Tip 23: Aangesloten op PEPPOL netwerk, wat nu?

Wanneer u bent aangesloten op het PEPPOL netwerk, bent u automatisch toegevoegd
aan het ‘telefoonboek’ van het netwerk en daarmee ook vindbaar voor alle andere
organisaties op PEPPOL.
De organisaties die geregistreerd staan om documenten te kunnen ontvangen, kunt u
opzoeken via https://directory.peppol.eu. De meeste worden op basis van hun KvK
nummer aangemaakt. Maar dit kan ook bijvoorbeeld via het BTW- of OIN nummer. Om
documenten te verzenden hoef je niet in het PEPPOL 'telefoonboek' geregistreerd te
staan. Wel worden verzenders altijd gecontroleerd op hun identiteit, om te bepalen of zij
ook echt zijn wie zij aangeven te zijn. De controle heeft bij uw organisatie ook
plaatsgevonden.
Hoe weten uw leveranciers dat u aangesloten bent?
De leveranciers die hun facturen via het PEPPOL netwerk versturen, kunnen het zo
hebben ingericht dat er een automatische detectie plaatsvindt, dit is het basisprincipe.
Via automatische detectie vanuit het ERP/financieel systeem van waaruit gefactureerd
wordt, wordt dan bepaald of de ontvanger op het netwerk aanwezig is en of de factuur
dus via het PEPPOL-netwerk verzonden kan worden.
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Wanneer de koppeling voor het ontvangen van facturen via het netwerk naar Easy
Invoice gemaakt is, bent u klaar om facturen te ontvangen. Deze zullen direct in Easy
Invoice binnenkomen. In de factuurhistorie kunt u eenvoudig zien of een factuur op deze
wijze is binnengekomen.
Uiteraard kunt u ook zelf uw leverancier informeren en aangeven dat u uw inkooporder
voortaan via het PEPPOL-netwerk wilt ontvangen. U kunt bijvoorbeeld op uw
inkooporder aangeven dat u graag op deze wijze gefactureerd wilt worden.
Haal meer uit uw PEPPOL aansluiting met onze gratis onboarding campagne
Om u een vliegende start te geven, krijgt u van ons een gratis onboarding campagne. U
benadert zelf uw leveranciers, met behulp van de introductiemail die u van ons
ontvangt. Daarin staat uitleg over dat u graag e-facturen ontvangt en verwijst ze
speciale webpagina waar meer informatie staat en waar ze hun keuze kunnen maken
voor het aanleveren van facturen.
Nog niet aangesloten op PEPPOL?
Wanneer u nog niet aangesloten bent op het PEPPOL en meer wilt weten over de
voordelen van op deze wijze verzenden en ontvangen van facturen, neem dan contact
met ons op of lees meer op www.easy-exchange.nl/
Meer Tips & Tricks?
In onze Academy staan verschillende handige Tips & Tricks en instructievideo's die
betrekking hebben op onze oplossingen.
Trainingen
Op 17 juni staat de eerstvolgende training gepland: Easy Invoice Beheer. Klik voor meer
informatie en/of direct aanmelden op de button hieronder:
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Beheer uw e-mail voorkeuren.
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