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Snel aan de slag
Up-/Download

Het G-Standaard Invoerloket.
In deze ‘Snel aan de slag Up-/Download’ vindt u beknopte uitleg over de up-download
functionaliteit van het G-Standaard Invoerloket. Via dit invoerloket komen uw
artikelen in de G-Standaard terecht. Vervolgens zorgt de maandelijkse G-Standaard
productiecyclus ervoor dat uw artikelen via zogenaamde softwarehuizen in alle
voorschrijf-, aflever-, en bestelsystemen in de Nederlandse gezondheidszorg terecht
komen.
Handmatig artikelonderhoud of via de up/download-functionaliteit
 Wilt u één of enkele artikelen opvoeren of wijzigen in het G-Standaard
Invoerloket, dan kunt u de stappen volgen in de aparte ‘Snel aan de slag
artikelonderhoud’ of in de handleiding.
 Wilt u meerdere artikelen tegelijk opvoeren of wijzigen, dan kunt u de
up-/download-functionaliteit gebruiken beschreven in deze ‘Snel aan de slag
Up-/Download’ of in de handleiding.
Van beide ‘Snel aan de slag’-handleidingen zijn ook instructievideo’s op
beschikbaar.
Alle informatiebronnen (inclusief de links naar de instructievideo’s) vindt u via de
knop Help rechts onderin het artikeloverzicht of via
www.z-index.nl > Documentatie > Handleidingen.
Productieschema
Houd bij uw artikelonderhoud rekening met de sluitingsperiodes voor nieuwe
aanmeldingen en wijzigingen genoemd in het G-Standaard productieschema!
Zie www.z-index.nl > Actueel > Productieschema.

Inloggen
Klik bij www.z-index.nl rechts bovenin op ‘Inloggen’. Hierna verschijnt ‘Mijn Z-Index’.
Klik op de link van het G-Standaard Invoerloket. Het invoerloket opent met uw
artikelen in het artikeloverzicht:

U kunt door uw assortiment bladeren, filters op het overzicht aanbrengen of zoeken
naar een specifiek artikel. Ook toevoegen, indienen en verwijderen van artikelen doet
u vanuit dit artikeloverzicht,
Uitleg over het G-Standaard Invoerloket vindt u via de knop
het artikeloverzicht. De handleiding is ook te downloaden via
www.z-index.nl > Documentatie > Handleidingen.

Help

rechts onderin

Eerder uitgeleverde artikelen

Nieuwe, nog niet uitgeleverde artikelen

Statussen.
Elk artikel heeft een status, zie de kolom ‘Status’ in het artikeloverzicht. Afhankelijk
hiervan kunnen velden wel of niet gewijzigd worden of mogen artikelen verwijderd
worden. De statussen zijn:
Concept

Een nieuw artikel, nog niet ingediend bij Z-Index. Alle velden
staan open. Het artikel kan ingediend worden of mag
verwijderd worden.

Nieuw ingediend

Het artikel is ingediend bij Z-Index. Alle velden staan op slot.
Kan door Z-Index goed- of afgekeurd worden.

Nieuw afgekeurd

Het artikel is afgekeurd. Z-Index neemt contact met u op.
Alle velden staan weer open. Kan opnieuw ingediend
worden of mag verwijderd worden.

Nieuw goedgekeurd

Goedgekeurd artikel, wacht op aanbreken Datum
Verhandelbaar om via de G-Standaard gepubliceerd te
worden. Enkele velden zijn te wijzigen.

Nieuw gewijzigd

Het nieuwe, nog niet via de G-Standaard gepubliceerde
artikel is gewijzigd. Wijzigingen moeten nog ingediend
worden bij Z-Index.

Nieuw gewijzigd ingediend

Het nieuwe, nog niet via de G-Standaard uitgeleverd artikel
is gewijzigd en ingediend bij Z-Index. Alle velden staan op
slot.

Gepubliceerd

Na aanbreken van Datum verhandelbaar is het artikel
uitgeleverd via de G-Standaard. Enkele velden zijn te
wijzigen.

Gewijzigd

Een eerder via de G-Standaard gepubliceerd artikel is
gewijzigd. De wijziging moet nog ingediend worden bij
Z-Index.

Gewijzigd ingediend

Een eerder via de G-Standaard uitgeleverd artikel is
gewijzigd en ingediend bij Z-Index. Alle velden staan op slot.

Gewijzigd goedgekeurd

De wijziging is goedgekeurd en wordt via de eerstvolgende
G-Standaard gepubliceerd. Enkele velden zijn te wijzigen.

Vervallen

De opgegeven vervaldatum is aangebroken of ligt in het
verleden. Het artikel wordt niet meer uitgeleverd via de
G-Standaard.

Het doorvoeren van wijzigingen via de up-/download bestaat uit vier stappen:

1

Controle van het decimaalteken, cijfergroeperingssymbool en lijstscheidingsteken.

2

Downloaden van het artikelbestand en lokaal wijzigen van artikelen/nieuwe opvoeren.

3

Uploaden van het artikelbestand met gewijzigde/nieuwe artikelen.

4

Indienen van de wijzigingen.

Controle decimaalteken, cijfergroeperingssymbool en lijstscheidingsteken
Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en de R-toets. Typ in ‘control’ en druk op
Enter. Klik onder ‘Klok en Regio’ op ‘De notatie voor datum, tijd of getallen wijzigen’.
Klik op ‘Meer instellingen’. Zet de instellingen van de velden zoals genoemd in de
afbeelding hierna en sla de wijzigingen op.
1

Controleer dit secuur, deze stap is cruciaal voor een correcte werking van de
up-/download! Controleer dit iedere keer voordat u de up/download gebruikt.

Punt
Komma

Puntkomma
n
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Downloaden van het artikelbestand en lokaal wijzigen van artikelen/nieuwe
opvoeren.

Klik in het G-Standaard Invoerloket de oranje menubalk op ‘Up-/Download’ en
vervolgens op Download artikelen . Het csv-bestand met uw artikelen wordt opgeslagen
op uw computer met in de naam van het bestand uw bedrijfsnaam, GLN-code, de
datum/tijd en een A van artikelen.
Open het csv-bestand niet direct in Excel, u kunt voorloopnullen kwijtraken.
Gebruik altijd de Wizard Tekst importeren van Excel.
In Excel 365/2019 moet eerst éénmalig de Wizard Tekst importeren aangezet
worden. Klik op Bestand -> in de linker menubalk op Opties -> in de linker menubalk
op Gegevens -> zet het vinkje bij Uit tekst (verouderd) aan. Klik op OK.

Starten van de Wizard Tekst importeren
In Excel 365/2019 :
Gegevens -> Gegevens ophalen -> Oude wizards -> Uit tekst (verouderd).
In Excel 2016 en eerdere versies:
klik op Gegevens -> Externe gegevens ophalen -> Van tekst.
Na het starten van de Wizard Tekst importeren opent u het zojuist gedownloade
artikelbestand.

Stap 1 van 3 Wizard Tekst importeren
Gescheiden staat aangevinkt. Klik op Volgende.

Stap 2 van 3 Wizard Tekst importeren

Haal het vinkje bij Tab weg en zet het vinkje aan bij Puntkomma. Klik op Volgende.

Stap 3 van 3 Wizard Tekst importeren
Klik op ‘Geavanceerd’ en controleer het decimaalteken en het scheidingsteken.
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Klik op OK. Ga met de horizontale schuifbalk naar de kolom ‘HIBC fabrikant’ en klik
precies op HIBC fabrikant. De kolom wordt zwart. Selecteer bij Gegevenstype ‘Tekst’
om aan te geven dat dit een tekstkolom is.

Boven de kolom ‘HIBC fabrikant’ staat nu Tekst. Herhaal dezelfde stappen voor:





HIBC Z-Index,
Artikelcodering fabrikant,
RVG/RVH nummer,
Europees registratienummer.

Klik op ‘Voltooien’ en vervolgens op ‘OK’. Het bestand met uw artikelen wordt nu
geladen in Excel.

Open een nieuw, leeg Excel werkblad en kopieer de kopregel (regel 1) uit het werkblad
met uw artikelen naar dit nieuwe lege werkblad. Wijzig niets aan de kopregel!
U kunt nu twee handelingen uitvoeren: bestaande artikelen wijzigen en/of nieuwe
artikelen toevoegen op basis van een bestaand artikel.

Bestaande artikelen wijzigen.
Zoek nu één voor één de te wijzigen artikelen op en kopieer die hele regels in zijn
geheel naar het nieuwe werkblad. Wijzig nu de artikelen in het nieuwe werkblad. U
houdt dus het gedownloade werkblad met al uw artikelen in tact. Afhankelijk van de
status van het artikel kunt u:
 Alle velden wijzigen (bij status ‘Concept’ en ‘Nieuw afgekeurd’),
 Geen velden wijzigen (bij status ‘Nieuw ingediend’, ‘Nieuw gewijzigd Ingediend’
en ‘Gewijzigd Ingediend),
 Nog enkele velden wijzigen (bij de overige statussen).

Nieuwe artikelen toevoegen op basis van een bestaand artikel.
Zoek in het werkblad met al uw artikelen het artikel dat u als basis wilt gebruiken voor
het nieuwe artikel en kopieer deze hele regel naar het nieuwe werkblad. Wis nu het
ZI-nummer in de eerste cel van de regel van dat artikel in het nieuwe werkblad. Pas de
naam van het artikel iets aan, wijzig eventueel de Inkoopprijs, Verkoopprijs,
Artikelcodering fabrikant, het RVG/RVH-nummer. Zet de Datum verhandelbaar op de
eerstvolgende (of een latere) G-Standaard productiemaand, altijd de eerste van de
maand. Kijk alle velden op de regel van het nieuwe artikel nog eens goed na.
U kunt dus in het nieuwe werkblad het wijzigen van bestaande artikelen en het
opvoeren van nieuwe artikelen combineren.
Als u klaar bent slaat u het nieuwe werkblad met de wijzigingen en eventueel de
nieuwe artikelen op als een CSV-bestand gescheiden door lijstscheidingsteken (*.csv).

Stap 2 is nu klaar.
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Uploaden van het artikelbestand met gewijzigde/nieuwe artikelen..

Klik in het G-Standaard Invoerloket op de oranje menubalk op ‘Up-/Download’ en
Upload bestand
vervolgens op
. Zoek het in stap 2 gemaakte csv-bestand met
wijzigingen/nieuwe opvoer en klik op Openen. Het bestand wordt verstuurd en direct
verwerkt:
 Een groene melding rechts bovenin geeft aan dat de verwerking correct is
verlopen.
 Een rode melding betekent dat de verwerking mislukt is,
In beide gevallen ontvangt u een e-mail met de verwerkingsuitslag. Aan deze e-mail zit
ter referentie het bestand dat u geüpload heeft en een csv-bestand met de
verwerkingsuitslag gekoppeld. Dit csv-bestand eindigt op –report.csv.
Lees het verwerkingsrapport nauwkeurig door. Controleer of de
wijzigingen/nieuwe opvoer die u geüpload heeft ook in het rapport getoond
worden.
Is de verwerking mislukt, corrigeer dan de fouten die in de e-mail opgesomd worden
en probeer het opnieuw. Het regelnummer in het Excelbestand waar de fout zich
bevindt staat vooraan.
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Het indienen van de wijzigingen.

U vindt de gewijzigde artikelen (met de status ‘Gewijzigd’) en nieuwe artikelen (met
status ‘Concept’) nu ook terug in het artikeloverzicht. Deze artikelen moeten nu
ingediend worden.
Leg een filter op het artikeloverzicht op de status
. Alle gewijzigde
artikelen worden nu in het overzicht getoond. Zet nu eerst het aantal regels op
zodat u zeker weet alle wijzigingen te zien en klik dan op alle regels selecteren
.
De regels staat nu geselecteerd met een donkergrijze achtergrond . Klik op de knop
‘Indienen’ onder het artikeloverzicht. Herhaal deze stappen als u meer dan 500
wijzigingen heeft en voor nieuwe artikelen met de status “Concept”.
Vergeet niet gewijzigde en nieuwe artikelen in te dienen! Anders worden de
wijzigingen en/of nieuwe opvoer niet in de G-Standaard opgenomen. U
ontvangt elke vrijdag een geautomatiseerde e-mail met alle nog niet
ingediende wijzigingen of concept-artikelen.

Verpakkingen bij artikelen wijzigen/opvoeren via de up-/download.
Aan een artikel met een uniek ZI-nummer kunnen één of meerdere verpakkingen met
unieke GTIN’s gekoppeld worden. De soorten verpakkingen zijn: kleinste
aflevereenheid, consumentenverpakking en omdoos.

Kleinste aflevereenheid:
Primaire verpakking/EAG/Single
Unit Dose tbv:
• ziekenhuizen
Consumentenverpakking:
Secundaire verpakking
tbv:
• openbare apotheek
• apotheekhoudende
• ziekenhuizen
Omdoos:
Tertiaire verpakking tbv:
• openbare apotheek
• apotheekhoudende
• ziekenhuizen

GTIN tbv scanning en logistiek.

Geen eigen ZI-nummer:
medicatiebewaking via
consumentenverpakking,
geen declaratie van losse pil/ampul.

GTIN tbv scanning en logistiek.
ZI-nummer tbv:
medicatiebewaking, declaratie en
gedeelte logistiek.

GTIN tbv scanning en logistiek.

Geen eigen ZI-nummer.

Op een vergelijkbare manier zoals eerder beschreven is het mogelijk om via de
up-/download bestaande verpakkingen te wijzigen en nieuwe verpakkingen op te
voeren. Zie hiervoor § 6.3 pagina 51 t/m 54 en 57 t/m 60 van de handleiding van het
G-Standaard Invoerloket via de knop Help rechts onderin het artikeloverzicht of via
www.z-index.nl > Documentatie > Handleidingen.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met Z-Index: 070-37 37 437 of
info@z-index.nl.

De G-Standaard in 3 punten
Ondersteunt voorschrijven,
afleveren, bestellen, declareren en
vergoeden van zorgproducten.
Bevat relevante gegevens over
zorgproducten die verkrijgbaar zijn
bij apotheken en zorginstellingen.
In gebruik bij alle openbare,
ziekenhuis- en poliklinische
apotheken, (apotheekhoudende)
huisartsen, medisch specialisten en
zorgverzekeraars in Nederland. Z-Index
Alexanderstraat 11
2514JL Den Haag
T 070-37 37 437
E info@z-index.nl
W www.z-index.nl

Intermediair in zorginformatie op maat.

