
VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN NAAR 
100% VAN UW HANDELSPARTNERS

BUSINESS@MAIL

edicomgroup.com

PUBLICATIE VAN ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN  
Integreer met uw managementsysteem de uitgifte en verzending van documenten naar al uw partners

Business@Mail is de door EDICOM ontwikkelde dienst 
voor het snel en veilig verzenden van alle soorten 
elektronische documenten zoals facturen, aankoopor-
ders, loonstroken, enz. De dienst is gebaseerd op het 
aanbieden van een webportal die toegankelijk is voor 
de ontvangers, van waaruit zij alle door de verschillen-
de uitgevers ter beschikking gestelde documenten 
kunnen raadplegen, downloaden of afdrukken.

Integreer Business@Mail met uw managementsysteem 
om de uitgifte en verzending van al uw documenten te 
automatiseren, en stop met het verwerken van factu-
ren, aankooporders en alle andere transacties via 
analoge middelen. Reduceer kosten en verkort uw 
responstijden door uw documenten te versturen op 
het moment dat ze in uw systemen worden aange-
maakt.

Integratie
100% van de uitgege-
ven transacties worden 
geïntegreerd met uw 
managementsysteem.

Traceerbaarheid
Generatie van 
ontvangstbevestigingen 
(ACK's) die u in staat 
stellen de status van 
berichten te allen tijde 
te controleren.

Hoge prestaties
Business@Mail implemen-
teert technische en 
functionele mogelijkheden 
voor de verwerking van 
grote volumes documen-
ten met minimale respons-
tijden.

Connectiviteit
Uitbreiding van uw EDI 
B2B2C projecten naar 
handelspartners of 
ontvangers zonder 
data-integratie oplossing.

Business@Mail heeft een interface die is 
ontworpen voor een optimale gebruiker-
servaring. Zowel uitgevers als ontvangers 
kunnen op de documenten gepersonali-
seerde acties uitvoeren en deze op een 
eenvoudige en intuïtieve manier doorzoe-
ken, bekijken en downloaden.

Geoptimaliseerde 
grafische interface



100% Compliance

HOE WERKT BUSINESS@MAIL?  
Automatiseer het versturen van documenten naar 100% van uw klanten elektronisch

1. De ERP van de uitgever exporteert een vooraf met 
EDICOM overeengekomen data-bestand om de te 
versturen documenten te genereren.

2. Het EDICOM-platform zet de ERP-gegevens om in 
een valide gestructureerd gegevensformaat (XML, 
EDIFACT, X12, enz.).

3. EDICOM herkent de ontvanger van elk document 
en, wanneer de ontvanger geen EDI handelspartner 
is, wordt het document gepubliceerd in Business@-
Mail in het gestructureerd gegevensformaat samen 
met een visuele representatie in PDF.
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4. Business@Mail stuurt een e-mail om de ontvan-
ger te informeren over de beschikbaarheid van 
documenten op de webportal.

5. De ontvanger krijgt toegang tot de Business@-
Mail-webportal om zijn documenten te raadplegen 
of te downloaden. 

6. De documenten worden zonder kosten voor de 
ontvangers opgeslagen, zodat zij er toegang tot 
hebben en er verschillende ontvangstbevestigingen 
van kunnen worden opgesteld.

VOLLEDIGE CONTROLE OVER DOCUMENTEN  
Generatie van ontvangstbevestigingen om de status van documenten te controleren

Voor elke actie die de ontvangers op een document 
uitvoeren, en zelfs als er geen actie wordt uitge-
voerd, is de verzender van het document altijd op 
de hoogte van wat er met het document is gebeurd 
dankzij de statusnotificaties. Daarnaast kunt u ook 
nagaan of de documenten en de betreffende 
notificaties naar behoren aankomen.

Business@Mail stelt u in staat te allen tijde te weten 
wanneer een geadresseerde een document ontvangt en er 
een actie mee uitvoert. Deze traceerbaarheid maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk facturen proactief te beheren op 
basis van de door Business@Mail gerapporteerde notifica-
ties om op deze manier de responstijden te verkorten en 
de betaling te versnellen.

Business@Mail integreert EDICOM's elektronische handtekening service en connecti-
viteit met belastingautoriteiten om e-facturatie projecten te implementeren.



+INFO | www.edicomgroup.com

VOORDELEN VOOR DE PUBLISHER  
Uitgevers van elektronische documenten

Procesoptimalisatie

Automatisering van het proces 
door het elimineren van repetitie-
ve taken zoals het afdrukken van 
documenten en het verzenden per 
post. Verwijdert het gebruik van 
papier.

Totale traceerbaarheid

De verzender weet op elk moment 
of het document zijn bestemming 
heeft bereikt, of de ontvanger op 
de hoogte is gebracht en of het 
document is geraadpleegd of 
gedownload.

Integratie met 
managementsystemen

De uitgifte en verzending van 
documenten gebeurt op een 
manier zonder dat de huidige 
werkwijze wordt beïnvloed, 
dankzij de integratie met uw 
managementsystemen.

Onmiddellijke en veilige aflevering

Documenten worden in enkele 
seconden en via de volledig 
beveiligde en vertrouwelijke 
kanalen van de EDICOM-infras-
tructuur verzonden.

Betere administratie

Het wegnemen van 
papier, onmiddelli-
jkheid, de mogelijkheid 
om gestructureerde 
bestanden te down-
loaden...

Veilige archivering

De documenten worden 
gedurende de wettelijk 
vastgestelde periode 
veilig opgeslagen en zijn 
gedurende die periode 
toegankelijk en down-
loadbaar.

Meerdere uitgevers

Via één enkele webportal 
kan de ontvanger docu-
menten ontvangen van 
meerdere verzenders. 
Documenten kunnen met 
behulp van filteropties en 
zoekopdrachten naar wens 
worden georganiseerd.

Geheel kosteloos

Partners die zich opge-
ven om deze documen-
ten te ontvangen, 
hoeven niets in de 
oplossing te investeren, 
waardoor zij meestal 
instemmen deel uit te 
maken van het systeem.

Veiliger, sneller en 
efficiënter dan e-mail

Beter beveiligd en sneller dan 
e-mail voor bulkzendingen van 
facturen en andere documenten.

Opgeven van 
nieuwe ontvangers

Documenten beginnen te verstu-
ren naar een nieuwe ontvanger is 
zo eenvoudig als het sturen van 
een document naar het e-maila-
dres van de ontvanger. Busi-
ness@Mail doet de rest.

VOORDELEN VOOR SUBSCRIBERS  
Ontvangers van elektronische documenten 



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**


