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In het vorige artikel hebben we het gehad over wat Peppol is. Vandaag beschrijven
we wat we kunnen met Peppol.
Even kort: Wat is Peppol ook alweer?
Peppol is de verzamelnaam voor de afspraken en de digitale infrastructuur
waarmee op een eenvoudige en veilige manier elektronische documenten
uitgewisseld kunnen worden.
En wat kun je met Peppol?
Met Peppol kun je dus elektronische documenten worden uitgewisseld. Dit zijn
documenten die uitgewisseld kunnen worden tussen bedrijven, maar bijvoorbeeld
ook tussen bedrijven en overheden.
In Nederland zien we dat er met name gebruik gemaakt wordt van het uitwisselen
van facturen via Peppol. Het is echter mogelijk om veel meer documentsoorten dan
alleen facturen te versturen via Peppol. Wij verwachten dat er in de toekomst
steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van andere documentsoorten. Denk
hierbij aan:
Facturen
Orders
Orderbevestigingen
Catalogi (Punch Out)
Verzendberichten
En meer..
Al deze verschillende documentsoorten kunnen dus op een eenvoudige en veilige
manier tussen organisaties uitgewisseld worden. Omdat er in het Peppol netwerk
uniforme afspraken zijn gemaakt over het transport en de inhoud van de
documenten, kan elke partij die op het netwerk actief is deze documentsoorten
versturen en ontvangen. Er dient hiervoor wel ondersteuning te zijn aan zowel de
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kant van de verzender als de ontvanger.
Om u een idee te geven van hoe u Peppol zou kunnen gebruiken, schetsen we
hieronder een mogelijk scenario:
U koopt goederen in bij uw leverancier;
De inkooporder wordt aangemaakt op basis van artikelinformatie die
voortkomt uit een catalogus die via Peppol is uitgewisseld;
De inkooporder wordt vervolgens vanuit u, via Peppol, verstuurd naar uw
leverancier;
Uw leverancier verstuurt u via Peppol een orderbevestiging;
Indien nodig is het mogelijk om de artikelprijzen of de levertijd in de
inkooporder te wijzigen op basis van wat de leverancier heeft aangegeven;
De leverancier verzend de goederen en stuurt u via Peppol een
verzendbericht, zodat u op de hoogte bent van dat er goederen geleverd
gaan worden;
De leverancier verzend de factuur via Peppol;
U bent het oneens met de factuur en verzend via Peppol een bericht over de
factuur waarin u aangeeft wat er niet klopt.
Al deze uitwisselingen vinden plaats volgens de afspraken binnen het Peppol
netwerk. Omdat alle uitwisseling volgens deze afspraken plaatsvindt, kan dit
geïntegreerd worden in de processen van bijvoorbeeld het ERP of financieel
systeem.
De volgende keer: Wat zijn de voordelen van Peppol?
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