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EDI, oftewel Elektronische Data Uitwisseling, maakt het 
versturen van gestandaardiseerde documenten mogelijk 
tussen informatiesystemen die een commerciële relatie 
hebben. 

Inkooporders, verzendbericht, facturen, inventarisaties, 
prijscatalogi etc, kunnen worden uitgewisseld langs elektro-
nische weg tussen bedrijven, dankzij het gebruik van een 
gemeenschappelijke taal die de verschillende informatiesys-
temen in staat stelt onderling te communiceren en die ze 
automatisch integreert in het interne beheersysteem of ERP.

E.D.I.

ELECTRONIC 
DATA INTERCHANGE

De uitwisseling van elektronische informatie vereist een 
gestandaardiseerde taal voor het structureren van de 
berichten, die wordt gedeeld door de verzender en de 
ontvanger. Er bestaan verschillende EDI-standaarden, 
enkele van de meest gebruikte zijn EDIFACT, XML, X12...

E.D.I. 
Wat heb ik nodigWhat is het

STANDAARD TAAL 

Verzender en ontvanger moeten beschikken over een EDI 
oplossing met functionaliteiten voor het opstellen en verstu-
ren van de berichten,  in overeenstemming met de standaard 
XML-EDI waarin de uitwisseling plaats moeten vinden.

SOFTWARE E.D.I.

Voor de uitwisseling van data via EDI zijn veilige communi-
catiesystemen nodig die zijn aangepast aan de specifieke 
vereisten van dit type transacties. Er zijn verschillende 
opties mogelijk, maar de meest gebruikte zijn de V.A.N. 
oftewel Value Added Networks. 

Dit zijn private communicatienetwerken met hoge niveaus 
van veiligheid, controle en toezicht om het correct versturen 
en ontvangen van de gestandaardiseerde berichten te 
kunnen garanderen.

COMMUNICATIENETWERK 



EDI-SaaS PLATFORM
Eigenschappen

EDICOM, de internationale leider in EDI oplossingen, biedt 
een compleet EDI-SaaS platform voor de verzending, 
ontvangst en integratie van EDI berichten met ieder 
willekeurig informatiesysteem in de wereld.

Op deze manier is het EDICOM die de verantwoordelijkheid 
op zich neemt voor de permanente ontwikkeling en actuali-
satie van de EDI software, vanuit zijn eigen centrum voor 
dataprocessing en onder extreme veiligheidscondities. Onze 
oplossingen in de cloud functioneren op ononderbroken 
wijze dankzij een uitgebreide technische en menselijke 
infrastructuur, die beschikt over krachtige hardware midde-
len en die het gehele systeem 24 uur per etmaal en 7 dagen 
per week controleert.

De klanten hebben toegang tot de oplossing via een internetver-
binding die, door middel van authenticatieprocessen, hen in 
staat stelt hun oplossing via het web te bedienen en te beheren, 
met absolute veiligheidsgarantie.

Het EDI-SaaS Platform omvat functionaliteiten voor de integra-
tie van berichten, die geheel automatisch de berichten omzet-
ten in functie van de standaard taal waarin de gesprekspartner 
of partner verwacht de commerciële transactie te ontvangen.

Met het EDI-SaaS platform van EDICOM profiteert u ook van een 
uitgebreid communicatienetwerk dat u in staat stelt in verbin-
ding te treden met elk willekeurig commercieel lid of publieke 
overheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Ondersteunt meerdere standaarden voor het verzenden en 
ontvangen van data (EDIFACT, XML, X12, XBRL, ODETTE, VDA, 
etc.). Een multi-protocol oplossing die geïntegreerd kan 
worden met meerdere netwerken (FTP, HTTPS, webservices, 
AS2, etc.).

MULTI-STANDAARD & MULTI-PROTOCOL

De applicatie is ontwikkeld om zowel kleine transacties als 
grote volumes aan berichten af te handelen, en is in staat 
om grote hoeveelheden data in real time te verwerken, met 
de garantie van een ononderbroken service.

CAPACITEIT OM GROTE HOEVEELHEDEN DATA
TE VERWERKEN

Het EDI-SaaS platform omvat een module voor wettelijke 
compliance die meerdere elektronische handtekening 
systemen ondersteunt, in overeenstemming met de wetteli-
jke procedures voor elektronische facturering in een interna-
tionaal kader (Rusland, Mexico, Brazilië, Turkije, Spanje, 
Frankrijk, Italië, Chili, etc.).

CAPACITEIT OM INTERNATIONALE WETTELIJKE
E-FACTURERINGSPROCEDURES TE IMPLEMENTERENHeeft controlesystemen om te garanderen dat berichten 

worden opgesteld in overeenstemming met de vereisten van 
de klant. Verplichte invulling van informatie, structurering 
van het bericht, identificatie van het GLN (Global Location 
Number), etc.
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EDI-SaaS PLATFORM
Oplossingen

Er zijn twee implementatiemodellen mogelijk om verbinding te 
maken met het EDI-SaaS platform, in functie van het volume aan 
transacties dat uw wilt uitwisselen met uw commerciële partners.

De Weboplossing en de Geïntegreerde Oplossing bieden 
verschi-llende serviceniveau's, aan te passen aan de specifieke 
vereisten van iedere klant.

GEÏNTEGREERDE E.D.I.WEB E.D.I.

Creatie, verzending en ontvangst van EDI documenten 
via data-invulschermen.

Ontwikkeld voor EDI projecten met lage volumes aan 
berich-ten. Het gaat hier om niet-geïntegreerde oplossingen 
die via het web toegang bieden tot het EDI-SaaS Platform, 
waar de gebruiker de EDI applicaties toepast om commerciële 
docu-menten uit te wisselen met zijn community van gespre-
kspart-ners.

De berichten worden opgebouwd met behulp van simpele 
Webformulieren, die de administrerende gebruiker in staat 
stellen om commerciële transacties snel en geheel intuïtief 
aan te maken en te versturen.

De applicatie automatiseert een deel van het aanmaakproces 
van de documenten, door middel van systemen voor 
automa-tische generatie op basis van andere berichten. Zo 
wordt de aanmaak van documenten zoals facturen versneld, 
doordat een deel van de aanmaak geautomatiseerd plaatsvin-
dt op basis van ontvangen bestellingen.

Integratie en automatisering van alle EDI transacties 
met uw ERP.

Ontwikkeld voor EDI projecten met verwerking van 
middel-grote en grote volumes aan commerciële transac-
ties. De Geïntegreerde E.D.I. Oplossingen zijn in staat om de 
aanmaak van standaard berichten en het proces van 
integratie met uw ERP of Interne Beheersysteem te 
automa-tiseren.

Dit connectiemodel met het EDI-SaaS platform stelt de 
klant in staat om grote hoeveelheden data in real time te 
verwer-ken, met garantie van permanente volging en 
monitoring van de verstuurde en ontvangen transacties.

Het proces van integratie van de gegevens met uw ERP is 
geheel geautomatiseerd. Zo vindt de verwerking van de 
verzonden en ontvangen berichten geautomatiseerd plaats, 
door middel van voorafgaande parametrisatie van de 
module voor datatransformatie in overeenstemming met 
de technische vereisten van uw systeem.

WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE ABOUT EDIWIN AND ITS FUNCTIONALITIES?
Clean up all your doubts and queries through our help wizard.



EDI-SaaS PLATFORM
Outsourcing Service

Uitbesteding van het beheer en de administratie van uw 
oplossing voor de elektronische uitwisseling van gegevens.

De service outsourcing EDI verlost de klant van het beheer van zijn EDI platform en draagt dit over aan toegewijde technici die 
belast zijn met de actualisering en het dagelijks beheer en onderhoud. Zo functioneert een gespecialiseerde technicus van 
EDICOM als uw EDI operator en beheert alle parameters van uw platform als een geavanceerde gebruiker. Deze technicus 
interacteert met de klant voor het oplossen van incidenten of foutmeldingen bij  het versturen of ontvangen van transacties, 
fouten bij validatie van documenten, etc. De activiteiten de de Outsourcing opera-tor uitvoert omvatten onder andere:

Permanent beheer en monitoring 
van het systeem.

Controle van het beschik-
baar-heidsniveau van de gege-
vens.

Oplossen van incidenten.
Elektronische facturatie (beheer 
van certificaten, parametrisatie 
van het platform, testen bij de 
gesprekspartners).

Beheer van de connectiviteit met 
Value Added Networks, betaal-
sys-temen, etc.

Aan interne en externe gespre-
ks-partners beschikbaar stellen 
van precieze informatie.

Globaal onderhoud van de 
installatie.

STANDAARD FUNCTIONEREN 
VAN DE SERVICE

Actualisering van het adres-
sen-bestand.

Toevoegen van klanten aan 
Elektronische Facturering (beheer 
van certificaten, configureren van 
het adressenbestand, testen van 
communicatie en formaat, 
versturen en bevestigen van 
ontvangst, parametrisatie van het 
opslagvolume van de elektro-
nis-che handtekening).

Aanpassingen aan het platform.

Revisie van de interfaces en 
specificatie van de wijzigingen die 
nodig zijn om verbeteringen te 
realiseren. (De ontwikkeling van 
modificaties en nieuwe interfaces 
is niet inbegrepen).

BEHEER VAN DE 
GESPREKSPARTNERS

Verbinding met geparametri-
seer-de brievenbussen in het EDI 
station.

Vertaling van foutieve docu-
men-ten.

Versturing van de documenten die 
meer dan twee uur in het bestand 
staan.

Er zijn van geen enkele gespre-
ks-partner databestanden 
ontvan-gen in de laatste 24 uur.
Bevestiging dat 100% van de 
verstuurde berichten zijn 
ontvan-gen.

Bevestiging van het afhandelen 
van alle binnengekomen bericht.

MONITOREN VAN HET 
EDI SYSTEEM

**Solo para llamadas desde el país indicado

**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

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 307 15 05

+44 (0) 871 277 0028

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 

+55 (11) 3154 5100 

Colombia +57 (1) 795 3970 

España +34 961 366 565

France +33 (0)1 53 76 37 50 

Italia +39 02 0064 0402 

México +52 (55) 52 12 15 66 

U.S.A.  +1 212 889 1909 

EDICOM GROUP

www.edicomgroup.com

OUTSOURCING E.D.I.


