
  

 

 

  

BERICHTENSTANDAARDEN - ABONNEMENT VOOR SOFTWAREONTWIKKELAARS 

Floricode is een compacte, doelgerichte en slagvaardige organisatie, die ervoor zorgt dat 

digitaal zakendoen in de sierteeltsector efficiënt kan gebeuren. Dit doen wij door in de vorm 

van een internationaal loket voor registraties van sierteeltartikelen en als beheerorganisatie 

van standaarden die gebruikers (telers, handelaren, veredelaars, logistiek dienstverleners en 

veilingen) in staat stelt informatie met elkaar uit te wisselen.  

De producten ‘Berichtstandaarden’ en ‘Coderingen’ van Floricode vormen de basis voor 

softwareleveranciers om data uitwisseling voor hun gebruikers in de sierteeltketen te 

implementeren in hun applicaties. Middels het afsluiten van een overeenkomst met Floricode 

krijgt de softwareleverancier een abonnement bij Floricode en daarmee een ontwikkellicentie 

op de berichtstandaarden en coderingen. Hierdoor is hij gerechtigd de berichtstandaarden te 

implementeren in zijn applicaties en door zijn gebruikers toe te laten passen voor de 

(internationale) sierteeltketen.   

NB: dit ongeacht of ook de gebruikers een dergelijke overeenkomst met Floricode dienen af te sluiten 

(zoals EOS).  

Ontwikkellicentie 

De ontwikkellicentie geeft het recht op het gebruik van de Floricode standaarden in de eigen 

applicaties. Onder de standaarden vallen o.a. alle EDIFACT- en XML-berichten. 

Floricode diensten 

Een belangrijke pijler van een succesvolle standaard is de implementatie-ondersteuning die 

Floricode biedt aan softwareleveranciers. Floricode biedt aanvullend binnen deze 

licentieovereenkomst een exclusief pakket van diensten dat het proces van 

softwareontwikkeling ondersteunt tijdens de ontwerp-, bouw- en testfase.  

In het kort: 

 Deelnemer van Floricode 

 Invloed via vertegenwoordiging in de Werkgroep Standaarden 

 Actieve deelname aan het onderhoudsproces van de standaarden  

 Gratis nieuwsbrieven, release notes en voorlichtingsbijeenkomsten 

 Toegang tot de Software Development Kit  

 Gebruik van het Test Center en het verkrijgen van conformiteitsverklaringen (voor 

specifieke berichtensets) 

 Opname van de gegevens van uw software in de Softwaregids 

 Technische ondersteuning (8 uur/jaar) 

Software Development Kit 

De SDK dient als een kick-start en online naslagwerk voor softwareleveranciers om zeer 

efficiënt koppelingen te maken op basis van de Floricode standaarden. 

De SDK biedt toegang tot alle documentatie, voor-beeldberichten, demoapplicaties met 

broncode, implementatie handleidingen en antwoorden op veelgestelde vragen. 
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Softwaregids 

De softwaregids heeft als doel de doorzichtigheid van de markt van bedrijfssystemen voor de 

kopers en kwekers te vergroten. Een hoge transparantie van de markt is goed voor de 

gebruikers. Zij kunnen daarmee een goede keuze maken en het bevordert een gezonde 

onderlinge concurrentie op het gebied van de kwaliteit, prestatie, service en prijs van de 

bedrijfssystemen die op de markt verkrijgbaar zijn. De softwaregids is gratis te downloaden 

op de Floricode website. 

Als Floricode Softwareleverancier wordt de informatie over uw applicaties met uw 

medewerking opgenomen in iedere uitgave van de softwaregids.  

Test Center 

Het Test Center wordt gebruikt om implementaties van Floricode standaarden online en 

geautomatiseerd te testen. Eventuele fouten bij het niet naleven van de standaard worden 

eenvoudig en overzichtelijk gepresenteerd.  

Het Test Center ondersteunt alle recente XML-standaarden en EOS-berichten (EDIFACT) 

voor communicatie per e-mail en/of webservices.  

Na succesvol testen wordt een conformiteitsverklaring afgegeven waarmee aangetoond kan 

worden dat uw applicatie voldoet aan een groot aantal technische eisen van de Floricode 

standaard. 

Op verzoek van een community kan Floricode een testscript schrijven om de specifieke 

invulling van de Floricode berichtstandaard te testen. Het Test Center is dan online 

beschikbaar voor alle geabonneerde partijen die willen koppelen met de community en 

garandeert daarmee de technische interoperabiliteit tussen de ketenpartijen. De 

conformiteitsverklaring wordt door verschillende communities als intake-eis gesteld voor 

deelname aan een Floricode community (o.a. CLIENT Export en CC VMP).  

Tarieven 

Voor de dienst Berichtstandaarden is een jaarabonnement van toepassing. Dit abonnement is 

zowel van toepassing voor softwarebedrijven als voor bedrijven met een eigen ontwikkeld en 

beheerd systeem waarin de Floricode standaarden worden toegepast. 

 

De tarieven  voor dit abonnement worden gepubliceerd op de website van Floricode. De 

tarieven zijn onafhankelijk van de omvang van het bedrijf en/of het aantal gebruikers van 

software met Floricode standaarden en -codes.    

 

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.  

Technische ondersteuning 

De servicedesk van Floricode is op werkdagen tijdens kantooruren beschikbaar voor 

implementatieondersteuning. Onze specialisten kennen alle details van de standaarden en 

bieden accurate technische ondersteuning die u net dat extra zetje geeft om snel en effectief 

aan de slag te gaan met onze EDIFACT en/of XML standaarden.  

Per abonnement wordt maximaal 8 uur support door de servicedesk geleverd. Indien gewenst 

kunnen extra uren worden geleverd tegen een uurtarief van €100,-. 
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