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Elektronische gegevensuitwisseling (EDI, electronic data interchange) beschrijft de gestructureerde overdracht van 
gegevens tussen bedrijven door middel van elektronische processen. In de regel worden daarbij de volgende  
gegevens overgedragen: bestellingen, opdrachtbevestigingen, pakbonnen, facturen enz. De elektronische  
gegevensuitwisseling vindt automatisch plaats op basis van verschillende gestructureerde en vastomlijnde standaar-
den (dataformaten, overbrengingsroutes). Na de eerste configuratie is in principe geen verdere tussenkomst vereist.

Voor de gegevensuitwisseling van EDI-berichten gebruikt PFERD de volgende overdrachtsprocedures: FTP/SFTP, 
AS2, OFTP en VANs van X400. Wij ontvangen van u elektronische bestellingen (ORDERS) en sturen u in ruil daar-
voor uw opdrachtbevestigingen (ORDERSP), informeren u wanneer de goederen bij u binnenkomen (DESADV) en 
sturen u uw facturen (INVOIC).

Algemene informatie

Documentsoorten:
Bestellingen, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en 
facturen.

Overdrachtsprocedure:
PFERD ondersteunt o.a. de volgende overdrachtswegen 
van elektronische zakelijke documenten: E-mail, AS2, 
FTP/SFTP, OFTP2 of X400.

Formaten:
PFERD gebruikt o.a. de volgende formaten voor de elek-
tronische uitwisseling van documentgegevens: EDIFACT, 
ANSI, VDA, CSV of XML.

Stuur a.u.b. het EDI-contract alsmede het formulier ingevuld aan: edi@pferd.com

Elektronische gegevensuitwisseling

Voorwaarden:
 ■ ERP-systeem
 ■ Converter
 ■ Vergelijking van de stamgegevens klant - PFERD
 ■ 13-cijferige PFERD-EAN code of  
8-cijferig PFERD-artikelnummer

Voordelen:
 ■ Elektronische orderafhandeling via verschillende 
kanalen, incl. elektronische feedback 

 ■ Meer controle over het gehele inkoopproces met een 
groot aantal documenten

 ■ Optimalisatie van de gegevensstroom
 ■ Geen of weinig handmatige inspanning -  
vergelijken van bonnen of manueel ingeven van 
gegevens vervalt

 ■ Geen mediaonderbrekingen
 ■ Reductie van het percentage fouten 
 ■ Versnelling van de informatiestroom
 ■ Het ingeven van orders is altijd mogelijk (24/7)
 ■ Het verwerken van bestellingen onafhankelijk van 
plaats en tijd

De elektronische gegevensuitwisseling is een efficiënte 
manier om proceskosten te laten dalen en het gebruik 
van interne bronnen te optimaliseren.

Voorwaarden en voordelen van een directe EDI-verbinding
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Klantnummer*:

Firma*:

Naam*:

Afdeling:

E-mail*:

Telefoon*:

Contactpersoon/klant IT-contactpersoon/IT-dienstverlener

Bestaat er reeds een EDI-verbinding met klanten of leveranciers?        ja     neen

Materiaalstamvergelijking maken:

Starttermijn:

Naam:

E-mail:

         EDI-contract 

          Nota genomen van   
          het contract    ja  neen

          Termijn voor de toezending van het EDI-contract – 
          Datum:

Aanvullende opmerkingen

Dit formulier a.u.b. als bijlage toevoegen aan de e-mail

Onze algemene bepalingen gegevensbescherming vindt u op:  
https://www.pferd.com/nl-nl/wettelijk/bescherming-van-de-gegevens/

*verplicht invulveld

Kruis het van toepassing zijnde vakje aan:

          EDI-formaten Berichttypes wijzigen Overdrachtsprocedure

          EDIFACT

          ANSI 

          VDA

          CSV

          XML

ORDERS/bestellingen 

ORDRSP/ 
opdrachtbevestigingen 
 
DESADV/pakbonnen

INVOIC/facturen 

INVOIC/creditnota’s

OFTP2 via TCP/IP

FTP/S Server 

SFTP Server 

AS2 

Mail/SMTP 

VAN (X.400) 
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