Voordelen van Peppol

Wat zijn de voordelen van Peppol?
In het vorige artikel hebben we het gehad over wat we met Peppol kunnen. Vandaag
beschrijven we wat de voordelen zijn van Peppol.
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.
Wat kunnen we met Peppol?
Met Peppol kunnen elektronische documenten worden uitgewisseld tussen organisaties.
Dit kunnen bedrijven zijn maar ook overheden.
Voordelen
Veiliger

Elektronische documenten, zoals facturen of orders, verzenden via Peppol is
veiliger omdat:
zowel de verzender als de ontvanger op het netwerk zijn geverifieerd. Dat
betekent dat er nagegaan is door een service provider of de partij is die hij
zegt dat hij is. Alle service providers zijn hier toe verplicht. Hierdoor zijn
spookfacturen uitgesloten.
de communicatie via een beveiligde en versleutelde verbinding (AS4) verloopt
documenten niet onderschept kunnen worden (dit is in theorie met email wel
mogelijk)
Nauwkeuriger
Elektronische documenten verzonden via Peppol dienen te voldoen aan afspraken op het
gebied van formaat, notatie en inhoud. Hierdoor weet het ontvangend systeem precies
wat hij met de inhoud (bijv. factuurnummer, ordernummer, factuurbedragen) van het
document moet doen en is er geen sprake van correcties in het ontvangend systeem.

Voordelen van Peppol

Sneller
Elektronische documenten verzonden via Peppol komen direct aan in het workflow- of
financieel systeem/ERP. Documenten hoeven bijv. niet door een scan & herken applicatie
verwerkt te worden. Een snellere verwerking zorgt uiteindelijk altijd voor een snellere
betaling.
Meer zekerheid
De verzender krijgt een ontvangstbevestiging van de factuur dat deze succesvol is
aangekomen bij de ontvanger. Het is met Peppol tevens mogelijk om de status van de
factuur aan de kant van de ontvanger in te zien.
Automatische detectie
Als participant op het Peppol netwerk wordt je als organisatie automatisch gevonden
wanneer het verzendend facturatiesysteem van uw leverancier hiervoor ondersteuning
biedt. Er hoeft dus geen afstemming plaats te vinden over de wijze van factureren tussen
u en uw leverancier. Er wordt automatisch gebruik gemaakt van de meest efficiente
manier van verzenden.
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