
Buren Hallum Checkstar Automaterialen koppeling 

Met ingang van 01 maart 2018 kunt u Gaston Software koppelen met de webshop van Buren 
Hallum Checkstar Automaterialen. Dat betekent, dat u vanuit Gaston Software de website met de 
webshop van Buren Hallum Automaterialen kunt openen, en dat u de onderdelen uit de 
winkelwagen kunt inlezen op uw werkorders, offertes en/of werkplaats facturen.

Om de koppeling goed in te stellen start u Gaston, gaat u in het menu via “Starten” naar 
“Systeembeheer” en vervolgens naar “Grossiersgegevens” 
Indien u deze menukeuzes niet heeft, gelieve uw contactpersoon bij Gaston te bellen aangezien u dan daar 
niet voldoende toegangsrechten voor heeft.

In de grossiersgegevens moeten de logingegevens van het bedrijf/gebruiker ingevuld worden 
onder kop Autmasterbase/Buren Hallum.

Bovenin klikt u op de zwarte pijl naast “Gebruiker” en vult u bij Automasterbase/Buren Hallum uw 
inlog gegevens in. Besteld u met meerdere personen, dan kunt u bij gebruiker de inlognaam van 
de medewerker invullen om dan zijn logingegevens te noteren. U moet dan wel bij Buren Hallem 
voor iedere besteller een eigen inlog aanvragen en deze met behulp van de gebruikersnaam 
aanmaken onder grossiersgegevens.
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Winkelwagen toevoegen aan de werkorder 

Maak nu op de gebruikelijke wijze een werkorder aan of open een reeds bestaande werkorder.
Onderin de werkorder klikt u op “Receptuur”, vervolgens klikt u op “BHA” en de webshop van 
Buren Hallum automaterialen wordt gestart.

Selecteer de gewenste onderdelen maar wacht nog even met het plaatsen van de bestelling.
Klik bovenin uw browser terug naar Gaston en klik op “Buren Halum inlezen” en daarna op OK. De 
onderdelen worden met de correcte onderdeelcode, omschrijving, inkoopprijs (ex btw) en 
verkoopprijs (ex btw) op de werkorder opgenomen (Indien beschikbaar vanuit de webshop - 
sommige onderdelen hebben in de webshop geen verkoopprijs dus deze dient u dan zelf in te 
vullen). Hierna kunt u bovenin uw browser via de Buren Hallum webshop de bestelling afwerken.
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