
EDICOM BIEDT ZELF ONTWIKKELDE OPLOSSINGEN VOOR HET UITWISSELEN VAN 
GESTRUCTUREERDE DOCUMENTEN DIE VOLLEDIG ZIJN AANGEPAST AAN DE VEREISTEN

VAN DE B2B COMMUNICATIE IN DE SECTOR GEZONDHEIDSZORG.

edicomgroup.com

EDICOM HEALTH

EDICOM HEALTH

Een platform dat alle spelers in de sector Gezondheidszorg verbindt 

LABORATORIA
EDI Platform voor de automatische uitwisseling van grote 
hoeveelheden data (bestellingen, facturen, verzendberichten, 
etc) met ziekenhuizen, groothandels en apotheken.

ZIEKENHUIZEN
EDI Platform geïntegreerd met uw interne systeem om automa-
tisch te verbinden met al uw leveranciers, wat zorgt voor een
ononderbroken en automatische doorstroom in de keten van 
leveranciers.

GROOTHANDELS
Flexibele oplossing die u in staat stelt te integreren met al uw 
commerciële partners, inclusief de kleine distributeurs die niet 
beschikken over EDI technologie, zoals het geval kan zijn bij
sommige apotheken.

APOTHEKEN
Via gratis web portals kunnen zij documenten, geproduceerd door 
hun leveranciers (facturen, leveringsberichten, etc), ontvangen, 
bekijken en afdrukken met absolute ontvangstgarantie.
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EDI COMMUNICATIE INFRASTRUCTUUR
Sector Gezondheidszorg

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
XML/EDI TRANSACTIES

EDICOM biedt ziekenhuizen, laboratoria en groothandels krachtige 
oplossingen voor de elektronische uitwisseling van gegevens, die 
hen in staat stellen hun onderlinge logistieke en commerciële 
communicatie te automatiseren en rendabeler te maken door het 
gebruik van genormaliseerde documenten.

ELECTRONIC INVOICING
LEGAL COMPLIANCE

Het biedt de mogelijkheid meervoudige elektronische onderteke-
ningsprocessen en verschillende modules te implementeren die 
functionaliteit aan het systeem toevoegen, waardoor het zich aanpast 
aan de geldende wetgeving van elk willekeurig land.

EDICOMDATA
SYNCHRONISATIE VAN GEGEVENS 

Met behulp van de elektronische datacatalogus service, kunnen de 
leveranciers en distributeurs in de sector gezondheidszorg over de 
gehele wereld hun vraag en aanbod van producten in real time synchro-
niseren en hun referenties volledig geautomatiseerd actualiseren.

BUSINESS@MAIL
PUBLICADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

EDICOM beschikt over speci�eke oplossingen voor uitbreiding van de 
B2B community van de belangrijkste leveranciers in de sector 
Gezondheidszorg, door verbinding met die klanten die niet beschi-
kken over EDI technologie, zoals in het geval van apotheken.

**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

Waarom 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.  
 


