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Wat is Peppol?

Peppol is de verzamelnaam voor de afspraken en de digitale infrastructuur waarmee op
een eenvoudige en veilige manier elektronische documenten uitgewisseld kunnen
worden.

Elektronische documenten zijn onder andere: e-facturen, e-orders, e-catalogussen.

Peppol is de afkorting van 'Pan-European Public Procurement On-Line'. Dit betekent dat
de afspraken Europa breed (en zelfs al verder dan Europa) van toepassing zijn.

Afspraken
Afspraken binnen het Peppol netwerk zorgen ervoor dat er op een eenduidige manier
tussen organisaties informatie uitgewisseld kan worden.

Enkele van de afspraken die gelden:

Elke organisatie heeft een uniek identificatienummer;
Elk document voldoet aan bepaalde minimale eisen, waardoor alle verplichte
gegevens op bijv. een factuur aanwezig zijn;
Elk document wordt via dezelfde digitale infrastructuur verstuurd.

Digitale infrastructuur
Om documenten via Peppol uit te wisselen wordt er gebruik gemaakt van een digitale
infrastructuur die voor alle organisaties op het netwerk hetzelfde zijn. Dit maakt het
mogelijk om eenvoudig en toch veilig documenten te verzenden naar alle organisaties op
het Peppol netwerk, ongeacht in welk land deze organisaties actief zijn.

Afspraken zijn onder andere:

Alle communicatie wordt versleuteld uitgewisseld
Er wordt gebruik gemaakt van één veilig transportprotocol: AS4
Er wordt gebruik gemaakt van één centraal systeem waarin alle organisaties op het
Peppol netwerk in aanwezig zijn

Volgende keer aandacht voor: Waarom Peppol en niet een ander netwerk?
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26 november
Speeddate: Speciaal voor nieuwe
klanten of nieuwe collega's bij
bestaande klanten.

20 november
Business Intelligence & Easy Invoice

27 november
Easy Invoice voor de Financiële
Administratie

18 december
OCR Templates maken en beheren
in ImageCapture
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