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Keuze voor Seeburger
Omega Pharma koos voor de EDI-
outsourcingsoplossing vanwege 
het hoge kennis- en expertise-  
niveau van SEEburgEr enerzijds 
en de persoonlijke projectaanpak 
anderzijds. Omega Pharma had 
contact met slechts één project- 
manager en één referentiemanager 
die veel kennis en ervaring hebben 
op het gebied van EDI-projecten. 
Het feit dat SEEburgEr wereldwijd 
opereert en dus internationale dek-
king geeft, maar daar tegenover wel 
een lokale aanpak hanteert, was 
doorslaggevend in de keuze.

Joris Kindt over de samenwerking 
met SEEburgEr: “Ik ben erg te- 
vreden over de samenwerking met 
Seeburger. Door het persoonlijke 
contact kon snel geschakeld wor-
den, waardoor we direct konden 
starten met de eDI-omzetting. Ik 
vond het zeer prettig dat we contact 
hadden met vaste contactpersonen 
en niet met een helpdesk waarbij ik 
alle gegevens meerdere keren aan 
diverse personen moet doorgeven. 
Door de aanwezige kennis verliep 
onze samenwerking erg efficiënt en 
zeer soepel. De contactpersonen 
waren goed op de hoogte van het 
project, de uitvoering verliep goed 
en het gewenste resultaat werd  
bereikt.”

geen investeringen in hardware en kennis nodig met EDI-outsourcing
Omega Pharma, specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen, verzorgings- en gezondheids-
producten, heeft zich in tien jaar getransformeerd van een lokale belgische organisatie naar 
een wereldwijd opererende onderneming met activiteiten in 35 landen. In 2012 nam Omega 
Pharma 54 Europese Over-The-Counter-merken van glaxoSmithKline over, waarmee ze haar 
klantenkring uitbreidde met retailorganisaties als Macro b.V. en Albert Heijn. Deze retailor-
ganisaties werken echter met een EDI-format om gegevens uit te wisselen. EDI is een digitale 
standaard om gegevens als facturen, orders en orderbevestigingen te delen. Om te kunnen 
communiceren met deze klanten, moest Omega Pharma dezelfde standaard gaan gebruiken. 
Daarom zocht Omega Pharma een partner die over de juiste kennis en capaciteiten beschikt 
om een grote hoeveelheid aan gegevens binnen drie maanden om te zetten in het EDI-format. 
SEEburgEr bleek hiervoor de juiste partner.

gegevensuitwisseling via EDI
Om met retailorganisaties te communiceren moet Omega Pharma gebruikmaken van EDI. Omega 
Pharma heeft daarom gekozen voor de inzet van de EDI-outsourcingsoplossing van SEEburgEr. Er 
is sprake van outsourcing omdat de implementatie en het beheer van het EDI-platform wordt 
uitbesteed aan SEEburgEr. Met de gestandaardiseerde interface van SEEburgEr worden 
verschillende bestandtypes van Omega Pharma ondersteund en automatisch omgezet naar 
het gewenste EDI-format van de klant. Doordat er één manier van werken is en de informatie 
eenduidig in te voeren is, wordt zowel op tijd als onderhoud bespaard. bovendien elimineren 
de digitale verbindingen de kans op fouten, waardoor ook op kosten wordt bespaard.

Outsourcen
Omega Pharma heeft voor outsourcing van EDI gekozen, omdat zij hierdoor geen investeringen hoeft 
te doen in hardware en software. Ook hoeft Omega Pharma niet te investeren in kennis op het gebied 
van EDI, omdat de specialisten van SEEburgEr de volledige gegevensuitwisseling implementeren 
en beheren. SEEburgEr bouwt voort op eerdere ervaringen met andere klanten die met dezelfde 
retailorganisaties werken. Omega Pharma kan zich door de outsourcing op haar core business blijven 
richten. De EDI-outsourcingsoplossing wordt in abonnementsvorm afgenomen, waarbij het maand-
bedrag gebaseerd is op het aantal transacties. Joris Kindt, SAP Manager bij Omega Pharma: “Op dit 
moment sturen we zo’n 7.000 à 8.000 eDI-berichten per maand, dat was ons niet gelukt zonder de 
eDI-outsourcingsoplossing van Seeburger. De communicatie via de eDI-oplossing verloopt zeer 
goed en voldoet volledig aan onze eisen. Al onze bestaande klanten en prospects die daar behoefte 
aan hebben, sluiten we daarom aan. De uitbesteding van eDI is op flexibele en schaalbare basis uit 
te voeren, met extra klanten kan de implementatie en het beheer van eDI gelijktijdig groeien. Op dit 
moment hebben we de eDI-outsourcingsoplossing van Seeburger uitgerold in Duitsland, Polen en 
Rusland. Binnenkort volgen Nederland en Groot Brittannië.”

SEEburgEr maakt EDI-communicatie mogelijk voor Omega
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