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De factuur hee� duidelijke fiscale eigenschappen die verder 
gaan dan haar status als een cruciaal document voor elke 
zakelijke relatie. Elk land hee� specifieke wetgeving over 
facturen, aangezien de omvang van de inkomsten die 
overheidsdiensten via de belasting krijgen, voor een groot 
deel afhangt van het beheer ervan. 

Deze wetten zijn specifiek wanneer ze verwijzen naar de 
elektronische vorm van dit document, als gevolg van de 
speciale behoe�en van toezicht op aspecten zoals integriteit 
of authenticiteit van de facturen. De elektronische factuur 
biedt momenteel hoge niveaus van beveiliging, die zelfs nog 
meer garanties bieden dan processen op basis van het 
beheer van documenten op papier.
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Introductie

EDICOM biedt geavanceerde oplossingen voor elektronische 
facturatie in elk land van de wereld waarin u werkt. We 
hebben een permanent observatorium voor elektronische 
facturatie dat de geldigheid van onze oplossingen garan-
deert, en waaraan voortdurend nieuwe regio's worden 
toegevoegd op basis van de behoe�en van onze klanten.

Ons platform hee� de in ieder land vereiste erkenningen om 
zich te kunnen aanpassen aan de voor ieder geval geldende 
wetgeving. Het is een platform in de cloud dat gereed is 
voor integratie met ieder informatiesysteem, en het biedt 
verschillende beheeromgevingen die zijn aangepast aan de 
bijzondere kenmerken van elke gebruiker. 
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Belangrijke factor

Naarmate de technologie voor verwerking van gegevens 
en overdracht van informatie zich hee� ontwikkeld, zijn 
de kleine technische kwesties die zich kunnen voordoen 
bij het invoeren van elektronische facturatie geleidelijk 
verdwenen. Dit gaat zelfs zover dat er tal van landen zijn 
waar het gebruik ervan verplicht is in verschillende 
omstandigheden, of zelfs op een algemeen niveau als 
het enige medium dat wordt gebruikt door 100% van 
emittenten van facturen in meerdere landen van 
Latijns-Amerika.



WAT IS HET 

De oplossing is ontworpen voor internationale bedrijven 
met vestigingen of dochterondernemingen in verschillende 
landen, die worden geraakt door de specifieke belastin-
gwetgeving inzake de uitgi�e van elektronische facturen.

Met behulp van "Compliant Outbound e-Invoices" kunt u 
geavanceerde projecten voor de emissie van legale 
elektronische facturen implementeren, en het hele proces 
automatiseren dankzij de mogelijkheden tot integratie van 
het platform met uw interne beheersystemen.
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Onder de naam "Compliant Outbound e-Invoices" bieden wij 
een reeks services en oplossingen die toegankelijk zijn via 
"EDICOM-Platform", voor de uitgi�e van elektronische 
facturen die zijn aangepast aan de geldende belastingregels 
in ieder land ter wereld. 

"Compliant Outbound e-invoices" biedt bedrijven een 
gecentraliseerde oplossing, die hen verlost van alle complexi-
teit die komt kijken bij het aanpassen van de datastructuren 
van hun ERP aan de bijzonderheden van elk land van waaruit 
zij facturen moeten versturen in elektronisch formaat.

Het gaat om een oplossing die is ontworpen om te integre-
ren met hun beheersystemen, wat de uitgi�e van ieder 
formaat voor elektronische facturen (XML, EDIFACT, X 12, 
etc.) mogelijk maakt op een transparante wijze.

Met deze oplossing is het mogelijk om meerdere werkomge-
vingen te creëren, die zijn aangepast aan de specifieke 
behoe�en van verschillende groepen van gebruikers op basis 
van hun land van herkomst.

+INFO | www.globaleinvoicing.com

Elektronische facturatie 
in de Europese Unie. 

In de relaties met overheidsinstellingen neemt de 
verplichting toe om de elektronische factuur te 
gebruiken, als middel om het beheer van betalingen 
aan leveranciers te verbeteren. 

Er zijn meerdere formaten voor elektronische 
facturen gericht aan overheden in het kader van de 
Europese Unie.

Elektronische facturatie 
in Latijns-Amerika.

In de relaties met overheidsinstellingen neemt de 
verplichting toe om de elektronische factuur te 
gebruiken, als middel om de relaties met en het 
beheer van betalingen aan leveranciers te 
verbeteren.

Vereenvoudigt het proces van aanpassing van uw 
facturen aan de geldende wetgeving in elk land waarin 
u opereert.

Compliant Outbound e-Invoices 
EDICOM

Compliant Outbound e-Invoices?

VOOR WIE IS HET BEDOELD 
Compliant Outbound e-Invoices?



Het EDICOM platform configureert een omgeving voor elk land 
dat facturen uitgee� en dat is gekoppeld aan uw organisatie.

COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES
Zo werkt het

EDICOM maakt met u één enkele gegevens-interface voor de 
integratie van uw beheersystemen met het EDICOM platform. 
Op deze manier zal, elke keer dat een gebruiker van uw organisa-
tie een factuur uitgee� in uw interne beheersysteem, deze 
interface ingeschakeld worden voor het automatiseren van de 
uitgi�e van de elektronische facturen.

Het EDICOM platform herkent het land van uitgi�e van de factuur, 
en leidt het om naar de omgeving die is geconfigureerd voor de 
verwerking in overeenstemming met de specificaties van elk land.

EDICOM Platform transformeert de gegevens uit de ERP naar het 
formaat van het elektronische document dat voor elk geval 
vereist is (XML, EDIFACT, X12, en andere).

EDICOM automatiseert de ondertekening van de facturen, en ook 
de communicatie met de belastingdienst wanneer een online 
belastingaangi�e of de toepassing van specifieke validaties vereist is.
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Waarom EDICOM?

De gegenereerde factuur wordt opgeslagen in EDICOMLta 
(lange-termijn opslagdiensten), wat een wettelijke bewaring 
garandeert van alle documenten die zijn opgeslagen voor hun 
geldigheidsduur, in overeenkomst met de technische specificaties 
van de verschillende internationale normen, of met de lokale 
wetten van elke uitgevende omgeving als die er zijn.

Het voldoende gevalideerde document wordt verzonden naar de 
ontvanger via EDICOMNet, het particuliere multi-protocol netwerk 
van EDICOM.

Wij ontwikkelen sinds 1995 oplossingen 
voor integratie van gegevens en elektro-
nische facturatie, waarbij de technologie 
altijd in dienst staat van onze hoofdacti-
viteit.

Kantoren in 8 landen, actieve projecten 
in meer dan 65 landen. Wij zijn een 
internationaal bedrijf, gericht op het 
verstrekken van operationele corporate 
oplossingen overal in de wereld. 

EDICOM ontwikkelt oplossingen op uw 
eigen "cloud" door implementatie van 
een technologische cloud infrastructuur 
die 24x7 operationeel is en een garantie 
voor beschikbaarheid biedt van 99,9%. 
Het contracteren van elke oplossing 
gee� directe toegang tot een internatio-
nale klantenservice die ondersteuning 
biedt in 7 verschillende talen. 
 
Wij voeren actief kennisbeheer wat zich 
vertaalt in onmiddellijke aanpassingen 
op ons platform, en zo de geldigheid 
ervan in de tijd garandeert volgens 
nieuwe technische en juridische specifi-
caties.  
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www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




