
Geef lokaal wachtwoord op.
Kies voor akkoord om te accorderen (het aantal wat niet akkoord is wordt automatisch
afgewezen).
Kies voor afwijzen om de volledige regel af te wijzen.

29.2. Subtabblad opvoeren
Wat kunt u doen in het subtabblad opvoeren?
In dit scherm kunt u retouraccoorden direct opvoeren. Bijvoorbeeld die door een vertegenwoordiger zijn
genoteerd of voor een boekverkoper zonder CB online aansluiting.

Het scherm biedt u de mogelijkheid als uitgeverij retouren op te voeren. De afspraken die u maakt met uw
boekverkopers over commerciële retouren kunt u hier zelf ten uitvoer brengen. Voer de juiste
boekverkoper op, geef de ISB-nummers en de juiste aantallen in, bepaal de korting.
Voorbeeld opvoeren:

1.

Voor een afnemer in.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voer een ISBN in.
Vul de verplichte velden in.
Vul de netto prijs (€) OF de korting (%).
Kies de verwerkingswijze.
Voorzie de regel eventueel van toelichting.
Voer het lokaal wachtwoord in en klik op verzenden.

Toegang tot tabblad Retouren
De tabbladen zijn in eerste instantie alleen zichtbaar bij de ‘hoofdgebruiker’. Deze hoofdgebruiker heeft
altijd de inlognaam ‘CBU-<nummer>’. Deze hoofdgebruiker moet eerst de subgebruikers toegang geven
tot de tabbladen.
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30. Afspraken Raadplegen Compacte Dienstverlening



Door te klikken op de button zoeken krijgt u alle kortingsafspraken te zien die voor uw uitgeverij
bij CB vastgelegd zijn.
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31. Tabblad Systeem
31.1. Subtabblad Systeeminstellingen
In dit scherm kunt u voor het tabblad orderinvoer een aantal standaardwaarden opgeven, waaronder het
aantal regels per invoerveld. Ook kunt u in dit scherm uw lokale en algemene wachtwoord wijzigen.



ISBN Registratie
Naam indiener: U vult uw persoonlijke naam (max. 40 posities) en rechtstreeks telefoonnummer
in en klikt vervolgens op opslaan. Nu staan uw naam en telefoonnummer vast in het tabblad
ISBN en kan bureau ISBN eventueel contact met u opnemen als er vragen zijn m.b.t. de ISBNaanvraag.



(Orderinvoer n.v.t. CB Compact)



Wachtwoorden
Wilt u het algemene of lokale wachtwoord wijzigen? Vul dan in het eerste veld het oude
wachtwoord in, en in het tweede veld het nieuwe. De wachtwoorden moeten bestaan uit minimaal
7 posities en zijn hoofdlettergevoelig. Bevestig vervolgens in het derde veld het nieuwe
wachtwoord. Zodra u op opslaan heeft geklikt, is het nieuwe wachtwoord actief.

31.2. Subtabblad Gebruikers
In dit scherm kunt u gegevens van een gebruiker toevoegen, wijzigen en verwijderen. Per gebruiker kunt u
de rechten voor de verschillende tabbladen toekennen.
Nieuwe gebruiker

Vul het lokale wachtwoord in en klik op nieuwe gebruiker.

Vul bij naam de naam in van de nieuwe gebruiker (bijvoorbeeld naam + achternaam). Deze
naam mag maximaal uit 16 posities bestaan en is hoofdlettergevoelig. Vervolgens vult u een
algemeen wachtwoord in dat de nieuwe gebruiker gaat gebruiken om in te loggen. De
wachtwoorden moeten bestaan uit minimaal 7 posities en zijn hoofdlettergevoelig. Dit
wachtwoord herhaalt u in het tweede vakje. Daarna vult u een lokaal wachtwoord in dat de
nieuwe gebruiker gaat gebruiken om bijvoorbeeld bestellingen te verzenden. Ook dit wachtwoord
vult u in het tweede vakje in ter bevestiging.

Vul dan het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in. Bent u het wachtwoord kwijt of vergeten,
dan kan de hoofdgebruiker nieuwe wachtwoorden maken voor de subgebruiker.

Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op opslaan om de gegevens van de nieuwe gebruiker
te activeren of op annuleren om terug te keren naar het hoofdscherm. In dat laatste geval
worden de gegevens niet bewaard.

Als u de gegevens van de nieuwe gebruiker heeft opgeslagen, kunt u eventueel de rechten
verwijderen voor één of meerdere van de volgende tabbladen:

ISBN registratie

Afspraken, Raadplegen en onderhouden (Raadplegen)

Afspraken, Controleren en verzenden

Afspraken e-books onderhouden

Assortiment, Raadplegen en onderhouden (raadplegen)

Assortiment. Raadplegen full content e-books

Assortiment, Raadplegen en onderhouden (Aanmelden en Wijzigen)

Assortiment, POD content onderhouden

Assortiment, Bulkwijzigingen prijs
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Assortiment, Onderhouden aanbieding. N.v.t. Compacte Dienstverlening)
Accorderen retouraanvragen
Invoeren retouraccoorden
Facturatie
Niet-verzekerde bedragen

Let op: als de gebruiker geen lokaal wachtwoord krijgt, dan kan hij of zij alleen de applicatie raadplegen.
Verwijderen van een gebruiker

Wilt u een gebruiker verwijderen? Selecteer dan de gebruiker en vul het lokale wachtwoord in.
Vervolgens klikt u op verwijderen.

Als de waarschuwing bevestig verwijderen? verschijnt, klikt u op OK.
Wijzigen gebruiker

Om gegevens van een gebruiker te wijzigen selecteert u de gebruiker en vult u het lokale
wachtwoord in. Vervolgens klikt u op wijzigen gebruiker en komt u in een scherm waar u het
algemene en lokale wachtwoord kunt wijzigen.

Ook kunt u hier per tabblad rechten toekennen of verwijderen.

Als u alle wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op opslaan om de wijzigingen op te slaan, of op
terug naar overzicht gebruikers om terug te keren naar het hoofdscherm.
Let op: Alleen diegenen die in het bezit zijn van het lokale wachtwoord kunnen de gegevens van een
gebruiker verwijderen.

31.3. Commissionairs rechten
In dit scherm kunt u voor al uw commissionairs rechten toekennen die betrekking hebben op het
ordermanagement. Alle commissionairs die gebruik maken van CB Online kunnen orders invoeren, maar
het recht op bijvoorbeeld het bekijken van de orders en de inschrijvingen kunt u per commissionair
toekennen. Ook kunt u de commissionairs rechten toekennen om het assortiment te wijzigen of alleen te
raadplegen.




Door op het subtabblad commissionairs rechten te klikken komt u in een scherm waar al uw
commissionairs worden getoond. U ziet de orderinvoer hier standaard op ja staan. Dit kunt u niet
wijzigen.
Wél kunt u per commissionair rechten toekennen voor de tabbladen ordermanagement plus,
assortiment, retouren, afspraken en facturatie. Als u wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op
opslaan om de wijzigingen op te slaan of op annuleren om de wijzigingen te annuleren.

Let op: al deze handelingen zijn alleen mogelijk als u bent ingelogd als hoofdgebruiker en in het bezit bent
van het lokale wachtwoord.

31.4. Gebruiker activeren CB Online Uitgeverij en Verslaglegging
De volgende handelingen zijn alleen uitvoerbaar door de hoofdgebruiker van CB Online Uitgeverij en
hoofdgebruiker CB Online Verslaglegging. De subgebruikers uit CB Online Verslaglegging zijn te
raadplegen in het tabblad systeem subtabblad gebruikers. Zodra een subgebruiker is aangemaakt in CB
Online Verslaglegging is deze subgebruiker ook zichtbaar in het tsubabblad gebruikers van CB Online
Uitgeverij. Als u als hoofdgebruiker in CB Online Uitgeverij inlogt, kunt u in het subtabblad gebruikers een
gebruiker selecteren en vervolgens rechten toekennen.
N.B.: Gebruikersnaam van een hoofdgebruiker begint altijd met VNI- / CBU-.
Als dit is gedaan en de subgebruiker inlogt, krijgt de subgebruiker de keuze uit de buttons:
o ISBN registratie
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Afspraken, Raadplegen en onderhouden (Raadplegen)
Afspraken, Controleren en verzenden
Afspraken e-books onderhouden
Assortiment, Raadplegen en onderhouden (raadplegen)
Assortiment. Raadplegen full content e-books
Assortiment, Raadplegen en onderhouden (Aanmelden en Wijzigen)
Assortiment, POD content onderhouden
Assortiment, Bulkwijzigingen prijs
Assortiment, Onderhouden aanbieding. N.v.t. Compacte Dienstverlening)
Accorderen retouraanvragen
Invoeren retouraccoorden
Facturatie
Niet-verzekerde bedragen

Toegang tot tabblad retouren
De tabbladen zijn in eerste instantie alleen zichtbaar bij de ‘hoofdgebruiker’. Deze hoofdgebruiker heeft
altijd de inlognaam ‘CBU-<nummer>’. Deze hoofdgebruiker moet eerst de ‘subgebruikers’ toegang geven
tot de tabbladen.
Dit kan onder het tabblad systeem –subtabblad gebruikers, daar kan de hoofdgebruiker aan de
medewerkers die toegang tot de tabbladen moeten krijgen de rechten op ‘ja’ zetten.
Op deze manier kan binnen de uitgeverij aan verschillende mensen verschillende toegang tot tabbladen
worden gegeven.
Verkoopkantoren en andere Commissionairrelaties
Om bij een commissionair (bv. een verkoopkantoor) de retouraanvragen zichtbaar te maken, moet de
uitgeverij dit in CB Online Uitgeverij aangeven. Hiervoor moet hij het volgende doen:
inloggen als Hoofdgebruiker (CBU-<nummer>)
ga naar tabblad systeem
ga naar de subtabblad commissionairs rechten
daar heeft de hoofdgebruiker de mogelijkheid om de rechten voor de retourtabbladen op ‘ja’ te zetten.
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