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Waarom vraagt Royal FloraHolland aan u om gebruik te maken van Ariba?  

Royal FloraHolland is continue bezig met het optimaliseren van haar inkoopproces. Dit betekent onder 
andere dat wij geen papieren documenten zoals orderbevestigingen en facturen meer verwerken. 
Daarnaast willen wij inkooporders volledig digitaal uitwisselen met onze leveranciers. Wij hebben SAP 
Ariba en het bijbehorende Ariba Netwerk gekozen als tool om dit te bewerkstelligen. 
Door het volledig digitaliseren van ons aanvraag tot betaalproces gaat de verwerking van onze 
inkooporders en uw facturen sneller, besparen we kosten en ontlasten wij het milieu. Om mee te gaan 
met deze digitale transitie vragen wij u om zich ook te registreren op het Ariba Network. Het uitwisselen 
van inkooporders en facturen via dit platform kan enkel als u een Ariba Network account heeft. 

Wat is het Ariba Netwerk?  

Het Ariba Netwerk is een cloudbased wereldwijd netwerk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers aan 
elkaar verbindt. Met meer dan 2,5 miljoen bedrijven actief in 190 landen is het Ariba Netwerk het 
grootste Business to Business (B2B) netwerk ter wereld. 
Het network ondersteunt de digitalisering en automatisering van de gehele source to pay keten (S2P). 
Royal FloraHolland gebruik het Ariba Network vooralsnog alleen voor het purchase to pay (P2P) proces. 
Video over het Ariba Network https://uex.ariba.com/auc/node/285390 

Moet ik mij verplicht registreren? 

Om zaken te kunnen doen met Royal FloraHolland via het Ariba Netwerk moet u beschikken over een 
Ariba Netwerk account. 
De instructie om eenvoudig te registreren vindt u in onderstaande link: 
https://uex.ariba.com/auc/node/89349 
 
Nadat u zich heeft geregistreerd zal Royal FloraHolland een zogeheten Trading Relation Request (TRR) 
versturen. Hiermee wordt een relatie gemaakt tussen uw account en het account het Royal 
FloraHolland. Deze relatie is nodig om de inkooporders en facturen digitaal uit te kunnen wisselen. 
Indien u al beschikt over een Ariba Netwerk account dan kunt u deze gebruiken. Het is dus niet 
noodzakelijk om per klant een ander account aan te maken. 

Wat als ik al geregistreerd ben? 

U kunt ook met het bestaande account zaken doen via het Ariba Network zaken doen met Royal 
FloraHolland. Als u het ANID van uw account met Royal FloraHolland deelt, dan kan ons team de 
Trading Relation Request (TRR) versturen zodat wij een verbinding hebben. 
  

https://uex.ariba.com/auc/node/285390
https://uex.ariba.com/auc/node/89349
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Hoe werkt het? 

Op het moment dat u zich heeft geregistreerd op het Ariba Netwerk en Royal FloraHolland de TRR 
heeft gestuurd, ontvangt u de inkooporders op uw account in het Ariba Netwerk. U kunt er ook voor 
kiezen om de orders per mail te ontvangen. Facturen kunt u aanleveren per mail, vanuit het Ariba 
Network of geïntegreerd vanuit uw back end systeem. 
De beschikbare opties zijn afhankelijk van het door u gekozen Ariba Network account. Royal 
FloraHolland adviseert u graag over de meeste geschikte optie. 

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het Ariba Network? 

Het registreren op het Ariba Network is geheel gratis. Nadat u zich heeft geregistreerd krijgt u 
automatisch een gratis standaard Ariba Network account. U heeft de mogelijkheid om deze te 
upgraden naar een Enterprise account.  
 
SAP Ariba brengt in de meeste gevallen kosten in rekening voor het gebruik van een Enterprise account. 
Deze kosten worden bepaald door de hoogte van het inkoopvolume per klant en  type abonnement dat 
u heeft. Een Enterprise account bestaat uit 5 abonnementstypen die weer worden bepaald op basis van 
het aantal documenten (inkooporders en facturen) dat u uitwisselt met Royal FloraHolland. 
Voor meer informatie over de eventuele kosten kunt u klikken op onderstaande link; 
https://uex.ariba.com/auc/node/76629 

Moet ik extra hardware of software installeren? 

Ariba Network is webbased, dat betekent dat u enkel toegang tot internet nodig heeft. U kun via elke 
browser inloggen op het Ariba Network 

Wie is mijn aanspreekpunt binnen Royal FloraHolland? 

Indien u extra vragen heeft waarvan u het antwoord niet kunt vinden op onze website, dan staat ons 
Procurement team via procurement@royalfloraholland.com voor u klaar om u verder te helpen.  

Hoe maak ik een factuur aan? 

U kunt als leverancier op verschillende manieren een factuur aanleveren via het Ariba Network. 
De meest eenvoudige manier is het maken van een factuur via de zogeheten PO Flip Methode. 
 
Onderstaand treft u hier een instructievideo van aan. 
PO Flip Enterprise account https://uex.ariba.com/auc/node/285404 
PO Flip Standard account https://uex.ariba.com/auc/node/285354 
 
Middels een Enterprise account kunt u er ook voor kiezen om te integreren. Meer informatie over 
integratie mogelijkheden vind u in onderstaande video; 
cXML integratie https://uex.ariba.com/auc/node/285330 

https://uex.ariba.com/auc/node/76629
mailto:procurement@royalfloraholland.com
https://uex.ariba.com/auc/node/285404
https://uex.ariba.com/auc/node/285354
https://uex.ariba.com/auc/node/285330
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