
Introductie

Grote bedrijven in alle industriële sectoren organiseren 
hun dagelijkse activiteiten in een bijna volledig digitale 
omgeving. Oude gewoonten die gelieerd zijn aan 
niet-elektronische werksystemen verdwijnen snel uit de 
bedrijfsomgeving, en het efficiencybeleid van bedrijven 
ontwikkelt zich rond papierloze werkomgevingen, waar 
aspecten zoals langdurige elektronische opslag van 
alle documenten een belangrijke toegevoegde 
waarde betekent.

De fysieke ruimte zoals wij die kennen is verdwenen uit 
B2B-omgevingen. Dit beïnvloedt de creatie en het 
versturen langs elektronische weg van alle documenten 
die bedrijven uitwisselen, net als de bewaring van 
gegevens in elektronische vorm in de loop der tijd.

Om te reageren op deze ontwikkeling is een regule-
rend kader nodig, dat zorgt voor veiligheid en 
rechtszekerheid van de elektronische activiteiten 
die zowel in openbare als in particuliere omgevingen 
plaatsvinden.

Met een juridisch kader dat reguleert hoe elektronis-
che opslag met bewijskracht eruit hoort te zien in 
een B2B en B2G omgeving, zullen bedrijven traditione-
le documenten op papier in lijn brengen met de nieuwe 
elektronische formaten, die veel efficiënter, flexibeler en 
veiliger zijn. Het resultaat is dat bedrijven niet langer 
grote hoeveelheden fysieke documenten hoeven te 
beheren, zoals facturen, bestellingen, loonstrookjes, 
contracten... enz... Met dit nieuwe model kan het beheer 
van alle bedrijfsgegevens langs elektronische weg 
plaatsvinden.

Compliant data archiving

De Europese Unie heeft een regelgevend kader 
ontwikkeld, dat zorgt voor veiligheid en rechtszeker-
heid van de elektronische activiteiten die plaatsvinden 
in B2B2G omgevingen. Deze beveiligingsmechanismen 
zijn opgenomen in de Verordening no. 910/2014 
(eIDAS) over elektronische identificatie en trustd-
iensten voor elektronische transacties in de interne 
markt. De wetgeving, bekend als eIDAS, is van toepas-
sing sinds 1 juli 2016.

EDICOMLta
Opslag voor het langdurig elektronisch 

opslaan van documenten

Op deze manier is een veilige interactie in elke digitale 
omgeving mogelijk, worden regionale operationele 
belemmeringen opgeheven en wordt elektronisch 
beheer van bepaalde bewerkingen gefaciliteerd waar 
voorheen fysieke aanwezigheid voor vereist was.

De toepassing van de verordening eIDAS en de trustd-
iensten stelt elektronische documenten gelijk aan de 
traditionele papieren versie. Om de juridische condities 
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Eigenschappen van de oplossing 

Toegankelijkheid van de documenten: Bestanden 
worden bewaard op het platform op basis van metada-
ta waarmee hiërarchieën binnen deze bestanden 
geïdentificeerd en vastgesteld kunnen worden, wat de 
latere raadpleging of het herstel van de documenten 
mogelijk maakt.

Hiërarchie van de documenten: EDICOMLta maakt 
het mogelijk om de volledige cyclus die elk elektronis-
che document heeft doorlopen, te bewaren. In een 
zakelijke relatie wordt bijvoorbeeld de elektronische 
factuur opgeslagen gelieerd aan de bestelling en het 
bericht van verzending.

Audit van het document: Elektronische handtekenin-
gen en zegels van bestanden zijn onderworpen aan 
periodieke controleprocessen, teneinde de kenmerken 
van de integriteit en authenticiteit die ze toevoegen, in 
stand te houden.

Omkeerbaarheid van de gegevens: Het herstel van 
alle gegevenskavels is een vereiste waarvoor onderne-
mingen zich gesteld zien. Daarom garandeert EDICOM 
het herstel en de overdracht van alle gearchiveerde 
documenten en hun bewijzen, zoals handtekeningen, 
tijdstempels, registratie van de levenscyclus van een 
bestand, register van gebeurtenissen... enz.

EDICOM oplossingen | EDICOMLta 

Een service die is ontwikkeld volgens de 
technische vereisten voor beveiliging zoals 
gereguleerd in de Europese Verordening 
910/2014 (eIDAS), betreffende de elektronische 
identificatie en de trustdiensten voor elektro-
nische opslag van documenten. 

Gecertificeerde elektronische 
opslagdienst voor lange duur 

te behouden van documenten en bestanden die zijn 
behandeld onder de paraplu van de gekwalificeerde 
trustdiensten, is een elektronische opslag noodzakelijk 
die de dezelfde beveiligingsregels hanteert als de 
eIDAS wetgeving voorschrijft.

In dit verband moet een systeem van elektronische 
opslag dat valt onder de verordening eIDAS, de capaciteit 
hebben om elektronische handtekeningen, stempels en 
certificaten te bewaren die betrekking hebben op 
gegevens of documenten die telkens opnieuw bewaard 
moeten worden.

Toegang tot het juridische bewijs: Het systeem 
maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze bewaarde 
documenten te herstellen, met toegang en down-
loaden van het bestand met elektronische audit die de 
integriteit en authenticiteit van gegevens in de tijd 
certificeert, om zo de juridische geldigheid ervan 
tegenover derden aan te tonen.

Integratie met applicaties: EDICOMLta laat zich 
integreren met de interne beheersystemen van 
bedrijven of de EDI- en elektronische facturatie-oplos-
singen van EDICOM, wat zorgt voor het automatiseren 
van de bescherming en bewaring van deze elektronis-
che documenten. 



Zo werkt de oplossing
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Toegang tot de service: EDICOMLta biedt gebruikers een gepersonaliseerde en op basis van gebruiks-
vriendelijkheid ontworpen website, met streng beveiligde toegang door middel van een gebruikersnaam 
en wachtwoord.

Vastlegging van documenten: Er zijn drie manieren voor het opslaan van documenten op het platform. 
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Drag & Drop: Hiermee kan de gebruiker het document van het bureaublad naar de applicatie 
verslepen en verplaatsen.

Overdracht: Semi-automatisch proces voor het massaal uploaden van bestanden vanuit de 
webapplicatie van de service.

Geautomatiseerd: Een connector die is geïnstalleerd in het systeem van de klant, exporteert 
automatisch de documenten die moeten worden opgeslagen naar de service EDICOMLta.

Gecertificeerde bewaring: Op bestanden en documenten worden mechanismen voor elektronische 
handtekening en tijdstempel toegepast, die de integriteit en authenticiteit garanderen van de gegevens 
die in het platform worden bewaard.

Aanmaak van metadata: Het platform stelt websjablonen ter beschikking voor het creëren van gestan-
daardiseerde metadata-structuren. Het XML-bestand met metadata kan ook automatisch worden 
gegenereerd, voor processen waarin voorrang wordt gegeven aan de directe integratie van gegevens 
tussen applicaties.

Beheer van de documenten: Het platform omvat verscheidene instrumenten die het rangschikken van 
documenten mogelijk maken en die zoekopdrachten vergemakkelijken, om zo de benodigde tijd te 
verkorten. Elektronisch bestand, wijziging van documenten, creatie van mappen, zoekfilters, markeren 
van "favorieten", lijst van documenten, opties voor downloaden en delen...

Verkrijgen van bewijzen: Er worden permanent bewijzen getraceerd over de acties die zijn uitgevoerd 
tijdens de opslag en de levenscyclus van documenten. Bewijs van creatie, bewijs van oorsprong, bewijs 
van wijziging, bewijs van verwijdering, bewijs van downloaden...
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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) 820 360 330 
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 2 595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 307 15 05

+351 707 786 678

+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**

** Alleen voor oproepen uit het aangegeven land


