
Onze digitale oplossingen 
Maak kennis met 
e-facturatie!

‘Digitale transformatie is een belangrijke drijfveer 
voor ArcelorMittal Europe. De dematerialisatie van 
het facturatieproces levert duidelijke en tastbare 
voordelen op, zowel voor de afzender als voor de 
ontvanger. Wij moedigen onze klanten aan om 
samen met ons deze overstap naar digitaal te 
maken: op naar een leanere en groenere wereld.’ 

Juan Marin
Hoofd van ArcelorMittal Europe 
Receivables Management

ArcelorMittal Europe – Flat Products

Interesse? Aan de slag!  
Op basis van de ervaringen van honderden aangesloten 
klanten kunnen wij u helpen bij uw overstap naar digitaal. 

Beoordeling van uw 
situatie 
Wij kunnen u de beste technische oplossing aanbevelen 
voor uw specifieke bedrijfsbehoeften en IT-configuratie.

Ondersteuning bij de 
implementatie 
Onze experts stippelen samen met u een stappenplan 
en projectplan uit. De installatie- en testfase gebeurt in 
nauwe samenwerking.

Neem contact met ons op 
> De verantwoordelijke voor e-facturatie: 

Melissa De Vos
T +32 9 239 55 72 
M +32 479 89 13 01  
einvoicing.bps@arcelormittal.com

> Ons e-business team 
ebusiness.support@arcelormittal.com 

> Of uw vaste contactpersoon bij ArcelorMittal.

Onze klanten aan het woord 
‘De EDI-oplossing die we geïmplementeerd hebben 
met ArcelorMittal, heeft ons in staat gesteld om onze 
factuurverwerking volledig te automatiseren.’ 

C. D. Wälzholz KG 

‘Met de PDF-facturen hebben we nu een volledig 
papierloos proces en ontvangen we onze facturen sneller.’ 

Hörmann KG Freisen

‘De Bizmail-oplossing biedt ons een compleet overzicht 
van onze facturen. Belangrijk voor ons is dat het te 
gebruiken is als wettelijk archief.’ 

FB Trading s.r.o.

‘Dankzij onze oplossingen voor e-facturatie beperken 
we administratieve kosten, hebben we minder fouten en 
verkorten we de verwerkingstijd.’

DAF Trucks N.V.

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxemburg 
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation



Hoe haalt ú er voordeel uit?

Schakel over op een volledig geautomatiseerd 
proces
Onze e-facturatieservice laat u genieten van 
volledige automatisatie van het proces

Bespaar 90% op administratieve kosten 
E-facturatie kan uw verwerkingskosten verlagen 
met tot wel 10 € per factuur 

Minder risico op fouten 
Sluit manuele tussenkomsten uit in uw 
debiteurenadministratieproces 

Papierloos proces 
Verklein uw ecologische voetafdruk door facturen 
elektronisch te verwerken 

Krijg de service gratis aangeboden van 
ArcelorMittal 
Een elektronische factuur ontvangen van 
ArcelorMittal is gratis voor u, ongeacht de 
gekozen oplossing

Deze service kadert in onze bredere 
digitaliseringsaanpak op het vlak van kwaliteit, 
bestelling, opvolging van verzendingen en 
synchronisatie met de klantenservice, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Hiermee leggen wij de basis 
voor de volgende stappen ter optimalisatie van onze 
algemene supply chain.

Wacht niet en ga ervoor. U plukt vandaag de 
voordelen van de efficiëntie- en tijdswinst. 
Tegelijkertijd bereidt u zich voor op de 
digitalisering van morgen.

Met e-facturatie, zeg maar elektronische 
facturatie, ontvangt u facturen en gerelateerde 
documenten via elektronische weg.
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• Maakt volledig geautomatiseerde integratie mogelijk 
• Vereist verbinding met een derde: de provider Basware 
• Omzetting naar het gewenste factuurformaat gebeurt door Basware 
• Overeenkomst voor e-facturatie noodzakelijk 
• Aanbevolen als u een hoog volume aan facturen hebt 

• U ontvangt een e-mail met een link naar de factuur in het Basware-portaal
• Geen contract nodig: u gaat online akkoord 
• Facturen zijn beschikbaar in zowel PDF- als XML-formaat, wat 

gegevensintegratie mogelijk maakt 
• Het Basware-portaal fungeert als wettelijk archief

• U ontvangt een e-mail met de originele PDF-factuur als bijlage, waardoor er geen 
papierwerk aan te pas komt 
• Vereenvoudigde overeenkomst voor e-facturatie noodzakelijk
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