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Florecom zorgt samen met en voor alle partijen in de
sierteeltketen voor het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten en codes. Het gebruik ervan
helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie
wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efﬁciency
en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een
bloeiende sector.

Standaardberichten geven standaard lagere kosten
Het gebruik van standaardberichten is een must, maar
het kan nog veel beter! INHolland onderzocht het inkoopproces en het blijkt dat digitaal zaken doen bijna 33%
tijd kan besparen. De kweker kan met digitaal bestellen ruim 5.000 euro per jaar besparen. Voor een exporteur kan dit zomaar 90.000 euro schelen. Bestellingen
zijn eerder binnen en verwerkt en belkosten nemen af.
Standaardberichten zijn noodzakelijk hiervoor, die zorgen voor een duidelijke structuur in het orderproces.

Florecom en GS1 Nederland
GS1 Nederland en Florecom hebben een intensieve samenwerking om de aansluiting van de sierteelt op de internationale retail verder te versnellen en te vergemakkelijken.

GS1 Nederland is net als Florecom een organisatie die
bedrijven helpt om met informatie-uitwisseling bedrijfsprocessen te verbeteren. Florecom is actief in de sierteelt
en GS1 Nederland in de retail, bouwmarkten en tuincentra. Deze werkterreinen sluiten goed op elkaar aan.

Positie Florecom
In de ﬁguur ziet u welke positie Florecom inneemt voor
wat betreft het beheer van standaardberichten en codes in
de sierteelt. De standaardberichten en codes van Florecom
worden al in een groot deel van de keten toegepast.
Florecom werkt als vertegenwoordiger van de sierteelt
(vooral snijbloemen en potplanten) binnen Tuinbouw
Digitaal samen met de standaardisatieorganisaties
Frugicom (AGF) en EdiBulb (bollen).

Tuinbouw Digitaal
Tuinbouw Digitaal is een samenwerkingsverband van verschillende tuinbouwsectoren op het
gebied van informatiemanagement, ondersteund door het
Productschap Tuinbouw. De standaardisatieorganisaties Frug I
Com (groente- en fruit), Florecom (sierteelt) en EdiBulb
(bloembollen) werken hierbij samen aan een betere
informatie-uitwisseling tussen de tuinbouwsectoren.
Andere betrokken partijen zijn het ministerie van EL&I
en Wageningen UR.
Tuinbouw Digitaal maakt kennis en ervaring uit verschillende sectoren toegankelijk. Het maakt inzichtelijk
waar in verschillende sectoren aan gewerkt wordt, welk
onderzoek er plaatsvindt en verbindt partijen die bezig
zijn met keten-informatiemanagement. Waar nodig stimuleert en organiseert Tuinbouw Digitaal onderzoek.
Het richt zich op vier speerpunten: 1) E-standaarden , 2)
E-informatie-integratie, 3) E-business-to-Government en
4) E-competenties.
Meer informatie: http://www.tuinbouw.nl/digitaal
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