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 RSS op de RFC-site verbeterd 

 EDIFACT documentatie in 

GEVEG 

 Standaard voor e-INVOICE 

 

 
 

nieuws en informatie 

TECHnovation - Tuinbouw Digitaal Community meeting 

Op 14 april organiseert Tuinbouw Digital de jaarlijkse Community meeting, met als 
thema TECHnovation. Tijdens deze meeting zal dieper worden ingegaan op de 
virtuele ontwikkelingen van de digitale innovatie in de Nederlandse tuinbouw. 

TECHnovation zal worden gehouden op 14 april bij Dekker Zoetermeer. Het 
programma begint om 13.00 uur. Aanmelden kunt u via de website van Tuinbouw 
Digitaal, waar u ook het volledige programma kunt bekijken. 

 

 
Sierteelt Logistiek Label in het Engels 

Steeds meer transport van bloemen en planten vindt plaats zonder gebruikt van de veilingbrief. Floricode heeft samen met 
betrokken partijen uit de sector en samen met GS1 de spelregels opgesteld op welke wijze deze transporten het beste 
kunnen plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van het standaard Sierteelt Logistiek Label. 

De instructies voor het gebruik van het Sierteelt Logistiek Label en de technische specificaties voor het printen van de 
barcodes en de labels zijn te vinden in de handleiding, die nu ook in het Engels beschikbaar is. 

 

 
De logistieke berichten nu ook in het Floricode TestCenter 

Na de publicatie van de set logistieke berichten in mei 2014 is het enige tijd stil gebleven vanuit onze kant. Echter is er 
achter de schermen hard gewerkt aan de inrichting van tests voor deze set logistieke berichten. In aanloop naar de 
voltooiing hiervan zijn de invulinstructies meerdere malen aangescherpt, dus aangeraden wordt om deze opnieuw te 
downloaden alvorens aan de slag te gaan met deze implementaties. 

U kunt nu in het TestCenter terecht voor de ELS, de EPB en de ETO. Een introductie over de te testen berichten en scenario’s 
in het TestCenter, zodat u weet wat u te wachten staat, vindt u in de SDK. 
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Steeds meer berichten in het Engels 

Omdat er steeds meer buitenlandse vraag is naar de Floricode standaarden is nu ook een Engelse CLOCKT invulinstructie 
gepubliceerd. Naast de reeds bestaande Engelstalige documentatie, zoals o.a. die van de CC VMP, wordt hiermee de 
standaard gezet voor verdere internationalisering van de Nederlandse sierteelt. 

 

http://tuinbouwdigitaal.net/Evenementen/TabId/2352/ArtMID/5509/ArticleID/7/Community-Meeting-2015.aspx
http://tuinbouwdigitaal.net/Evenementen/TabId/2352/ArtMID/5509/ArticleID/7/Community-Meeting-2015.aspx
http://www.floricode.com/en-us/coding/floriculturelogisticlabel.aspx
http://www.floricode.com/nl-nl/partijen/softwareleverancier/softwaredevelopmentkit(sdk)/xmldocumentatiemethodiek/xmllogistiek.aspx
http://www.floricode.com/nl-nl/partijen/softwareleverancier/softwaredevelopmentkit(sdk)/edifactberichtstandaarden/klokberichtenkoper.aspx
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Floricode RFC-site technisch beter 

De RFC-site van Floricode is technisch verbeterd. U kunt zich nu abonneren op deze pagina via de RSS-feed, om automatisch 
op de hoogte te blijven van wijzigingen op deze pagina. Ook kan de RFC-lijst worden geëxporteerd naar Excel, hierdoor 
kunnen naar wens allerlei overzichten worden gegenereerd. 

De CC VMP Change Management-site, tot op heden gescheiden van deze publieke RFC-site, is nu geïntegreerd. Dat 
betekent dat nu alle RFC’s met betrekking tot berichten en codes op één pagina zijn te vinden. Ook is de status van alle 
RFC’s bijgewerkt. 

Heeft u op- of aanmerkingen? Of wilt u een nieuwe RFC indienen? Stuur een e-mail naar rfc@floricode.com 

e-INVOICE wordt standaard 

De resultaten van de enquête, die onder de soft-
wareleveranciers is gehouden naar de behoefte van 
een standaard voor de digitale factuur, zijn voorgelegd 
aan de Werkgroep Standaarden. 

Besloten is om uitgaande van de e-INVOICE een  
invulinstructie voor de handelsfactuur op te stellen. Er 
zal een werkgroep worden samengesteld om hier 
uitwerking aan te geven.  

Wilt u meepraten over standaardisering van de e-
INVOICE? Laat het weten! 

EDIFACT documentatie in GEFEG 

Aan de gebruikershandleidingen van de EDIFACT 
berichten worden ook HTML-documenten toe-
gevoegd. Beide documenten kunnen worden beheerd 
en gegenereerd met de GEFEG-tool.  

GEFEG ondersteunt ook ontwikkeling en beheer van 
EbXML-standaarden, zodat ook de XML-berichten van 
Floricode uiteindelijk in dezelfde omgeving 
onderhouden kunnen worden.  

GEFEG wordt internationaal door een groot aantal 
bedrijven en instanties gebruikt; waarmee ruime 
ervaring en continuïteit is verzekerd. 

 

Stichting Floricode 
Sotaweg 21 - 2371 GA Roelofarendsveen / Postbus 115 - 2370 AC Roelofarendsveen  
tel. 071 3051570 - fax 071 2051577 - www.floricode.com - info@floricode.com 

 

Slimmer ondernemen in 1 minuut 

Door Tuinbouw Digitaal, een samenwerking tussen de 
sierteelt en de AGF, is een cursus Slimmer ondernemen in 1 
minuut ontwikkeld.  

Deze digitale training speciaal voor MKB-ondernemers gaat 
in op wat ICT voor hun bedrijf kan betekenen. Dit o.a. ter 
bevordering van de kennis op het gebied van social media, 
ondernemen en data in het tuinbouw MKB bedrijf.   

De cursus is gebaseerd op een eerder ontwikkelde versie 
voor MKB maar nu specifiek gemaakt voor tuinbouw.  

De digitale cursus kent 6 afleveringen: 
1. Digitaal vaardig personeel in 1 minuut 
2. Een betere website in 1 minuut 
3. Gevonden worden in 1 minuut 
4. Internationaal ondernemen in 1 minuut 
5. Big data in 1 minuut 
6. Profiteren van Facebook in 1 minuut 

Elke aflevering bevat een  
eigen onderwerp en laat in  
1 minuut zien hoe je als  
ondernemer slim gebruik  
kunt maken van internet  
en computers. 

Meld u kosteloos aan voor  
een van de cursussen en 
word Slimmer in 1 minuut!  
Na aanmelding ontvangt u de  
afleveringen van de cursus in  
je mailbox.  

 

 

 

 

http://www.floricode.com/nl-nl/standaardiseren/requestforchanges.aspx
mailto:rfc@floricode.com?subject=Naar%20aanleiding%20van%20RFC-site
http://www.gefeg.com/en/gefeg/user.htm
http://www.floricode.com/
http://www.tuinbouwdigitaal.net/Actueel/TabId/1931/ArtMID/5502/ArticleID/3/Effici235nter-ondernemen-met-ICT.aspx

