
DIGITAAL ZAKEN DOEN 
met Zevij-Necomij

Duidelijke besparing 
Bij Zevij-Necomij worden per jaar meer dan 

1,7 miljoen facturen verwerkt. Deze worden 

verwerkt per EDI. Hiermee  biedt Zevij-Necomij 

gedetailleerde informatie aan én bespaart 

maar liefst 10 fte. Daarbij is de kwaliteit van EDI 

ook nog eens hoger dan van een handmatige 

verwerking. Een duidelijk voordeel dus. 

Waarom vindt Zevij-Necomij 
digitaal zaken doen belangrijk? 
Eén van de kernactiviteiten van Zevij-Necomij is ketenoptimalisatie; zorgen voor kostenbesparing bij zowel groothandel als leverancier. 
Automatisering speelt hierbij een cruciale rol. Een doelgerichte automatisering van de processen leidt tot efficiëncy verbeteringen en 
kostenbesparing. Om deze reden is Zevij-Necomij al jaren toonaangevend in deze branche wanneer het gaat om digitaal zaken doen. 
Zevij-Necomij wil graag met elke leverancier digitaal zaken kunnen doen. Dat betekent order, orderbevestiging, pakbon en factuur totaal 
papierloos. Omdat dit voordelen biedt voor zowel groothandel als leverancier.

Zevij-Necomij Leden
ontvangen en verzenden alle 
documenten in het bestandsformaat 
van het eigen systeem

Zevij-Necomij Leveranciers
ontvangen en verzenden alle 

documenten in het bestandsformaat 
van het eigen systeem

EDI Portaal
Zet alle orders, facturen, opdracht-
bevestigingen en pakbonnen om naar het 
gewenste formaat

De voordelen

• Efficiëntieverbetering en kostenbesparing op de afdelingen
• Automatisch importeren van Zevij-Necomij-orders en orders van 

Zevij-Necomij leden
• Toegang tot een archief van alle digitale documenten in het EDI 

Portaal
• Besparing van papier en portokosten
• Veilig en foutloos werken

Eenvoudig communiceren 
In elk gewenst formaat:
• Alle EDIFACT varianten
• Alle XML varianten
• CSV
• ASCII
• UBL 

Via diverse kanalen:
• (S)FTP
• AS2
• DocTrails Connector
• E-mail
• HTTP(S)
• X.400

Alle overige gestructureerde formaten en kanalen worden ook ondersteund.

Zevij-Necomij heeft zelf geïnvesteerd in 
alle software. Het gebruik van het EDI 
Portaal is voor zowel aangesloten leden 
als leveranciers gratis. Het kan zijn dat er 
een eenmalige investering nodig is om uw 
erp-systeem gereed te maken voor EDI. 
Zevij-Necomij heeft ondertussen ervaring 
met diverse erp-systemen en denkt hier 
graag met u in mee.



Heeft u vragen? Of wilt u samen bekijken hoe we digitaal zaken doen met u kunnen opstarten? 
Neem contact op met Robin de Hen | Projectmanager 
r.dehen@zevij-necomij.com
t +31 (0) 162 42 69 17

Touwslagerijweg 4, 4906 CS Oosterhout
Postbus 447, 4900 AK Oosterhout
Nederland

t +31 162 42 69 17
info@zevij-necomij.com
www.zevij-necomij.com

Geïnteresseerd? 

En vele
anderen...

Actieve 
koppelingen

Pricat 
Ook Pricatberichten worden via EDI verstuurd. Pricatberichten zijn digitale 
prijslijsten van artikelbestanden. Op deze wijze kunnen snel en efficiënt 
prijswijzigingen worden verstuurd en automatisch in een ERP systeem worden 
verwerkt. Dus altijd en snel ‘up to date’ prijzen.

Business Intelligence tool 
Zowel aan de groothandel als de leveranciers stelt Zevij-Necomij een Business 
Intelligence tool ter beschikking. Met behulp van deze tool kunnen snel analyses 
gemaakt worden van de beschikbare data die o.a. voortkomt uit het digitaal 
zaken doen. Analyses waaronder benchmarking, omzet- en afzetanalyses.

Virtuele voorraad 
Bij een virtueel magazijn, is de voorraadstatus van de artikelen van leveranciers 
direct beschikbaar voor de groothandel. Op deze wijze kan de groothandel snel 
informatie over levertijden en beschikbaarheid doorgeven aan de eindklant 
(bijvoorbeeld via e-commerce oplossingen) en kunnen leveranciers sneller en 
efficiënter verkopen. Optimale ketenintegratie, Zevij-Necomij voorziet in deze 
mogelijkheid.

Naast een efficiënt digitaal order tot factuur traject zijn er 
natuurlijk meer zaken waar digitalisering vele voordelen 
biedt voor zowel groothandel als leverancier: 


