Standaardisatie Sierteelt 2011-2014
Inleiding
Standaarden voor elektronische data-uitwisseling stellen kwekers, veilingen, kopers en anderen
in de sierteelt in staat om op een eenduidige manier gegevens elektronisch met elkaar uit te
wisselen. Hiermee kunnen zij hun bedrijfsprocessen verder optimaliseren en steeds meer zaken
op elektronische wijze uitvoeren, zgn. eBusiness. Door gebruik te maken van standaarden zijn
bedrijven niet gebonden aan specifieke ICT-oplossingen van een bepaalde leverancier of
businesspartner.
Floricode ontwikkelt en beheert open berichtstandaarden ten behoeve van het elektronisch
uitwisselen van commerciële, logistieke en financiële informatie voor de internationale sierteelt.
Floricode baseert haar standaarden op internationale standaarden en normen en werkt daarom
actief samen met o.a. UN/CEFACT en GS1. Gebruikers, veilingen en softwarebedrijven werken
actief samen met Floricode aan de verdere ontwikkeling en het beheer van de
berichtstandaarden; hierdoor blijven deze goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk en de
nieuwste ontwikkelingen. Zo wordt gezamenlijk bijgedragen aan een integrale invoering van
eBusiness toepassingen.
Doelstellingen
Standaardisatie van berichten en coderingen draagt bij aan de volgende doelstellingen:
1. betere logistieke dienstverlening (sneller, efficiënter en op maat);
2. lagere transactiekosten;
3. wegnemen van handelsbelemmeringen;
4. betere productkwaliteit;
5. duurzamere productieprocessen.
Het sectordoel is uiteindelijk een wereldwijd leidende rol op het gebied van
informatiemanagement.
Aanpak en Resultaten
Aanpak
 Formulering van een gezamenlijke visie op standaardiseren;
 Realisatie van draagvlak voor digitale samenwerking en implementatie van standaarden:
 Realisatie van een volwaardige representatie van het gehele sierteeltbedrijfsleven in de
sierteeltstandaardisatie activiteiten, van bestuur tot en met werkgroepen;
 Realisatie en operationaliseren van een strategische samenwerking met GS1 en bevestigd in
convernant;
 Realisatie van een nieuwe business model en daaropvolgende fusie van VKC en Florecom
tot Floricode.
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Tactische resultaten:
Organisatie
 Realisatie van een nieuwe werkorganisatie t.b.v. sierteeltstandaardisatie;
Coderingen
 Positionering Linnaeus (classificerende) artikelcodes als internationale basis voor de Global
Product Classification, de GPC code;
Standaarden
 Internationale registratie Sierteelt berichtcomponenten bij UN/CEFACT.
Operationele resultaten:
Coderingen
 Project “Integrale aanpak productcoderingen” afgerond;
 Traceerbaarheid van sierteeltproducten mogelijk gemaakt door verbinding van de
classificerende (sierteelt/Linnaeus) en identificerende (retail) werelden;
Standaarden
 Vernieuwing van het releaseproces en synchronisatie met GS1;
Implementatie
 Logistieke en commerciële informatie ontkoppeld om virtuele afzet mogelijk te maken, zoals
beeldveilen;
 Realisatie Sierteelt pilots conform brancheplan Doe-het-zelf+tuin van GS1 t.w.:
o Een passend aanbod voor de consument met ECR Categorie Management;
o Beter schapbeheer door juiste, tijdige en kwalitatief goede artikelgegevens;
o Efficiënte afhandeling van retouren;
Communicatie
 Vergroting van bewustzijn bij kwekers, handelaren en transporteurs dat procesmatig werken
de basis is voor digitale samenwerking, zijnde ebusiness;
 Promotie van de voordelen van digitale samenwerking aan kwekers, handelaren en
transporteurs.

Zie ook de website van Floricode: http://www.floricode.com/nlnl/floricode/actueel/events/naslagwerk.aspx
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