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EDICOM biedt voor al haar services voor uitbesteding van middelen en beheertaken EDI, een “Serviceniveau” dat 
wordt gespecificeerd in het document SLA (Service Level Agreement). Om te voldoen aan de SLA, verbindt EDICOM 
zich om bepaalde taken te realiseren (preventief onderhoud van hardware en software, herziening van logs, 
onderhoud van bbdd's, enz.).

De beheerde SaaS EDI service moet worden beschouwd als een toevoeging aan de SLA, en bestaat uit de delege-
ring aan EDICOM van de taken die uitgevoerd moeten worden op de EDI infrastructuur van de klant, zodat deze 
weinig of geen middelen hoeft te besteden aan het beheer van die infrastructuur.

De service die EDICOM levert, omvat een geheel aan taken die tot oogmerk hebben om diverse doelen te bereiken:

Beheerde SaaS EDI

NORMAAL FUNCTIONEREN VAN DE SERVICE TOEVOEGING VAN NIEUWE PARTNERS

Beheer van het systeem en volgen van het uitwis-
selingsverkeer.

Verkrijgen van het maximale       beschikbaarheids-
niveau.

Telematische Factuur. (Beheer van certificaten, 
parametrisatie van het bestand, tests met 
partners).

Gedelegeerd beheer in zake de Netwerken voor 
Toegevoegde Waarde, gateways, enz.

Leveren van exacte informatie aan de interne en 
externe partners.

Onderhoud van de installatie.

Aanpassing van het bestand.

Herziening van de interfaces en specificatie van de 
uit te voeren wijzigingen, voor het aanpassen 
daaraan. (De wijziging en nieuwe ontwikkelingen 
van interfaces zijn niet inbegrepen).

Uitvoering van uitwisselingstests tot aan de 
ingebruikname.



1. BEHEER VAN EDI PARTNERS
Bestaat uit het realiseren van alle activiteiten die nodig zijn opdat de klant documenten kan 
uitwisselen met zijn EDI partners.

1.1 IN EDIWIN GEREGISTREERDE PARTNERS 1.2 NIEUWE PARTNERS OM TE REGISTREREN IN 
EDIWIN

Actueel houden van het adressenbestand

EDICOM zal een analyse maken van de wijzigingen in de 
structuur van de Location Numbers van die EDI 
partners die bij haar bekend zijn. De wijzigingen in het 
partnerbestand worden uitgevoerd in samenspraak 
met de klant, voor het geval dat hierdoor handelingen 
nodig zijn aan het Interne Informatiesysteem.

EDICOM is niet verantwoordelijk als zij, bij welke 
wijziging dan ook aan haar systemen die is uitgevoerd 
door een derde, niet van tevoren door deze of welke 
dan ook van de betrokken partijen, is geïnformeerd. De 
wijzigingen in de overige location numbers worden 
uitgevoerd op verzoek van de klant.

Wijzigingen van het Netwerk voor Toegevoegde 
Waarde (VAN).

EDICOM voert op verzoek van de Klant de postbuswijzi-
gingen uit voor de aangegeven partners. Deze wijzigin-
gen bestaan uit de benodigde modificaties in het 
adressenbestand, de configuratie van de communica-
tiemodules en de automatische verbindingsprocessen.

EDICOM voert op verzoek van de Klant het benodigde 
overleg met de verschillende VAN, voor het bepalen van 
de vereiste gateways. EDICOM treedt hierbij als inter-
mediair op en is daardoor gehouden aan de termijnen 
en het serviceniveau van de VAN.

Toevoeging van klanten aan de Elektronische
Factuur 

EDICOM voert op verzoek van de Klant de benodigde 
handelingen (laden van certificaten, configuratie van 
het adressenbestand, genereren van testbestanden en 
het versturen hiervan, bevestiging van levering bij de 
ontvanger en bevestiging van opslag in het bestand van 
de elektronische handtekeningen) uit voor het toevoe-
gen van de aangegeven partners.

Toevoegen van nieuwe partners aan het EDI
systeem (BESTAANDE BERICHTEN)   

EDICOM voert op verzoek van de Klant een haalbaar-
heidsanalyse uit van het toevoegen van de nieuwe 
partners met gebruik van het huidige systeem. In het 
geval er geen wijzigingen nodig zijn in de integratie, 
worden de benodigde wijzigingen uitgevoerd in adres-
senbestanden en automatismen, en worden in 
samenwerking met de Klant testbestanden verstuurd 
aan de partners.

In het geval er wijzigingen nodig zijn in de integratie 
(mappen), wordt de daarvoor benodigde tijd bepaald 
en de Klant geïnformeerd over de extra kosten die deze 
wijzigingen inhouden. Als de begroting eenmaal door 
de Klant geaccepteerd is, wordt het werk uitgevoerd 
zoals omschreven in het vorige punt**.

**Dit punt is niet van toepassing op die klanten die een 
contract hebben voor het onderhoud van mappen.

Toevoeging van nieuwe partners aan het EDI
systeem (NIEUWE BERICHTEN)

EDICOM voert op verzoek van de Klant een analyse uit 
van het nieuwe verzoek om integratie, bepaalt de 
benodigde tijd voor het uitvoeren van het werk en 
informeert de klant over de extra kosten die dit inhou-
dt.  Als de begroting eenmaal geaccepteerd is, wordt 
het werk (mappen, automatismen, wijzigingen in het 
adressenbestand, testbestanden) uitgevoerd. Net als 
bij de andere punten in deze rubriek zijn de uit te 
voeren tests gezamenlijk en is hiervoor de medewer-
king nodig van personeel van de Klant.



2. MONITORING VAN HET EDI SYSTEEM VAN DE KLANT
Dit betekent het permanent volgen van het functioneren van de EDI oplossing van de klant door 
daarvoor aangewezen technici.

2.1 BELANGRIJKSTE PUNTEN OM TE MONITOREN

Verbindingen met de geparametriseerde brieven-
bussen in het EDI station.

Vertaling van foutieve documenten.

Documenten in de map met overschrijvingen die 
ouder zijn dan 2 uur.

Niet ontvangen bestanden met klantgegevens over 
de laatste 24 uur.

Bevestiging van versturing van 100% van de 
uitgaande documenten.

Bevestiging van behandeling van alle binnengeko-
men documenten.

2.2 PROCEDURES

Foutieve verbindingen

De oorzaak van de fout wordt onderzocht. Als dot tot de competentie van EDI behoort, wordt de fout direct 
opgelost en de verbindingen opnieuw tot stand gebracht. Als de oorzaak van het probleem niet tot de competen-
tie van EDI behoort, wordt contact opgenomen met de VAN die de fouten signaleert. De situatie wordt gevolgd en 
wanneer het probleem is opgelost, worden de verbindingen opnieuw tot stand gebracht. In beide gevallen wordt 
de voor deze taak aangewezen medewerker(s) van de Klant geïnformeerd.

Overdracht van bestanden

Als de klant de ontvangen informatie die hem ter beschikking is gesteld, niet ophaalt, of als wordt vastgesteld dat 
de klant inactief is in het versturen van bestanden, wordt contact met hem opgenomen om de mogelijke proble-
men en incidenten bij de integratie van elektronische documenten te analyseren.

Vertaling van foutieve documenten

Als gedurende het proces van vertaling van de berichten die automatisch met het systeem geïntegreerd worden 
d.m.v. mapping, foutieve binnenkomende of uitgaande berichten worden gegenereerd, zal het personeel van de 
technische afdeling de volgende handelingen uitvoeren afhankelijk van wat er gaande is:

Uitgaande Documenten: Als er sprake is van een fout in de mapping, wordt deze opgelost en het document 
opnieuw verstuurd, en de klant geïnformeerd over de afwijking en de gekozen oplossing. Als het een fout 
betreft in de download gegevens van de klant, wordt deze geïnformeerd en geholpen om het probleem op te 
lossen.

Binnenkomende Documenten: Als het gaat om een fout in het EDI document, wordt de uitgever hiervan 
geïnformeerd. Als het een fout is in de SW EDI, wordt deze opgelost. Op ieder moment wordt de Klant geïnfor-
meerd over de situatie en de handelingen die zijn uitgevoerd om de incidenten te verhelpen.



3. BEHEER T.A.V ELEKTRONISCHE FACTUREN
Verificatie van de correcte opslag in het Factuurbestand of -archief gedurende de in het contract 
gespecificeerde periode.

De technische afdeling van EDICOM verifieert dagelijks of alle elektronisch ondertekende, verstuurde of ontvangen 
facturen zijn opgeslagen en in het daartoe bestemde bestand. In het geval er een afwijking wordt geconstateerd, 
wordt geprobeerd deze direct te verhelpen en worden de personen geïnformeerd die aan het eind van deze 
procedures zijn aangegeven.

4. CUSTOMER SUPPORT CENTER
Ondersteuningsdienst voor Klantcontact.

Argentina: +54 11 5443 8053

Belgium: +32 078 791 800

Brazil: +55 11 3154 5106

Chile: +56 (2) 2595 2886

Colombia: +57 1 7953972

Costa Rica: +506 40018933

Deutschland: +49 (0)1801 000 112 

Ecuador: +593 1800 000365

El Salvador: +503 2113 3497 

France: +33 (0)1 53 76 37 55

Guatemala: +502-23753965

Italy: +39 02 00640411

Morocco: +212 520426059

Mexico: +52 55 1162 0413

Netherlands: +31 207 086 283

Panama: +507 8365 604

Peru: +51 17071317

Portugal: +351 707789642

Spain: +34 902 882 423

United Kingdom: +44 (0)871-2770029

Uruguay: 000 416 205 1340

USA: +1 212 889 1859

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

**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

www.edicomgroup.com

EDICOM GROUP

GMT - 3

GMT - 5

GMT - 6

GMT+1

GMT+0

São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile.

East Coast USA

Mexico City, Colombia

Spain, France, Italy...

UK, Portugal, Ireland...

Customer service time slot sobject to 
Greenwich Mean Time (GMT) in:


