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Met de introductie van SEPA verandert 

het betaalverkeer. Bestaande 

rekeningnummers, betaal- en 

incassoformaten vervallen en maken 

plaats voor Europese varianten. Ook 

heeft SEPA consequenties voor de 

machtigingen en het proces van  

incasseren. Capgemini biedt met de 

module Advanced SEPA Management 

(ASM) voor JD Edwards 

EnterpriseOne een volledige, 

geïntegreerde en flexibele oplossing 

voor SEPA betalingen (SCT) en Core 

en B2B incasso’s (SDD). 

 

Hoewel onder de noemer SEPA wordt 

toegewerkt naar één 

gemeenschappelijk Europees 

betaalverkeer, betekent dit niet dat één 

bestandsformaat toereikend is voor alle 

situaties. Per land, per bank en per 

rulebook kunnen andere eisen gesteld 

worden waardoor het implementeren 

en onderhouden van SEPA niet 

eenvoudiger wordt. 

 

ASM is ontworpen om aan deze 

variatie het hoofd te kunnen bieden. 

Per situatie kunt u een eigen formaat 

inrichten. Kiest u een andere bank, is er 

een rulebook wijziging of wijzigen de 

eisen van uw bank? 

Met ASM maakt u eenvoudig een 

nieuw formaat of wijzigt u een 

bestaand formaat. U doet dit vanuit de 

vertrouwde JD Edwards omgeving, 

zonder programmeren of XML 

transformatie en met 

wijziginghistorie. 

Overzicht functionaliteiten 

 BBAN – IBAN conversie: 

Exporteer BBAN en importeer 

IBAN en BIC 

 Onderhoud rekeningnummers: 

Onderhoud uw bankrekeningen 

vanuit één overzichtelijk scherm 

voor een consistent beheer. 

 Flexibel in te richten formaten: 

Formaten voor SCT (Pain.001) en 

SDD (Pain.008) worden als 

templates uitgeleverd en vormen 

de basis voor uw eigen formaten. 

Updates van formaten zijn 

eenvoudig en gecontroleerd uit te 

voeren. 

 Aanmaken betaalbestanden (SCT) 

inclusief overzichten: 

Aanmaken opdrachtbrief en 

optioneel een betalings-

specificatie voor leverancier. 

 



 

  

 

 

 

 

 Mandaatregistratie: 

Voeg eenvoudig mandaten en 

mandaatvoorstellen toe op basis 

van standaard waarden; Zet 

mandaatvoorstellen om naar 

mandaten; Stel automatisch een 

mandaat ID samen; Leg 

mandaten vast per debiteur, per 

reden van betaling en per bedrijf 

of bedrijf ‘00000’; Ondersteunt 

meerdere mandaten per debiteur; 

Geschikt voor Core en B2B 

mandaten; Geschikt voor 

doorlopende en eenmalige 

mandaten; Optionele 

mandaatgoedkeuring; Hold-code 

bij mandaat disputen. 

 Mandaatvoorstellen: 

Voeg mandaatvoorstellen toe en 

zet deze eenvoudig om naar 

mandaten bij ontvangst van het 

getekende mandaatvoorstel. 

 Aanmaken incassobestanden 

(SDD): 

Scheiding tijdslijnen (D-5 en D-

2); Incasseren per factuur / 

termijn; Mandaatcontrole bij 

samenstellen incassobatch; 

Inzicht in transacties en 

factuurposten per incassobestand; 

Registratie mandaatgegevens 

(MRI) per incasso-opdracht. 

 Mandaatgebruik: 

Tracering van historisch 

mandaatgebruik voor 

automatische incasso en storno’s. 

 XML fouten en waarschuwingen 

bij aanmaken bestanden: 

In de applicaties voor het werken 

met betaal- of incassobestanden 

is een signalering op fouten en 

waarschuwingen opgenomen.  

Schermvoorbeeld: Formaat bewerken 

Implementatietraject 

Door het gebruik van templates en de 

eenvoudige integratie van ASM in het 

huidige betaalproces is het 

implementatietraject beperkt. Binnen 

afzienbare tijd heeft u ASM ‘up and 

running’. 

SEPA impactanalyse 

Naast een SEPA oplossing voor JD 

Edwards EnterpriseOne heeft 

Capgemini specialisten in huis voor 

het uitvoeren van een SEPA scan en 

migratie binnen uw organisatie.  

 

Met een in de praktijk bewezen 

aanpak wordt door SEPA specialisten 

op een versnelde efficiënte wijze een 

inventarisatie en/of migratie 

uitgevoerd met nadruk op 

continuering van het betaalproces en 

het besparen van kosten. 

Voordelen 

 Gebruiksvriendelijk door 

integratie in bestaande 

betaalprocessen. 

 Flexibel en onderhoudsvriendelijk 

door zelf in te richten en aan te 

passen formaten 

 Snel resultaat door korte 

implementatietijd 

Overige SEPA oplossingen 

Niet alleen bij betalingen en incasso’s 

krijgt u te maken met SEPA, ook bij 

het verwerken van bankafschriften 

wijzigen de formaten, rekening-

nummers en processen. Met de 

Capgemini module Bank and Cash 

Management (BCM) bent u ook hier 

verzekerd van een optimale oplossing. 

Herkenning van IBAN nummers, het 

verwerken van verrijkte MT940 

bestanden en de mogelijkheid tot het 

inlezen van de CAMT.053 

bankafschriften zijn reeds in BCM 

verwerkt. Verdere ontwikkelingen 

worden door ons nauwgezet gevolgd 

en bijgewerkt in BCM. 

Interesse? 

Bent u geïnteresseerd in ASM en/of een SEPA impactanalyse en wilt u graag meer informatie? 

Neem dan contact op met Capgemini Oracle JD Edwards, afdeling Support & Beheer. 

Telefoon: 030 - 663 1233 

e-mail: Oracle_JDE.support.nl@capgemini.com 
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