
Simon koppeling met Magento

Hoe werkt de koppeling
Bij een koppeling tussen Simon’s werkbon en Magento is Magento leidend als het gaat om de-
biteuren en artikelen. Debiteuren in Magento zijn beschikbaar als Klant in Simon. Materialen 
in Magento zijn beschikbaar als te verbruiken artikelen op Simons Werkbonnen. Bij een kop-
peling zijn er 2 verschillende mogelijkheden wat betreft het werken met beide programma’s.

1. Simon Werkbon –> Magento Verkooporder

De werkbon maak je aan in Simon’s kantoorprogramma of met de Simon app. Van deze 
werkbon wordt automatisch een verkooporder gemaakt in Magento. Het verkoopordernum-
mer uit Magento wordt door Simon overgenomen als werkbonnummer, eenvoudiger kan niet. 
De werkbon wordt naar Magento gestuurd wanneer de werkbon gereed gemeld is, of wanneer 
deze gearchiveerd is. Het inplannen van de werkbon doe je met Simon’s grafisch planbord. Je 
wijst de werkbon toe aan de juiste collega en deze heeft de werkbon direct beschikbaar in de 
Simon-app.

2.  Magento Verkooporder -> Simon Werkbon

In Magento maak je een verkooporder aan. Dit wordt vervolgens een werkbon binnen 
Simple-Simon. De ingevulde uren en materialen zijn echter niet meer te muteren binnen 
Simon. Wat ingevuld is in Magento staat vast! je vult de items en uren dus op VOORHAND al 
in!

Het verkoopordernummer uit Magento wordt door Simon overgenomen als werkbonnummer. 
Daarnaast is het mogelijk om een ‘shippingmethod’ en ‘betalingsmethode’ te geven aan een 
verkooporder. Binnen Magento kun je de verkooporder twee statussen geven. Deze zijn ‘pen-
ding’ of ‘processed’. Deze status wordt doorgespeeld naar Simon. De werkbon wordt naar 
Magento gestuurd wanneer de werkbon gereed gemeld is, of wanneer deze is gearchiveerd.

Zie je de voordelen van de slimme werkbon app en wil je alle mogelijkheden ten volle 
benutten? Dan snap jij dat productiever, efficiënter en slimmer werken begint bij een goede 
digitale basis. We ontzorgen je hierbij graag met behulp van support op locatie. Tijdens een 
support richten we het programma volledig in en trainen we jullie in het gebruik van 
Simple-Simon.  

Om dit te realiseren hebben wij 2 support pakketten samengesteld, waarbij je kunt kiezen uit 
een halve of een hele dag support bij jou op locatie! Wij zorgen er samen met jullie voor dat 
je geen tijd verliest met uitzoekwerk, maar direct alle mogelijkheden kunt benutten om je 
bedrijfsvoering verder te professionaliseren.

Dankzij de handige koppeling tussen Simple-Simon en Magento bespaar je nog meer werk 
op kantoor. Deze koppeling zorgt voor maximaal gebruik van de mogelijkheden die Magento 
biedt. Hieronder wordt de koppeling beschreven.
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Simons Werkbon: Verbruikt Materiaal, Reis- en Werktijd

Je mobiele collega registreert met de Simon app reis-, werktijd en verbruikt materiaal. Het 
verbruikt materiaal wordt automatisch op de VerkoopOrder in Magento geboekt. Voor reis- en 
werktijd heb je een keuze. Als je een artikel opvoert zoals bijvoorbeeld Werktijd (de naam-
geving kunnen we instellen), en je hebt bijvoorbeeld 90 minuten werktijd, dan boekt Simon 
1,5 uur werktijd op de verkooporder in Magento. Heb je geen artikel Werktijd in Magento, dan 
blijft deze boeking achterwege. Hetzelfde geld voor reistijd.


