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Bekijk deze e-mail in uw browser.

Tip 18: E-facturen van leveranciers ontvangen
Als u elektronische facturen van leveranciers kunt ontvangen, dan wilt u graag uw leveranciers
daarvan op de hoogte stellen en hen vragen de facturen dus elektronisch aan te leveren. Vaak is dit
(nog) niet mogelijk voor een leverancier, of versturen ze een elektronisch bestand dat niet
automa sch door uw factuurverwerkingssysteem kan worden verwerkt. Het PEPPOL Netwerk biedt
dan uitkomst, omdat facturen in alle soorten en maten door het PEPPOL Netwerk worden
geconverteerd in een e-factuur dat voor uw factuurverwerkingssysteem geschikt is.
Iedere leverancier zal echter wél moeten aangeven hoe zij momenteel facturen naar u versturen.
A ankelijk van het aantal e-facturen dat ze jaarlijks aan u sturen en a ankelijk van hun IT-omgeving,
is de ene aansluitoplossing op het PEPPOL Netwerk beter geschikt voor uw leverancier dan de
andere.

Onboarding campagne
Door uw leveranciers te voorzien van de juiste informa e en helder uiteen te ze en wat de op es
zijn, kunt u het onboardingsproces makkelijker en sneller laten verlopen, en dus heel snel met efactura e aan de slag gaan. Hieronder ziet u een overicht van de op es die uw leverancier hee .
Deze op es worden uitgebreid aan uw leverancier uitgelegd.

Een keuze maken
Nadat uw leverancier de op es hee doorgenomen dan is het zaak dat zij hun voorkeur achterlaten.
Easy Systems helpt de leverancier verder.
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Vragen of hulp nodig?
Hee u hulp nodig bij het opze en van een onboardingcampagne? Neem dan contact op met uw
accountmanager en we helpen u graag op weg.
Hee u nog een andere vraag? In onze Academy staan verschillende handige instruc evideo’s en
andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.
Veel succes!
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Met vriendelijke groet,

Servicecenter Easy Systems
T +31 318 415 633
W www.easysystems.nl
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