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eFaeturen met ED'

Neem contact op om te weten hoeveel facturen unu al digitaal kunt

versturen enlofontvangen! Bel ons via 0318-493150 ofstuur een e-mail

naar: ed@easydistribution.nf
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zonder transactiekosten) eFactureren via 1:1 connectie

1:1 per e-mail/FlP/websertia
EO Verzendt EO Ontvangt
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EO Regelt
ROl analyse / bemiddelingsfunctie met Billing Service Providers laansluitcampagne

formaat voor eFacturatie;

EO voert actief campagne om klanten/leveranciers over te halen tot eFacturatie;

De beste prijs·/kwaliteit verhouding door het hybride model;

Ondersteunt naast XML (HR-XMl, UBl2.0) ook POF facturen, op dit moment het méést voorkomende bestands-

De voordelen!

... .

EasyDistribution
XML en POFfocturen

teiten van Basware en nieuwe diensten.

Het is volgens Van Esschoten een nieuw

fenomeen op het gebied van eFactureren. 'De

combinatie van rechtstreeks, zonder transac

tiekosten eFactureren en/of de combinatie

met Billing Service Providers zie je niet terug

op de markt. Zo kunnen klanten afhankelijk

van de wensen en mogelijkheden van de

andere partij kiezen op welke wijze de factuur

verstuurd of ontvangen wordt. Hierbij wordt

rekening gehouden met de kosten én de

mogelijkheden van klant of leverancier waar

zaken mee gedaan wordt. Wij zorgen ervoor

dat alles aan de standaarden voldoet die er

zijn, zoals UBL 2.0 van de overheid en HR-XML

van de uitzendbranche. Met dit concept ben

je als klant veel onafhankelijker dan in het

geval van alleen een Billing Service Provider.

Er is veel verschil tussen bedrijven onderling

en nog niet alle BSP's hebben een onderlinge

roaming overeenkomst.'

Van Doorn,: 'Het gaat bij eFacturatie om het

goed afstemmen tussen wat de Verzender én

de Ontvanger beide ondersteunen. Om

ervoor te zorgen dat alle partijen goede

afspraken met elkaar kunnen maken hebben

we een Netwerk gelanceerd dat voor ieder

een gratis beschikbaar is. Via ED Netwerkt

worden bedrijven in staat gesteld, via

invulschermen, aan te geven op welke manier

In het Gelderse Ede is ICreative gevestigd, een Basware partner.
Niet zo maar één, maar al drie jaar op rij de 'Best Performing

Partner Worldwide; aldus Sales Manager Martin van Esschoten
trots. In een markt die zich eigenlijk nog volop ontwikkelt is

ICreative een partij die onder andere nieuwe ontwikkelingen doet
op bestaande Basware-functionaliteit. Nieuw initiatief is EO,

EasyDistribution (www.easydistribuiton.nl)

Het digitaal verwerken van inkomende

facturen is de kernactiviteit van ICreative. Van

Essehoten: 'Daar ligt ook de kracht van een

pakket als Basware. Op het gebied van lnvoiee
Automaticn zijn ze gewoon heel sterk en

wereldwijd marktleider inclusief integraties

naar de meest voorkomende ERP omgevin

gen. Voor een implementatiepartner zoals

ICreative valt onder andere toegevoegde

waarde te creëren door aanvullende software

te ontwikkelen. Die klantprocessen nog

verder optimaliseren en wellicht branche-,

land- ofklant specifiek zijn. Daarbij gebruikt

de klant de standaardsoftware van Basware.
de implementatiekennis en de aanvullende

modules van ICreative om tot de beste vorm

en procesondersteuning te komen.

Eén van die producten/modules die eruit is

voortgekomen is het 'Expense Portal', een

onkostendedaratiemodule die snel en goed

werkt in combinatie met Basware en voor

partijen met verschillende omvang heel goed

te managen is. Er is behoefte aan een

dergelijke functionaliteit. Vandaar dat wij dan

zelf de ontwikkeling doen en een (deel)

product in de markt zetten. En met succes.'

EasyDistribution, ED, is nieuw concept dat

door tCreative is ontwikkeld en deze maand

in de markt wordt gezet. ED bestaat uit reeds

bewezen bestaande eFacturatie componen

ten aangevuld met Billing Service functionali-
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ze facturen zouden kunnen ontvangen of

aanleveren. Wanneer op de website een

relatie wordt gelegd door de verzender of de

ontvanger, komt er een melding naar voren

op welke wijze beide partijen facturen

kunnen versturen én ontvangen. Die dienst is

tot daar aan toe helemaal gratis en is 100%

uniek. Indien ze gebruik willen maken van

onze oplossingen om facturen digitaal te

versturen (EO Verzendt) ofte ontvangen (ED

Ontvangt), dient daar natuurlijk wel voor

betaald te worden.

ED Verzendt en EO Ontvangt zijn zeer

interessant omdat deze modules de inhoud

van facturen voor verzenden of ontvangstver

werking kunnen controleren en valideren.

Strategy

En bij constatering van niet correcte gege

vens automatisch digitaal met leveranciers of

intern. via e-mail, gaat communiceren. ED

Verzendt zorgt daarmee dat facturen correct

worden afgeleverd zodat de kans op snellere

verwerking wordt verhoogd. ED Ontvangt

zorgt dat de factuur niet wordt opgenomen

als ontbrekende gegevens voor verdere

verwerking noodzakelijk zijn.

Daarnaast bieden we uitgebreide diensten

via ED Campagne om leveranciers of klanten

actief te benaderen om hen over te halen om

te 'eFactureren'.'

Van Esschoten: 'Grote voordeel van onze
dienstverlening is dat ze te maken hebben

met een ervaren partij die ze op de juiste

manier kan bedienen, al dan niet zelf. ED

biedt een goede prijs/kwaliteitverhouding,

zoals ze dat zo mooi zeggen, en een hybride

model: er kan direct l-op-l elektronisch

worden gefactureerd als men dat wil, maar er

kan ook gebruik worden gemaakt van de,

Billing Service Provider Basware BT, waar wij

weer afspraken mee maken over hoe een en

ander wordt in gericht en geregeld. Hiermee

artners

gaat ICreative verder dan andere partijen met

onder de mogelijkheden facturen procesin

houdelijk te controleren voordat deze

verwerkt worden.'

Met de introductie van ED willCreative haar

naam nog eens extra bevestigen als specialist

als het gaat om elektronische factuurverwer

king. 'Een markt waarin nog veel te doen is,

maar waar inmiddels al een duidelijk onder

scheid gemaakt kan worden tussen de echte

specialisten en de toch wat snelle generalis

ten.ln ons geval kom je tot een hogere graad

van automatisering, dus effectiever, kosten

besparend, flexibeler, efficiënter, en met alle

controles die je nodig hebt. dus zekerder voor

alle betrokkenen. Het is een combinatie van

bestaande en nieuwe technieken. Voor veel

bedrijven dus goed bereikbaar.'

Een nieuwe manier van zakelijke factuur

verwerking. ED regelt het allemaaL!'
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XML en POF facturen

Research gebaseerde, onafhankelijke en pragmatische

ondersteuning door marktspecialisten voor strategie

ontwikkeling en programma management voor

leveranciers en eindgebruikers organisaties m.b.t.:

..... Document Capture

..... Content Management

..... Business Process Management

..... Document Output Management

..... Document Outsourced Services

Met vestigingen door heel Europa.

Het DNA van uw bedrijf onderscheidt u van uw concurrenten...
...en dat wilt u graag zo houden.

The Consultancy Rrm is dé document professional voor het verzekerings-, bank- en pensioenwezen
in de Benelux. Met een breed scala aan diensten en oplossingen rondom de StreamServe software
suite voorzien wij bedrijven van een compleet document framework.

De combinatie van prcx:luct- en industriekennis biedt u een unieke en toekomstvaste propositie
waarmee u zich kunt onderscheiden van uw concurrenten.

STRATEGY

PARTNERS

(ADVERTENTIE) Ons standaard d=ument framework stelt bedrijven in staat om snel tot resultaten te komen. In
korte tijd beschikt u over de mogelijkheden die onze software te bieden heeft. Een team van
ervaren consultants zorgt er voor, dat het framework naadloos aansluit op uw DNA : uw bestaande
pr=essen en IT infrastructuur.

+3' (0)653763 ,80
conlact@slralegy-partners.nl
wwwstrategy-partnerscom The Consultancy Firm_ ... serious about documents
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