
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om verkoopfacturen 
digitaal of elektronisch te versturen. Verschillende orga-
nisaties en overheden eisen zelfs al elek  tro nische aan-
levering van facturen! Logisch, want daar mee zijn grote 
efficiencyvoordelen en besparingen te behalen. In deze 
flyer leggen wij u kort de verschillende mogelijk heden 
en voordelen van e-facturatie uit. 

Digitaal factureren (pdf)
Digitaal factureren doet u papierloos per mail. Niet meer 
te printen, vouwen, in enveloppen doen, fran ke ren en 
versturen. De ontvangende partij hoeft de facturen ook 
niet meer uit te pakken, te sorteren en/of te scannen om 
ze te archiveren. Dit bespaart iedereen kosten. 

Acto biedt u met de optie digitaal factureren de moge-
lijk heid om een factuur (in pdf-formaat) via de e-mail 
te versturen. Bij de digitale factuur worden de pdf van 
de factuur en de pdf-bijlagen samengevoegd tot één 
bijlage.

Elektronisch factureren (XML)
Elektronische facturen verzendt u via een e-mail, maar 
het gaat steeds vaker via een portaal of een zogenaamde 
‘broker’. De ontvangende partij kan ze dan automatisch 
verwerken in het financiële systeem en direct matchen 
met een bestelling en/of ontvangst. Hierdoor zijn deze 
facturen vaak automatisch te accorderen en kunnen 
dus binnen de afgesproken termijn betaalbaar gesteld 
worden. Ook bij een elektronische factuur worden de 
pdf van de factuur en pdf-bijlages samengevoegd tot 
één bijlage. Er is een aantal elektronische berichten-
standaards in de markt bekend, met elk een eigen struc-
tuur en benamingen. Acto ondersteunt de formaten 
INSBOU 003/004 en UBL-SI (SimplerInvoicing). De rijks over-
heid stelt elektronisch factureren via UBL per 1-1-2017 
verplicht voor nieuwe contracten.

Distributie
Op dit moment is e-mail het meest gebruikte medium 
voor digitale facturering. Bij elektronisch facturen 
wordt naast mail ook gebruikgemaakt van een-op-een 
bestandsuitwisseling, platformen en/of brokers. Welke 
keuze u maakt, hangt vaak samen met de eisen van uw 
klant(en). Acto kan u en uw klant adviseren en onder -
steunen bij oplossingen voor keten- en systeem integratie.
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