GEZAMENLIJK PERSBERICHT van S@les in de bouw, ETIM
Nederland en GS1 Nederland
Bouw- en Installatiesector spreken dezelfde (elektronische) taal

Gezamenlijke berichtenstandaard voor Bouw- en
Installatiesector is een feit
De Bouw- en de Installatiesector hebben de handen ineengeslagen en hebben
gezamenlijk een berichtenstandaard, de GS1 XML berichtenstandaard, ontwikkeld. Dit
betekent dat beide sectoren - ingegeven door toenemende branchevervaging processen eenvoudiger op elkaar kunnen laten aansluiten. De sectoren kunnen deze
standaard breed gaan implementeren en zo ook de onderlinge ketensamenwerking
verbeteren.
De gezamenlijke berichtenstandaard voor de Bouw- en Installatiesector heeft als voordeel
dat partijen in de keten die in beide sectoren actief zijn geen twee standaards meer hoeven
te faciliteren. Met de branchebrede inzet van de gezamenlijke berichtenstandaard wordt de
basis gelegd voor een eenvoudige, efficiënte en effectieve elektronische uitwisseling van
informatie. Hiermee worden foute bestellingen, leveringen en facturen met vertragingen
voorkomen met als gevolg minder misverstanden en ergernissen. Bovendien kosten fouten
geld en worden logistieke, commerciële en administratieve processen verstoord.
Gericht op samenwerking
De Bouw- en Installatiesector hebben geruime tijd terug de gezamenlijke intentie
uitgesproken om te komen tot één gezamenlijke set berichten. Dit niet in de laatste plaats
omdat ketenpartijen als fabrikanten, groothandels, aannemers/installateurs, maar ook
softwarebedrijven steeds vaker in beide sectoren actief zijn.
Stichting ETIM Nederland voor de Installatiesector en stichting S@les in de bouw voor de
Bouwsector hebben in samenwerking met GS1 Nederland de handen daarom
ineengeslagen. Er is een harmonisatietraject gestart tussen ETIM Nederland en S@les in de
Bouw om vanuit de twee afzonderlijke berichtensets te komen tot één set identieke (XML)
berichten voor de Bouw - en Installatiesector. Ook is een gezamenlijk referentiemodel
opgesteld, dat de processen beschrijft die een rol spelen bij de distributie van artikelen via
fabrikanten, groothandels en aannemers/installateurs.
Door gebruik te maken van de nieuwe gezamenlijke berichtenstandaard, de GS1 XML
berichtenstandaard, kunnen bedrijven nu eenvoudiger hun gegevens met een en dezelfde
standaard automatisch uitwisselen met de computersystemen van hun handelspartners.
Voor beide sectoren wordt het daardoor gemakkelijker om het bestellen, leveren en
factureren goed op elkaars processen af te stemmen.
De berichtenstandaard
De berichtenstandaard is een set van afspraken voor elektronische communicatie tussen
ketenpartijen. Deze gezamenlijke berichtenstandaard kan voor verschillende doeleinden
worden gebruikt, zoals bij het traditionele handelsverkeer dat bestaat uit order, pakbon,
verzending en factuur. Ook product- en handelsinformatie zoals assortiment, condities en
prijzen kunnen via de berichten worden gecommuniceerd.
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Over S@les in de bouw:
De Stichting S@les in de Bouw heeft als doel het verbeteren van de processen tussen
bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. Zij is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van standaards voor uniforme eenduidige
data communicatie in de bouw, met als kerntaak de communicatiestandaards (berichten).
S@les in de Bouw heeft meer dan 400 deelnemers, zijnde (gespecialiseerde)
bouwbedrijven, groothandels, fabrikanten en service-providers met gezamenlijk zo’n 2000
vestigingen in Nederland. S@les in de Bouw wordt ondersteund door diverse
brancheorganisaties in de bouw, zoals Bouwend Nederland.
Over ETIM Nederland:
De Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, importeurs,
agenten en de belangenorganisaties van groothandels en installateurs in de Nederlandse
installatiesector. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van standaards voor
uniforme eenduidige data communicatie in de installatiesector, met als kerntaak de ETIM
artikelclassificatie maar daarnaast ook de communicatiestandaards (berichten). Naast
UNETO-VNI en de groothandelsfederaties ECEG/FEDET en TGF zijn er al ruim 80
deelnemende fabrikanten en importeurs. Ook internationaal timmert ETIM aan de weg, in de
vereniging ETIM International bundelen inmiddels al 9 landen hun krachten om tot een
Europese implementatie van ETIM te komen. ETIM organisaties zijn al actief in België,
Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en sinds kort in
opstart in Frankrijk.
Over GS1 Nederland:
GS1 Nederland is al meer dan 35 jaar de drijvende kracht achter de realisatie van
verbeteringen in de keten. De aandachtsgebieden zijn samen werken aan een passend
aanbod voor de consument, vernieuwende logistiek en het delen van informatie. Met en voor
het bedrijfsleven maken wij afspraken en vertalen deze naar concrete oplossingen voor
diverse sectoren. GS1 Nederland maakt deel uit van de wereldwijde GS1-organisatie, waar
internationale standaards en oplossingen ontwikkeld worden voor 30 sectoren in 108 landen.
Ruim 8.000 Nederlandse bedrijven zijn aangesloten bij GS1 Nederland.

