Compliant Inbound e-Invoices
Uniform platform voor de ontvangst van legale elektronische
facturen volgens de technische en juridische specificaties van
verschillende landen.

Introductie
Het proces van internationalisering van bedrijven beïnvloedt niet alleen producenten en fabrikanten,
maar vaak ook verzenders van hoge volumes aan facturen.
Er zijn niet weinig bedrijven die een grote hoeveelheid van dit soort documenten ontvangen en die ook
bezig zijn met processen van internationale expansie. Distributieketens zijn een duidelijk voorbeeld hiervan, en
wij kunnen allemaal verschillende voorbeelden opnoemen van grote (en niet zo grote) retailers, of van bedrijven
van verschillende groottes en sectoren die internationaliseringsprojecten hebben doorlopen over hun
natuurlijke grenzen heen.
De gebruikelijke manier is meestal dezelfde, en bestaat uit de opening van filialen in de vorm van
vennootschappen die fiscaal gevestigd zijn in de verschillende landen waarin het geïnternationaliseerde bedrijf
besloot zich te vestigen.
Iets heel anders is de implementatie van beheersystemen. Op dit punt kunnen we bedrijfsgroepen tegenkomen
die ervoor kiezen om hun administratie en management volledig te verhuizen, beslissingen die van invloed zijn op
hun informatiesystemen, wat zich kan vertalen in de implementatie van ERP‘s en specifieke computersystemen in
elk land, die zijn aangepast aan de technische, legale en commerciële kenmerken van elk filiaal.
Echter, de voorkeursoptie in termen van kostenbesparing en verbetering van de controle en het beheer, is
meestal het centraliseren van informatiesystemen in de corporaties die het moederbedrijf op regionaal
niveau vestigt. Deze situatie impliceert de noodzaak tot aanpassing van de centrale computersystemen
en databases, zodat zij in staat zijn te functioneren met aanpassing aan de eisen van elk land waarin het
moederbedrijf kantoren heeft.
Als we over facturen praten, is dit een essentieel aspect. Denk aan een geïnternationaliseerde onderneming,
een grote ontvanger van facturen, die beslist om een proces te starten van integratie van hun crediteuren in
elektronisch formaat. Een bedrijf met filialen in verschillende landen met specifieke wetgeving over elektronische
facturatie, en die al deze documenten moet integreren in één intern beheersysteem.
Voor dit soort situaties is de Compliant Inbound e-invoices oplossing van EDICOM bedacht, die, zoals u in dit
document ziet, op een wendbare en effectieve manier de integratie regelt van 100% van de elektronische
facturen die worden uitgegeven door leveranciers gevestigd in landen waar de ontvangers filialen hebben.

Wat zijn Compliant Inbound e-invoices”?
Compliant Inbound e-invoices verenigt de technologie, toepassingen en services die zijn ontwikkeld door
EDICOM, voor het bieden van geavanceerde oplossingen voor ontvangst van elektronische facturen die zijn
aangepast aan de bijzonderheden van alle landen waarin grote ontvangers van dit type facturen opereren.
Het platform voor ontvangst van facturen van EDICOM werkt op een geïntegreerde manier, als een
hub waar alle facturen terechtkomen voor voorafgaande validatie volgens de technische en juridische
voorschriften van elk land waarin het ontvangende bedrijf opereert.
Daarnaast worden alle syntactische en semantische validatieregels geïmplementeerd die nodig zijn,
opdat de ontvangen documenten in overeenstemming zijn met de commerciële vereisten van het type
dat wordt vereist door de klant (bestaan van minimale gegevens, toepassing van kortingen, referentieidentificatie van het product, enz.).
Compliant Inbound e-invoices rondt het proces af door middel van geavanceerde mapping processen, die
100% van de ontvangen facturen transformeert naar datastructuren die geïntegreerd kunnen worden in het
crediteuren beheersysteem van de klant.

Voor wie is het bedoeld?
Compliant Inbound e-invoices is een oplossing die ontworpen is voor elk bedrijf dat projecten voor
ontvangst van elektronische facturen in een internationale omgeving moet implementeren.
Bedrijven die projecten voor internationale expansie starten, openen vennootschappen in meerdere
landen waar het gebruik van de e-factuur verplicht is voor 100% van de verzenders. In deze gevallen
zullen de leveranciers die werken in de verschillende landen waarin het geïnternationaliseerde bedrijf zich
vestigt, noodzakelijkerwijs al hun facturen elektronisch versturen, waardoor deze bedrijven gedwongen
worden om processen te implementeren voor ontvangst van deze documenten, overeenkomstig de
technische en fiscale bijzonderheden van elk land waarin zij opereren.
Juridische kwesties terzijde, kan een geïnternationaliseerd bedrijf dat grote hoeveelheden facturen
ontvangt, kiezen voor implementatie van systemen voor de ontvangst van elektronische facturen op basis
van operationele argumenten. De kostenbesparingen, reducties in responstijden, automatisering of
het minimaliseren van fouten in het crediteurenbeheer, zijn meer dan genoeg redenen om een project
voor de ontvangst van elektronische facturen op internationale schaal op te pakken.
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Zo werkt de oplossing

01

Het EDICOM platform configureert een omgeving voor elk land dat facturen ontvangt die zijn
gekoppeld aan uw organisatie.

02

Uw leveranciers sturen u elektronische facturen in het formaat dat is vereist in elk land (meestal
XML) via EDICOMNet, het private communicatienetwerk van EDICOM, met multi-protocol capaciteiten voor
het ontvangen van al uw elektronische documenten (AS2, HTTPS W. DIENSTEN, X 400, OFTP, FTPS, SMTP,...)

03

Het EDICOM platform stuurt de factuur naar de omgeving die is gekoppeld aan het land van
oorsprong van de leverancier. In deze omgeving worden de wettelijke validaties van het document
uitgevoerd:




Syntactische analyse van het dataschema van de factuur
Validatie van certificaten en digitale handtekeningen.
Fiscale controlecodes en rapportage aan de bevoegde belastingadministratie.

04

De facturen worden opgeslagen in EDICOMLta (lange-termijn opslagdiensten), wat een wettelijke
bewaring garandeert van alle documenten die zijn opgeslagen voor hun volledige geldigheidsduur, met de
technische specificaties van de verschillende internationale normen, of de lokale wetten van elk land dat is
aangesloten bij het platform.

05

Facturen worden onderworpen aan een proces van transformatie of Mapping, om de gegevens aan te
passen tot structuren die begrepen kunnen worden door uw ERP of crediteurenbeheersysteem.

06

Parallel hieraan ondergaan ze een proces van commerciële validatie om te verifiëren dat de minimaal
vereiste gegevens op de originele factuur staan.

07

Het proces wordt afgesloten met de integratie van de gegevens van de facturen die u ontvangt in uw
interne beheersysteem.
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Waarom kiezen voor

EDICOM is een internationale onderneming met actieve projecten in meer dan 65 landen,
beheerd vanuit 8 permanente vestigingen in Europa, de VS en Latijns-Amerika.
Wij zijn een bedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van oplossingen voor dataintegratie en dat sinds 1995 internationaal opereert.
Via EDICOM krijgt u toegang tot een internationale klantenservice die beschikbaar is in
wel 7 talen en wordt beheerd door personeel dat is gekwalificeerd en gespecialiseerd in
processen voor compliant e-invoicing.
Garantie voor beschikbaarheid van de service voor 99,9% van de tijd, conform de SLA
(Service Level Agreement) die is overeengekomen met EDICOM.
We passen de meest stringente procedures toe om de veiligheid van al uw documenten te
garanderen conform veeleisende kwaliteitsnormen:

ISO 27001

Hulp nodig?
Contact

ISO 20000

ISAE 3402

THIER II DESING

EDICOM is een multinationaal bedrijf
gespecialiseerd in elektronische datauitwisseling en facturatie, zowel B2B
als B2G. Momenteel hebben we actieve
projecten lopen in meer dan 65 landen.

www.edicomgroup.com

