
E-doc module 
Start digitalisatie vanaf XDMS 6.6 



Intro 

Wat mag u verwachten?...

Automatisering, digitalisering en

vooruitgang; dit zijn termen die vaak

samengaan met een vernieuwde manier

van werken. 

Streven naar een optimaal verloop van 

uw bedrijfsprocessen is één van onze

drijfveren. Daarom zetten wij samen met 

onze klanten in op vooruitgang. 

Vanaf XDMS 6.6 kan u eenvoudig en

efficiënt documenten zoals werkbonnen, 

facturen,.. digitaal versturen.

De E-module, ondersteunt u in een

zorgeloze & digitale uitwisseling van 

documenten.  

De E-module wordt gelanceerd in 2 fases:

1. E-docs mailing – versturen van pdf’s

2. Link met AdValvas – 5 niveaus
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E-module
Welke niveaus verkiest u? 

Vanaf XDMS 6.6 kan u kiezen voor onze E-docs module. 

De E-docs module wordt aangeboden in 6 verschillende niveaus met elk z’n specifieke mogelijkheden. 

E-docs

mailing
1. Secured

E-docs
2. E-invoicing3. E-invoice 

archiving
5. Pay

Integration
6.E-invoicing 

Overheid
4.
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Fase 1u? 

Fase 2u? 



E-docs mailing

Stap af van geprinte facturen of documenten. Verstuur verschillende 
documenten electronisch in PDF formaat. U kiest zelf wie deze 
voortaan via mail zal ontvangen.

Wat kan u vanuit XDMS versturen per mail? 

 Werkbonnen

 Leverbonnen

 Picklist

 Facturen

 ...

1.

Win tijd dankzij de automatische

verzending van uw documenten.  

Verlaag uw kosten en

verhoog uw efficiëntie.

Kortom gaat dit over alle 
uitgaande documenten van 
uw orderbeheer omgeving. 
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Bepaal éénmalig uw instellingen per 

klant, ordersoort en documenten.

Eerste fase lancering E-module



E-docs mailing

Hoe gaat dit technisch in z’n werk? 

In fase 1 verloopt de uitwisseling van documenten via een Batching proces. 

• In Batch modus bepaalt u wat uw klant wenst; een afdruk, mail of combinatie? 

• De Batch facturatie zendt een bestand naar report Deamon, rapportgenerator,

dat vervolgens de gegevens van XDMS verwerkt en laat uitvoeren. 

• De reeds ingestelde facturen worden vanuit uw mailbox  in groep verstuurd. 

Wat zijn de overige mogelijkheden? 

 Wenst u uw logo op uw pdf of wenst u te printen op voorgedrukt papier? Hiervoor kan een bijkomende aanpassing van de 
layouts voorzien worden. Dit stelt u in staat om logo’s en bedrijfsgegevens te visualiseren op de documenten die verstuurd 
worden via dit niveau. 

 Verstuur mails met interne mensen of extra personen van de klant in CC.

 Kies voor een gestandaardiseerde maar aanpasbare body layout – deze bestaat uit dynamische tekscodes. 

 Verzend in naam van persoon x facturen naar de klant , vb. vanuit de mailbox boekhouding. 

1.
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Eerste fase lancering E-module



Om de verschillende opties en mogelijkheden aan te bieden vanaf fase 2 werken wij samen met een gecertificeerde 
tussenleverancier, AdValvas.

AdValvas is pionier in digitale facturatie en ondersteunt daarenboven de Peppol standaard waar de overheid naartoe 
streeft. Dankzij hun internationale klanten portefeuille groeien zijn steeds mee met uw en onze noden van de toekomst.

Vanuit onze nieuwe E-module in XDMS wisselt u zorgeloos facturen uit met uw klanten en de Overheid. 

E-module 
Fase 2 - Partnership AdValvas

Secured
E-docs

E-invoicing E-invoice 
archiving

Pay
integration

E-invoicing 
Overheid

2. 3. 5. 6.4.
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Fase 2u? 



Partnership AdValvas
Klantenportefeuille
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Partnership AdValvas
Hoe gaat dit in z’n werk? 



Onze partner AdValvas zorgt voor het encrypteren van uw PDF facturen. Dit resulteert in een 
beveiligde en gecertificeerde communicatie van uw mails via de AdValvas portal. 

Tegenwoordig worden mails soms onderschept, gekopieerd en doorgezonden naar uw 
klanten met foutieve bankgegevens. Dit niveau voorkomt deze vorm van vervalsing. 

2.

Kies voor 100% veilige communicatie

van uw facturen.

Volg op of de verzonden factuur

is geopend of toegekomen.

Secured E-docs

Hoe gaat dit in z’n werk? 

Bij het verzenden van uw e-factuur wordt deze 
versleuteld met een code of digitale handtekening die 

nodig is van de ontvanger.

Via deze digitale handtekening wordt bij de aflevering 
het document pas geopend indien deze 

handtekening overeenstemt met de code van 
desbetreffende ontvanger.

Wij garanderen volledige

vertrouwelijkheid van uw documenten.
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Start fase 2 E-module



Uw facturen in electronisch peppol formaat voor een gestandaardiseerde uitwisseling.

3. E-invoicing

Genereer automatisch maar 

gecontroleerd facturen in 

Peppol formaat.

Kies voor gecertificeerde uitwisseling van 

facturen met uw boekhouding. 

Automatisch PDF bestanden in 

subbestand.
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In dit niveau worden facturen op geautomatiseerde maar gecontroleerde wijze 
gegenereerd in het Peppol formaat. Deze gegevens worden vervolgens verzonden en 
opgenomen door het boekhoudsysteem van derden, indien zij digitale facturen ontvangen. 

De Peppol documenten bevatten automatisch een pdf formaat van 
het document als subbestand. 

Wat is Peppol?

Fase 2

https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol


Vanaf 1 januari 2018 aanvaardt de Vlaamse Overheid uitsluitend digitale facturen volgens 
het standaard peppol formaat waar de overheid naar toe streeft. PDF-facturen vallen hier 
niet langer onder de noemer omdat zij geen volwaardig automatische verwerking mogelijk 
maken. Indien u de facturen niet in dit formaat aanlevert zullen deze niet langer aanvaard 
worden. De overgangsmaatregel stelt dat in 2017 klassieke facturen enkel nog aanvaardt 
worden onder een specifiek bedrag. 

Dankzij dit 4e niveau kan u vanaf vandaag facturen in het correcte vereiste formaat 
verzenden naar instellingen van de overheid. Advalvas ondersteunt het Peppol formaat 
waar de Vlaamse overheid naartoe streeft. 

4.

Voldoe vanaf vandaag aan de 

vereisten van de Vlaamse Overheid. 

Gecertificeerde digitale facturatie. 

E-invoicing Overheid

Was u reeds op de hoogte dat, als leverancier van de overheid, u vanaf 1 januari 
2018 enkel nog digitaal mag factureren? 

Kies net zoals de overheid

voor efficiëntie.
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Xpower is voorbereid om z’n klanten stap voor stap te ondersteunen in dit 
proces. Tegen 1 januari 2018 wensen wij dat u, als klant ingewerkt bent en 
zorgeloos kan voldoen aan de vereisten van de Vlaamse Overheid.

Fase 2

https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
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1. De setup verloopt op dezelfde manier zoals bij de gecertificeerde 
mail.

2. AdValvas stuurt de XML door naar de overheidsinstelling.

3. Hoe implementeren? 

1. Eerst moet een test door de volgende cyclus:

1. Xpower stuurt de lijst met overheidsinstellingen door, 
waaruit de klant doorgeeft aan wie zij factureren.

2. AdValvas vraagt test PO’s – Purchase Orders - aan bij 
een aantal van deze instellingen. XDMS levert de 
factuur aan met referentie naar de test PO.

3. De Overheid test hun administratieve cyclus

4. Terugkoppeling/goedkeuring

2. Na een geslaagde testcyclus kan er effectief digitaal  
gefactureerd worden.

E-invoicing Overheid
Hoe verloopt het “Peppol” versturen via AdValvas? 

4.

Factureert

Dit

vereiste

richting

politie

Deze

januari

AdValvas als serviceprovider zorgt ervoor 
dat u de te betalen factuur in het gewenst 
formaat kan plaatsen op de portal van de 

overheid.  



AdValvas staat ook in voor recovery & back-up van uw verzonden 
facturen via hun online archiverings platform. Op deze manier kiest 
u voor het veilig bewaren van uw facturen dat door de overheid 
wettelijk aanvaard is.

U hoeft uw geprinte & verzonden facturen niet meer offline te 
bewaren in mappen.

Via het online AdValvas platform zijn uw facturen steeds op een 
gestructureerde manier ter beschikking. Alle gegevens worden 
opgeslaan op de veilige en privé cloud infrastructuur van 
ViaAdValvas.com die toegankelijk is via uw persoonlijke login.

Daarboven garandeert AdValvas aan iedere eindgebruiker de 
volledige vertrouwelijkheid van alle documenten.

5. E-invoice archiving

Bewaar uw facturen op een veilige plaats

dat aanvaard is door de overheid. 

Volledige vertrouwelijkheid van uw

documenten.

Uw persoonlijke login op het E-archive 

AdValvas platform. 

Beschikbaar vanaf XDMS 7.0

13



Hoe verloopt dit op een veilige manier?

In samenspraak met Atos Worldline zorgen wij ervoor dat deze knop 
een specifieke en beveiligde structuur krijgt zodaning dat de 
betaling veilig kan worden volbracht. 

6. Pay integration
Beschikbaar vanaf XDMS 7.0  

Ontvang uw openstaande saldo’s

dubbel zo snel als voorheen. 

Gegarandeerde veilige betaling

dankzij Atos Worldline.

Geen uitstel meer van betalingen door 

online & snelle afhandeling van facturen.
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Invoice

“Pay here”

Als ‘Advanced optie’ kan u ervoor kiezen om op eenduidige wijze in e-facturen te laten betalen. 

Bij het opnemen van deze betaal integratie geeft u uw klanten en leveranciers de mogelijkheid 
direct en eenvoudig de betaling te voltooien via zijn eigen gekozen betalingsmiddelen. 
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Wat zijn de voorwaarden om te starten met de E-doc module?

U werkt met XDMS versie 6.6 . Vanaf XDMS 7.0 zijn de laatste 2 niveaus beschikbaar; E-invoice Archiving & Pay integration. Verder 

is er de nodige parametrage nodig om succesvol van start te kunnen gaan. 

Wat gebeurt er met het order als er digitaal gefactureerd wordt?

Dit verloopt op dezelfde manier als wanneer u een order normaal factureert. Het order komt dan op status afgedrukt/verzonden.

Dit hangt samen met de parametrage van de module. 

Gaat deze file/factuur automatisch naar de boekhouding?

Dit is gelijkaardig aan de facturatie van een ander order. Afhankelijk van de boekhoudinterface die u heeft, wordt de 

verkoopboeking gecommuniceerd naar uw boekhouding. De link met Exact Online communiceert de digitale factuur/PDF naar 

uw boekhouding. 

Werkt u nog met een oude versie van Report Deamon? 

In deze situatie is het noodzakelijk om deze up te daten. Onze consultants zullen dit voor u in orde brengen, maar dit dient steeds 

klantafhankelijk geanalyseerd te worden. 

Wat is de kostprijs? 

Bekijk op de volgende pagina’s een voorbeeldofferte met bijhorende toelichting. 

FAQ
Veelgestelde vragen
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Voorbeeld offerte
Toelichting pricing E-doc module

Meer info
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Indien u geïnteresseerd bent in één van de 2 laatste niveaus, “E-invoice archiving of Pay Integration” 

dan vragen wij u deze specifiek aan te vragen bij uw accountmanager voor verder overleg. 

In het geval van “Client Install Report Deamon “;  met de wens naar voorgedrukt papier om de facturen op te 

printen, kan een bijkomende aanpassing van layouts voorzien worden. Op die manier kan u uw logo’s en 

bedrijfsgegevens visualiseren op de documenten die via de E-docs module worden verstuurd. 

Wat kunnen we 

nog meer vertellen 

over digitalisering 

en XDMS in de 

toekomst?
Graag geven wij u wat meer informatie over de pricing 

van deze module en fases. 

• De activatiekost voor fase 1 – E-docs mailing - is bepalend per site. 

• In fase 2 kozen wij voor een partnership met AdValvas. Deze digitale en gecertificeerde uitwisseling loopt 

samen met een maandelijkse fee afhankelijk van het aantal gewenste facturen. 

Interesse of nog specifieke vragen? 

Vraag vrijblijvend uw persoonlijke offerte aan bij uw accountmanager. 

Contacteer ons hier 

Voorbeeld offerte
Toelichting pricing E-doc module

mailto:contact@xpower.be


Bent u geïnteresseerd in de 

mogelijkheden van de E-docs module?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij helpen u graag verder.

contact@xpower.be

mailto:contact@xpower.be


www.xpower.be


