
De juiste EDI 
provider kiezen 
in 5 stappen



EDI, een korte introductie

Deze gegevens worden volgens standaard 
berichtformaten van het ene computersysteem 
naar het andere verzonden, zonder dat er 
menselijke tussenkomst nodig is. 

Sinds de wereldwijde toepassing in de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw, is EDI dé 
standaard geworden om elektronisch gegevens 
met elkaar uit te wisselen.

Orders, pakbonnen, facturen, productgegevens en 
voorraadgegevens hoeven niet meer handmatig 
via fax, post of e-mail naar handelspartners 
te worden verzonden. Via EDI gebeurt dit 
geautomatiseerd.

Dit biedt niet alleen besparingen op het gebied van 
manuren, maar ook vermindering van fouten en 
een grotere snelheid van transacties. 

Wel is het zo dat het ene computersysteem niet 
altijd de gegevens die vanuit het andere systeem 
komen kan ‘lezen’. De meest simpele vergelijking is 
een .doc-bestand: dit is via Word te openen maar 
niet via Excel.

Om gegevens toch te kunnen verwerken en 
‘leesbare’ berichten via EDI te kunnen genereren, 
is EDI software nodig. 

EDI, voluit Electronic Data Interchange, is het 
geautomatiseerd uitwisselen van gegevens tussen 
handelspartners. 

EDI en EDIFACT: vaak wordt met beide termen hetzelfde bedoeld. Maar het één is niet het ander.

EDIFACT staat namelijk voor Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. 
Voor het eerst gepubliceerd in 1987, door de Verenigde Naties, als internationale standaard voor 
EDI. Zodat vast kwam te liggen hoe berichten opgemaakt moesten worden, om elektronisch tussen 
handelsparters uitgewisseld te kunnen worden. Via EDI.   

In de afgelopen decennia zijn er steeds meer EDIFACT formaten ontwikkeld, om het uitwisselen van 
berichten tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Want niet ieder systeem kan een CSV lezen, 
of een XML genereren.



In welke sector bevindt een bedrijf zich, welke technische 
mogelijkheden zijn er en bovenal: welk budget is er voor 
EDI beschikbaar. Verschillende zaken die de keus voor 
het type EDI beïnvloeden.

Er zijn twee manieren om EDI-berichten uit te 
wisselen: via Direct EDI (ook wel Point-to-Point 
EDI) en via een Value Added Network (VAN).

Direct EDI / Point-to-point
Bij deze vorm van EDI wordt er één aansluiting 
gemaakt tussen twee handelspartners. Met iedere 
nieuwe handelspartner moet weer een nieuwe 
aansluiting worden aangemaakt. Dit betekent dat, 
wanneer een bedrijf zaken doet met een groot 
aantal handelspartners, er ook een groot aantal 
aansluitingen aangemaakt en beheerd moet 
worden. 

Het kan daarnaast ook zijn dat iedere 
handelspartner een ander communicatieprotocol 
hanteert; al deze verschillende protocollen over de 
verschillende aansluitingen moeten wél door het 
eigen systeem ondersteund kunnen worden. 

Value Added Network (VAN) / EDI netwerken
Een EDI-netwerk is een beveiligd netwerk, vaak 
opgezet en in beheer van een EDI provider, 
waarover gegevens tussen handelspartners 
uitgewisseld kunnen worden. Iedere aangesloten 
handelspartner krijgt een eigen ‘postvak’ op het 
netwerk, van waaruit berichten worden verzonden 
en waar berichten in worden ontvangen.

Om te zorgen dat een ‘postvak’ niet handmatig 
gecontroleerd hoeft te worden op nieuw 
binnengekomen berichten, kan men gebruik 
maken van services van de EDI provider.  Een 
ontvanger die gebruik maakt van deze services, 
krijgt namelijk een melding bij binnenkomende 
berichten. Is hij zelf de afzender, bieden deze 
services daarnaast inzicht in of berichten 
succesvol zijn verzonden. 

Typen EDI



Iedereen die te maken heeft met gegevensuitwisseling 
via EDI, heeft weleens de vraag gekregen via welk 
protocol de communicatie verloopt. Een overzicht van de 
meest gebruikte communicatieprotocollen.

EDI protocollen

EDI via AS2
AS2 is één van de meest populaire methoden om 
gegevens veilig via internet uit te wisselen.

Twee computers maken verbinding met elkaar, 
waarbij AS2 de gegevens ‘verpakt’ in een pakketje 
wat beveiligd over internet verstuurd wordt.

De ontvanger moet bij AS2 wel altijd in de 
gelegenheid zijn om het pakketje aan te nemen; 
is dit niet het geval, zal het niet achtergelaten 
worden. Bedrijven die werken via AS2 besluiten 
daarom vaak om een derde partij, een EDI 
provider, in de arm te nemen.

Op die manier hoeven bedrijven zich geen zorgen 
te maken over het draaiende houden van hun 
eigen omgeving, of over continu openstaande 
poorten, om gegevens te kunnen ontvangen.

EDI via API
API is een interactieve koppeling tussen 
verschillende softwareprogramma’s. 

Via deze koppeling kan het ene systeem een 
ingang en een set ‘regels’ aanbieden, die het 
andere systeem kan gebruiken om informatie op te 
halen of juist achter te laten.

De populariteit van API is stijgende, omdat 
hiermee aan de vraag om snel en realtime 
informatie uit te wisselen kan worden voldaan. 

Dit protocol heeft een iets hogere kwetsbaarheid 
voor virussen of malware. Om een API toegang 
te geven tot gegevens, zullen bedrijven namelijk 
continu de ‘deur’ naar hun systeem of software op 
een kier moeten hebben.

“Great communication begins with connection”
Oprah Winfrey



EDI via (S)FTP
Een verouderd, maar nog steeds veel gebruikt 
communicatieprotocol.  
 
Een poort wordt opengezet op de server van 
een handelspartner, en diens handelspartners 
krijgen toegang tot lokaal opgeslagen gegevens 
om deze zelf op te halen. Ook het achterlaten 
van gegevens behoort tot de mogelijkheden. FTP 
heeft echter niet de beveiliging die vaak vereist is 
voor uitwisseling van gevoelige gegevens. SFTP 
daarentegen heeft die beveiliging wel.

Nadeel van zowel FTP als SFTP is dat er geen 
mogelijkheid is tot het ontvangen van meldingen 
indien er gegevens opgehaald danwel achterlaten 
zijn. Tenzij er gebruik wordt gemaakt van de 
diensten van een EDI provider.

EDI via X.400
Met name gebruikt als alternatief voor het meer 
algemene (S)FTP-protocol, en in Europa op grotere 
schaal gebruikt dan in de Verenigde Staten.

Vergelijk het met een mailbox, waarbij een 
verstuurd bericht altijd kan worden afgeleverd bij 
een ontvanger. Een nadeel van X.400 is, net als 
bij FTP/SFTP, dat er geen melding wordt gegeven 
wanneer een bericht is ontvangen of afgeleverd. 
Wat bij X.400 wél wordt gemeld, is of een bericht 
niet afgeleverd kon worden. 

Daarnaast is X.400 het enige protocol wat in 
beheer is bij een netwerkbeheerder, en niet bij 
een EDI provider. Komen berichten onverhoopt 
niet aan, of kampt de netwerkbeheerder met een 
storing? Dan kan uw EDI provider helaas ook 
weinig voor u beteken.



Kies voor een EDI provider met 
ruime ervaring in uw branche, en 
de (mogelijke) branchespecifieke 
berichtformaten.

Stap 1

Een EDI provider die bekend is met de branche 
waarin u opereert begrijpt en weet welke 
gegevensuitwisseling van belang is. Daarnaast 
is de EDI provider al bekend met eventuele 
afwijkende berichtformaten en de technische 
implementatie daarvan. 

Ga op zoek naar een EDI provider die 
staat voor eenvoud, betrouwbaarheid 
en flexibiliteit

Stap 2

Of u nu een grote retailer bent, of een kleine 
leverancier: iedere gebruiker moet er mee 
overweg kunnen. Een EDI oplossing moet dus 
vooral eenvoudig en intuïtief zijn in gebruik. 
En omdat berichtenuitwisseling de kern is van uw 
order- en leverprocessen, is het belangrijk dat de 
oplossing stabiel en betrouwbaar is. 

Het kiezen van de juiste EDI-provider kan het verschil 
betekenen tussen een snel en soepel, of juist een 
langdurig en frustrerend implementatieproces. 

5 handige uitgangspunten



Kies voor een EDI oplossing die 
verschillende berichtstandaarden 
van het ene formaat om kan zetten 
(‘vertalen’) naar het andere formaat.

Stap 3

Omdat niet ieder systeem hetzelfde 
berichtformaat kan genereren of lezen, zal er 
een vertaalslag plaats moeten vinden tijdens de 
gegevensuitwisseling. Een goede EDI oplossing 
zorgt ervoor dat, voordat alles bij de ontvanger 
worden afgeleverd, de gegevens zijn ‘vertaalt’ 
naar het berichtformaat wat het systeem van de 
ontvanger kan lezen.

Selecteer een EDI provider waarbij het 
mogelijk is om binnen 24 uur nieuwe 
handelspartners te onboarden.

Stap 4

Nieuwe handelspartners toevoegen met één druk 
op de knop is namelijk een stuk wenselijker dan 
dat hier lange implementatietrajecten voor nodig 
zijn. Want als u eenmaal een contract met een 
handelspartner heeft afgesloten, wilt u toch zo 
snel mogelijk zaken kunnen doen met elkaar?
EDI providers die over een groot en wereldwijd 
handelspartnernetwerk beschikken bieden deze 
mogelijkheid.

Zorg dat de EDI provider waar de 
keuze op valt méér doet dan alleen EDI 
berichten uitwisselen

Stap 5

Want er komt meer kijken bij het uitwisselen 
van EDI berichten dan alleen het verzenden of 
ontvangen. Wat dacht u van het er voor zorgen dat 
berichten automatisch worden gevalideerd, zodat 
ze foutloos worden afgeleverd? Of van het bieden 
van inzicht in de processen en statistieken omtrent 
alle uitgewisselde berichten? 



Wilt u weten wat EDI uw bedrijf kan bieden? Stel ons al uw vragen!

Als marktleider op het gebied van EDI oplossingen 

weten wij als geen ander waar gebruikers van EDI 

behoefte aan hebben.

Bij ons staat het gemak voor ú centraal: flexibilteit, 

schaalbaarheid, eenvoud, inzicht, overzicht, lage 

kosten en stabiliteit. 

Of u met één of met meerdere bedrijven zaken 

doet, uw bedrijf hoeft maar één keer op het 

netwerk te worden aangesloten. Geen tijdrovende 

en ingewikkelde implementatieprocessen, maar 

binnen 24 uur kunnen worden aangesloten op een 

wereldwijd en transparant bedrijvennetwerk:  

dat noemen we EDI made easy.

+31 (0) 33 303 43 90
sales@transus.nl
www.transus.nl

Neem voor meer informatie of advies over Transus EDI contact op met ons salesteam.

Bedrijvennetwerk

Sluit u zich aan bij Transus en u maakt deel uit van een internationaal bedrijvennetwerk. Zo kunt u 

grenzeloos zakendoen met ruim 40.000 aangesloten bedrijven. Voor het meest actuele overzicht van 

aangesloten bedrijven bezoekt u onze website.

Transus maakt de slogan 
‘EDI made easy’ wat ons 
betreft helemaal waar

Harm Jans 
Manager Way of Working bol.com


