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Cecurity.com neemt het Factur-X-formaat
aan voor zijn SaaS platform voor de digitalisering van facturen
Op 1 januari 2023 zullen alle bedrijven in Frankrijk verplicht zijn om hun
aankoopfacturen te aanvaarden in een digitaal formaat. Tegelijkertijd zullen ze,
afhankelijk van hun grootte, tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2025 ook
verplicht zijn om hun verkoopfacturen elektronisch te verzenden. Om te
anticiperen op deze nieuwe wettelijke verplichtingen, heeft Cecurity.com beslist
om het Factur-X-formaat aan te nemen voor zijn SaaS-platform voor de
electronische facturen.
Wat is het Factur-X formaat?
Factur-X is een Frans-Duitse standaard van elektronische facturen die twee soorten documenten
omvat: een PDF-formaat met een XML-bestand als bijlage. Enerzijds wordt de factuur uitgegeven
in een PDF-formaat dat leesbaar is voor de ontvanger. Dit stelt de ontvanger in staat de informatie
op dezelfde wijze te verwerken als bij een papieren factuur. Anderzijds bevat de factuur een
XML-bestand dat door een verwerkingssoftware kan worden gelezen om de gegevens automatisch
op te halen zonder ze manueel te moeten invoeren. Deze hybride standaard, die zowel voor
handmatige als voor geautomatiseerde verwerking leesbaar is, biedt voordelen voor alle
ondernemingen en dan specifiek vooral voor kmo's.
Factur-X wordt in Frankrijk gepromoot door het FNFE-MPE (le Forum National de la Facture
Electronique et des Marchés Publics Electroniques). Dit is één van de formaten die aanvaard is
door Chorus Pro, een elektronisch factureringsplatform voor Franse overheidsinstanties.
Wat is het SaaS eFacture-platform van Cecurity.com
Cecurity.com speelt met zijn SaaS eFacture-platform volledig in op de normen en standaarden
voor de digitalisering van uitgaande facturen. Cecurity.com biedt de accountant of de boekhouden financiële afdeling van een onderneming een totaaloplossing om alle verkoopfacturen te
digitaliseren. De oplossing onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid, zowel voor de
accountant of de boekhoudafdeling van de verzendende partij, als voor zijn klanten die facturen
ontvangen. Het eFacture aanbod van Cecurity.com biedt dus een controle- en opvolgingsorgaan
voor de accountant of de boekhoudafdeling.eFacture maakt de distributie van facturen via
meerdere kanalen mogelijk (digitale kluis, papier, Chorus Pro, ...). eFacture van Cecurity.com is
ontwikkeld door een betrouwbare derde partij, expert in het bewaren van gegevens en garandeert
de naleving van de normen en wettelijke verplichtingen.
Over de groupe Cecurity.Com
Cecurity.com (Mnemo: MLCEC) is een uitgever van software om het digitale vertrouwen te behouden. De
Frans-Belgische groep Cecurity.com is een historische speler op de markt van digitale kluizen en
elektronische archiveringssystemen met bewijskracht. Cecurity.com biedt een SaaS-platform van
oplossingen om digitale gegevens- en documentstromen veilig te verwerken door ze te archiveren om de
naleving ervan te garanderen.
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