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‘Landkaart eFactureren’

“Korte inventarisatie naar de status van 
eFactureren in relatie tot administratieve-
en logistieke software en gerelateerde 
diensten”.
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

• N.a.w. gegevens
• Karakteriseren software
• Elektronisch factureren uitgaand aanmaken/verzenden?
• Elektronisch factureren inkomend ontvangen/herkennen/boeken?
• Workflow/routering ontvangen facturen mogelijk?
• Software van derde partijen?
• Transport: email(SMTP), webservices, BSP’s en Digipoort?
• Voorstander uitwisselen obv standaard email profiel?
• Voorstander uitwisselen obv webservices, zoals Digipoort?
• Ondersteuning standaards: EANCOM, Edifact, UBL 2.0, HR-XML?
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

43 leveranciers hebben antwoord gegeven op de vragen.
(Nog niet openbaar: eerst toestemming geven)

Streven is antwoord van 100 leveranciers dit jaar.

Eerste bevindingen:
Elektronisch factureren uitgaand aanmaken/verzenden?
Merendeel JA of gepland.
Vaak aangevuld email met PDF bijlage.
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

Elektronisch factureren inkomend ontvangen/herkennen/boeken?
25% JA of gepland
1 maal via 20/20 Vision
1 maal via Florecom
Enkele malen Scannen en OCR herkennen via toepassing derden.

Workflow/routering ontvangen facturen mogelijk?
20% JA of gepland
5% wel workflow, maar geen ontvangen facturen mogelijk.  
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

Gebruik tools van derden
- Fastre ports voor PDF aanmaken
- Facturenpost ism TNT Post
- Streamserve
- To Increae voor verzenden
- INGIS platform als broker
- Managemind van Xcellent en WhiteVision
- CutePDF en PDF995 uitgaande facturen
- 20/20 Vision
- Expansion scannen inkomende facturen
- Koppeling Anachron (INGIS)
- EFC (door IBC uit Aken)
- Transus als provider uitgaand EDI 
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

Transport: email(SMTP), webservices, BSP’s en Digipoort?
Email: 29 (65%)
Webservices: 8, gepland 1 (20%)
BSP: 3, gepland 1 (10%)
Digipoort: gepland 2 (Zo meer moeten zijn vanwege oa OB)

Diversen genoemd:
X400 (via HTTP/SOAP)
VAN
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Voorstander uitwisselen obv standaard email profiel?
> 50% voorstander (eenvoudig, toegankelijkheid)

Maar:
10% beveiliging als attentiepunt

Onderbouwing Nee:
- Moeilijker overstappen naar ander systeem
- Werken met profiel heeft beperkingen
- Authenticatie
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

Voorstander uitwisselen obv webservices, zoals Digipoort?
> 50% voorstander van standaard webservices

Maar:
15% nog niet in verdiept/geen mening
- Mits open voor iedereen
- Mits door overheid uniform vastgesteld versus door markt
- Mits eenvoudig
- Mits iedereen zelfde standaard gebruikt of per sector

Onderbouwing Nee:
- Te ingewikkeld en kostbaar
- Iedereen heeft al email
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Vragen softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)

Ondersteuning standaards: EANCOM, Edifact, UBL 2.0, HR-XML?

NIET een standaard die op dit moment echt domineert.
UBL2: 5 (gepland 1) - Lijkt logisch om te kiezen
Edifact: 4
PDF: 3
EDI: 2

De volgende standaards 1 maal:
XML, ASCII, Ebis XML, Finvoice (België), Eancom, Florecom,
GS1 factuur bouwbranche 
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Vragen dienstverleners eFactureren

• N.a.w. gegevens
• Karakteriseren dienst
• Elektronisch factureren uitgaand aanmaken/verzenden?
• Elektronisch factureren inkomend ontvangen/herkennen/boeken?
• Workflow/routering ontvangen facturen mogelijk?
• Aan Consumenten en Bedrijven (B to C en B to B)
• EBPP (presenteren en betalen facturen)
• Software van derde partijen?
• Transport: o.a.: email, website, webservices, BSP’s, Digipoort?
• Beveiliging (o.a. versleutelen) 
• Ondersteuning standaards: EANCOM, Edifact, UBL 2.0, HR-XML?
• Conversie service
• Factuurarchief                                                 ….. > 
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Vragen dienstverleners eFactureren

• Voorstander uitwisselen obv standaard email profiel?
• Voorstander uitwisselen obv webservices, zoals Digipoort?
• Voorstander uitwisselen obv ander uitwisselmechanisme?
• Onderling BSP’s 
• Integratie uitgaand vanuit administratie (orders, boekhouden)
• Integratie inkomend naar administratie (orders, boekhouden)
• Facturen koppelen aan betalingen
• Ondersteuning andere eFactuur functies
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Vragen dienstverleners eFactureren

21 dienstverleners hebben antwoord gegeven op de vragen.
(Nog niet openbaar: eerst toestemming geven)

Streven is antwoord van 75 dienstverleners dit jaar.

Algemene bevinding:
In tegenstelling tot softwareleveranciers (boekhouden en logistiek)
Een grote variatie is soorten van dienstverlening:
O.a. BSP’s, online facturen uitgaand, Inkomende facturen afhandelen,
EBPP, conversie factuurformaten.
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Vragen dienstverleners eFactureren

Overige (voorlopige) bevindingen:
• Online factuuroplossingen met name afgestemd op ZZP’er en MKB
Aandachtspunt is integratie boekhouding en betalingen.

• Qua formaten 50% UBL 2.0 ondersteuning (incl. alle) en
HR XML 40%
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Vragen dienstverleners eFactureren

Voorstander uitwisselen obv standaard email profiel?
50% voorstander (eenvoudig, toegankelijkheid)

Maar:
- beveiliging als attentiepunt
- voorkomen spookfacturen

Onderbouwing Nee:
- Geen ontvangstgarantie
- Authenticatie
- Moeilijker te integreren met ERP systemen
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Vragen dienstverleners eFactureren

Voorstander uitwisselen obv webservices, zoals Digipoort?
> 60% !! voorstander

Maar:
- beveiliging als attentiepunt
- voorkomen spookfacturen
- Digipoort kan als voorbeeld dienen / Digipoort zeer complex 
- Graag obv internationaal gebruik
- Ook op basis van ONZE webservices

Onderbouwing Nee:
- Teveel keuzes en inlognamen voor gebruikers
- Onnodig complex
- Moeilijker te integreren met ERP systemen  
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Meedoen met onderzoek?

Naar www.softwarepakketten.nl/efactureren

Onderzoek: landkaart eFactureren in Nederland 


