EDI
Leverancier - Superunie DC
Leveranciers van C.I.V. Superunie B.A. (hierna te noemen Superunie) moeten in staat zijn om orders via EDI te
ontvangen en facturen, ontvangstbevestigingen en pakbonnen via EDI te versturen. Dit document geeft u uitleg
van de stroom goederen die worden geleverd bij onze logistiek dienstverleners. Dit document geeft geen uitleg
over de rechtstreekse stroom aan onze leden, zie hiervoor de EDI documentatie op de website.
Mogelijkheden om EDI in te richten
Het is mogelijk om EDI op twee manieren in te richten:
De meeste eenvoudige en voordelige manier is op basis van een web oplossing.
De meest optimale manier is een geïntegreerde oplossing. Bij deze oplossing wordt het volledige proces
van order tot aan de factuur volledig geautomatiseerd verwerkt.
Superunie werkt voor het vertalen, ontvangen en verzenden van EDI berichten samen met Descartes.
EDI via een web oplossing (Web EDI)
Voor leveranciers waarvoor op korte termijn EDI verkeer niet mogelijk is, is Web EDI de meest praktische en
snelle oplossing. Een EDI solution provider kan een leverancier voorzien van een web portal via hun eigen
dienstverlening. Daarmee kan de leverancier op een beveiligde manier gegevens uitwisselen met Superunie (van
order tot aan de factuur).
Mogelijke EDI solution providers zijn:
Descartes.
Centric.
TIE Kinetix.
Rozis.
Demo Web EDI
Een aantal van deze EDI solution providers bieden een demo versie aan van de web oplossing. Wilt u zien wat
de mogelijkheden voor u kunnen zijn? Neemt u dan contact op met een van bovenstaande partijen.
Geïntegreerde EDI oplossing
Voor leveranciers die veel orders van Superunie ontvangen, is een geïntegreerde EDI oplossing een
interessantere keuze. Alle orders die door Superunie worden gestuurd, worden volledig geautomatiseerd
verwerkt in de systemen van de leverancier. Ook het maken van pakbonnen en facturen is bij deze vorm van EDI
een geautomatiseerd proces.
Superunie werkt ook met een geïntegreerde EDI oplossing. Hierdoor kan Superunie alle pakbonnen en facturen
geautomatiseerd verwerken.
Voor het inrichten van een geïntegreerde oplossing is meer inspanning nodig dan een web oplossing. Aan deze
vorm van EDI berichtenverkeer zitten hogere kosten verbonden. Hierbij is een gesprek met een van de solution
partners een goed begin.
EDI met Superunie:
Op onze website www.superunie.nl/edi vindt u onze EDI documentatie. Deze documentatie bestaat uit twee
documenten.
EDI procedure
Hierin staat alle informatie die nodig is om met Superunie gegevens elektronisch uit te kunnen wisselen.
EDI in Detail
In dit document vindt u alle vragen en problemen waar Superunie tegenaan is gelopen met leveranciers
met een zo duidelijk mogelijke uitleg. Tevens vindt u in dit document het hoofdstuk Facturatie
Superunie logistiek. Dit hoofdstuk bevat alle informatie die nodig is, om met Superunie orders,
pakbonnen en facturen uit te wisselen voor leveringen die plaatsvinden bij een van onze logistieke
partners.
Artikeldata Superunie en GS1/GDSN
Dit kan per direct plaatsvinden. Superunie werkt met de standaard dataset van GS1 voor CE, HE en
palletgegevens.
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Onderstaand een overzicht van de gegevens die u terugvindt in onze EDI orders. Superunie stuurt orders met
type BGM+220 (Normale order) en type BGM+50E (cross dock order)
Nedcargo Haaften 1 (DKW)
Naam veld
Afnemer
Afleveradres
Factuurontvanger

EDI bericht veld
NAD+BY
NAD+DP
NAD+IV

GLN nummer
8710624900007
8719328018117
8710624900007

Nedcargo Haaften 2 (Gedestilleerd)
Naam veld
EDI bericht veld
Afnemer
NAD+BY
Afleveradres
NAD+DP
Factuurontvanger
NAD+IV

GLN nummer
8710624900007
8719328018131
8710624900007

Nedcargo Waddinxveen (Geconditioneerd / extra DC)
Naam veld
EDI bericht veld
Afnemer
NAD+BY
Afleveradres
NAD+DP
Factuurontvanger
NAD+IV

GLN nummer
8710624900007
8714081000065
8710624900007

Bakker logistiek (Koelvers)
Naam veld
Afnemer
Afleveradres
Factuurontvanger

EDI bericht veld
NAD+BY
NAD+DP
NAD+IV

GLN nummer
8710624900007
8714252000702
8710624900007

Amerongen Kamphuis (Diepvries)
Naam veld
EDI bericht veld
Afnemer
NAD+BY
Afleveradres
NAD+DP
Factuurontvanger
NAD+IV

GLN nummer
8710624900007
8714252019209
8710624900007

Kivits Logistiek (AGF)
Naam veld
Afnemer
Afleveradres
Eindbestemming
Factuurontvanger

GLN nummer
8710624900007
8712423022676
Lid specifiek DC GLN
8710624900007

EDI bericht veld
NAD+BY
NAD+DP
NAD+UC
NAD+IV

EDI afspraken en uitgangspunten
Type
Versie van de GS1 standaard
ORDERS EDIFACT D.96A
APERAK EDIFACT D.96A
DESADV EDIFACT D.01B / level 4
INVOICE

EDIFACT D.96A

Afspraak en tijdlijn
Uniek ordernummer voor (1 jaar).
Binnen 1 uur na ontvangst order.
Uniek pakbonnummer voor (1 jaar), aanleveren 2 uur vóór ontvangst
goederen.
Uniek factuurnummer voor (1 jaar).

Een compleet overzicht van alle benodigde informatie om met Superunie EDI te kunnen werken is terug te
vinden op onze website www.superunie.nl/edi . Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Finance via
administratie@superunie.nl of via telefoonnummer 0345-686 666.

____
EINDE
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