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1 Inleiding 
Deze handleiding geeft meer informatie over de Rabo Supplier Finance applicatie. Rabo Supplier Finance is een 

onderdeel van Rabo Corporate Connect. Deze portal biedt een geïntegreerde oplossing voor uw liquiditeits- en 

risico management. Naast Rabo Supplier Finance worden de volgende diensten ook aangeboden onder Rabo 

Corporate Connect: Rabo Cash Management, Rabo Trade Access en Rabo Transact FX/MM. 
 

De handleiding bevat omschrijvingen en instructies voor de dagelijkse werkzaamheden in de Rabo Supplier 

Finance applicatie. De standaardprocedures voor de afnemer zijn uitgewerkt in deze handleiding, inclusief 

instructies omtrent: het verrichten van betalingen, het uploaden van facturen, rapportage en support 

vraagstukken.  
 

Indien u Rabo Supplier Finance voor de eerste keer gebruikt, raden wij u aan om de animatie van de 

productuitleg te bekijken via Rabo Corporate Connect, of via www.supplierfinance.nl. Ieder hoofdstuk van deze 

handleiding zal ingaan op de verschillende functionaliteiten van de Rabo Supplier Finance applicatie. Voor 

antwoord op specifieke vragen, kunt u ook gebruikmaken van de index in hoofdstuk 8.  

http://www.supplierfinance.nl/
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2 In- en Uitloggen 
Gebruik uw Paarse OKpas en Rabo-Scanner om in te loggen. Om in te loggen, kunt u onderstaande stappen 

volgen:  

 

1. Ga naar: www.rabobank.com/corporateconnect;  

2. Dit brengt u naar de pagina waar u kunt klikken op “Inloggen” onder de tekst “Rabo Corporate 

Connect”; 

 

 
 

 

 
 
 

3. Klik op “Rabo Scanner”; 
a. Volg de instructies op uw scherm. 

4. Indien u: 
a. De taalinstellingen van uw Rabo Scanner wilt wijzigen, kunt u dit doen door: 

http://www.rabobank.com/corporateconnect
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i. Uw betaalpas in de scanner te stoppen en te drukken op “Menu”; 
ii. Kies daarna voor optie 2 (u kunt kiezen tussen Nederlands en Engels). 

b. De verkeerde gegevens heeft ingevuld op de Rabo Scanner, kunt u deze verwijderen door 
op “Terug/Back (<)” te klikken. 

 
Let op: Als u al eerder heeft ingelogd, kan het zo zijn dat het systeem uw inlogvoorkeur heeft onthouden en 
dat u direct wordt doorverwezen naar de manier waarop u al eerder hebt ingelogd. Wilt u dit wijzigen dan 
kunt u klikken op de link: “Change the selected login procedure”. 
 

 
 

Als u eenmaal bent ingelogd, zult u worden doorgestuurd naar de pagina van Rabo Corporate Connect. 
Indien u voor het eerst inlogt, krijgt u een overzicht te zien van alle functionaliteiten binnen Rabo Corporate 
Connect. Binnen dit overzicht kunt u navigeren via de onderkant van de pagina. Op de laatste pagina kunt u 
klikken op: “Create my dashboard“ om naar de portal te gaan. Dit overzicht zal ook worden getoond als een 
nieuwe functionaliteit is toegevoegd aan de portal. 

 
Rabo Corporate Connect geeft (in aanpasbare blokken) een overzicht weer van de lopende ontwikkelingen, 
uw transacties en ondersteunend onderzoek. Onderstaand een beschrijving van de manier waarop de portal 
gebruikt kan worden en hoe deze aangepast kan worden om te voldoen aan uw voorkeuren.  
 
Widgets 

i. De widgets op het ‘home’ scherm geven actuele informatie weer en kunnen aangepast worden per 
onderwerp; 

ii.  Als u uw muis beweegt over de widgets, zullen er verschillende icoontjes zichtbaar worden; 

iii.  Klik op het tandwiel ( ) om de instellingen van uw widgets aan te passen; 

iv.  Klik op de prullenbak ( ) om de widgets te verwijderen uit het overzicht. 
 
 

 
 

Toegang tot het Supplier Finance Platform 
i. Klik op het menu links bovenin uw scherm. Dit opent het menu overzicht waar u uw keuze kunt 

selecteren; 
ii. Klik op de zwarte, dikgedrukte, menu knoppen om het menu verder uit te klappen. Hier kunt u de 

verschillende applicaties en services van Rabo Corporate Connect vinden; 
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iii.  Klik op “Finance”, gevolgd door Supplier Finance om de Supplier Finance Module te openen; 
iv.  Klik op de oranje banner met de tekst “Go to Supplier Finance” bovenin het scherm. 
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3  Menubalk en Interface 
Dit hoofdstuk geeft meer inzicht in de module- en modelstructuur, alsmede de werking van de interface.  

 

3.1 Module Selectie 
Als gebruiker kunt u verschillende modules selecteren op het Rabo Supplier Finance platform: 

 

1. U kunt de module selectie rechts bovenin het scherm van de user interface vinden; 

2. Klik op de link van de module die u wenst te gebruiken. 

 

 
  

 

Let op: Toegang tot een module hangt af van uw service rechten. Als u géén toegang heeft tot een bepaalde 

module, dan zal deze niet zichtbaar zijn als u inlogt. De meeste afnemers zullen zowel de Rabo Supplier 

Finance als de Data Admin link kunnen zien. 

 

3.2 Menubalk 
De Menubalk voorziet in de primaire navigatie en toegang tot alle functionaliteiten. Beschikbare menu-opties 

verschillen per module en de gebruikersrechten die zijn toegekend. 

 

Om de menubalk te gebruiken: 

 

1. Richt de muis op een menubalk header om het drop down menu met keuzes te laten verschijnen. 

Voorbeeld: In de Rabo Supplier Finance module, richt de muis op Payables en een lijst met items komt 

tevoorschijn; 

2. Een aantal menu items hebben submenu’s (deze zijn te herkennen aan een klein pijltje aan de 

rechterkant van het menu item). Richt de muis op deze items om deze menu’s uit te klappen. 

Voorbeeld: Beweeg in het zojuist genoemde Payables menu, de muis naar het item: Report, dit 

submenu geeft een aantal opties weer; 

3. Klik op een menu item om het te selecteren; 

4. Single-function menubalk headers zoals: Reports en Logout hebben geen drop down menu list, hierop 

kunt u gewoon klikken om de functie uit te voeren. 

 

 

 
 
Tip: In deze gids zullen een aantal menupaden worden weergegeven om u te helpen met navigeren. Deze 
paden bevatten Module selectie links, menu headers, menu items en submenu items waar u op kunt klikken 
om de pagina in kwestie te bereiken, deze paden zien er als volgt uit: 

[Module] >> [Menu Bar Heading] >> [Menu Item] >> [Sub-Menu Item] >> [Tab] 

3.2.1 Toolbar 
De menubalk op de volgende pagina is de Toolbar. Deze geeft de gebruikersinformatie en het taalinstellingen 
menu weer.  
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De Toolbar geeft vijf verschillende items met gebruikersinformatie weer: 

 

 De naam van de site waaronder u bent ingelogd; 

 De bedrijfsnaam waaronder u bent ingelogd; 

 De gebruikersnaam waaronder u bent ingelogd; 

 De huidige datum van het systeem; 

 De ingestelde taal van de gebruiksinterface. 

 

 
 

3.3 Interface Functionaliteits 

 
3.3.1 Basis items 

Onderstaand overzicht geeft de instructies weer om de meest basale taken op het platform uit te voeren: 

 

1. Om een item te selecteren, dient u erop te klikken (het item kan worden aangepast door gebruik te 

maken van de comments in onderstaande tabel); 

2. Om de lijst te sorteren aan de hand van een van de kolommen: 

1. Klik op de kolom header aan de hand waarvan u de lijst wilt sorteren. Een pijltje dat 

weergegeven wordt naast de header geeft aan hoe de volgorde is ingesteld (van groot naar 

klein of van klein naar groot); 

2. Om de volgorde om te draaien, kunt u nogmaals op de header van de kolom klikken. 

3. Om de items te: bekijken, aan te passen, te verwijderen of te creëren kunt u gebruikmaken van de 

opties boven de lijst. De meest gebruikte knoppen worden nader uiteengezet in onderstaande tabel. 

 

Let op: Afhankelijk van de dual control instellingen van uw browser, kan het zijn dat door u gemaakte 

aanpassingen (gecreëerde-, aangepaste en/ of verwijderde items) vereisen dat u naar de Setup Queue gaat om 

deze aanpassing volledig te verwerken. 

 

KNOP FUNCTIE 

 

Klik op deze knop om meer gedetailleerde naar een item te kijken, zonder aanpassingen te 

maken (dit is de "read-only" view). 

 

Klik op deze knop om een item te openen zodat u het kunt bewerken: 

1. Selecteer het item uit de lijst dat u wilt aanpassen; 

2. Klik op Open om het editing scherm te openen. (Meer details over het aanpassen van 

items kan worden gevonden in het relevante hoofdstuk van deze handleiding). 

 

Klik op deze knop om een item te verwijderen: 

1. Selecteer een item uit de lijst dat u wilt verwijderen; 

2. Klik op Delete om het ‘deletion view’ scherm te openen; 

3. Klik op Submit om het item te verwijderen. (Door op Back te klikken, keert u terug naar 

het vorige scherm zonder het item te verwijderen). 

 

Klik op deze knop om een nieuw item te creëren. (Meer details over het creëren van nieuwe 

items kunnen worden gevonden in het betreffende hoofdstuk uit deze handleiding). 
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KNOP FUNCTIE 

 

Klik op deze knop om een nieuw item te creëren dat gebruik maakt van het template/model 

van een bestaand item: 

1. Selecteer het item dat u wilt gebruiken als basis; 

2. Klik vervolgens op Create Like. De standaard instellingen van het nieuwe item zullen 

dan gebaseerd worden op die van geselecteerde item. 

 
Klik op deze knop om toegang te krijgen tot de Search functie. 

 

3.3.2 Search 

Met de zoek functie kunt u door alle ingevoerde items zoeken aan de hand van zoekcriteria. Met de zoek functie 

kunt u: 

 

 Snel zoeken naar bepaalde items in een lijst; 

 Data filteren uit de lijst aan de hand van specifieke parameters. 

 

 
 

Om een lijst te doorzoeken: 

1. Klik op de Search knop om het zoekvenster te openen; 

2. Voer de zoekcriteria in, in de gewenste velden. De beschikbare velden hangen af van de parameters 

van de lijst die u probeert te doorzoeken. U kunt meerdere parameters gebruiken in een zoekopdracht; 

3. Klik op Search om de functie ingang te zetten. Resultaten worden weergegeven aan de onderkant van 

het zoekvenster; 

4. Om het zoekveld leeg te maken, kunt u op Reset klikken; 

5. Om de lijst te sorteren aan de hand van een van de kolom headers, klik op op de gewenste kolom 

header, bijvoorbeeld: Company Name. 

 

3.3.3 Pagina Navigatiebalk 
Sommige lijsten beslaan meerdere pagina’s. De pagina navigatiebalk (rechts onderin de lijst te vinden) geeft de 
huidige positie in een "<Huidige pagina >/< Totaal aantal pagina’s >" overzicht en kan gebruikt worden om 
sneller te navigeren in een lijst van meerdere pagina’s. 

 

 
Alle pagina navigatiebalk functies zijn beschreven in onderstaande tabel. 

KNOP NAAM FUNCTIE 

 
Page Size 

Selecteert het aantal items dat wordt weergegeven op elke pagina aan de 

hand van een drop down menu. (De opties zijn: 10, 20, 30, 40, 50, or 100; de 

standaard is: 20). 
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KNOP NAAM FUNCTIE 

 Previous Klik op deze knop om te navigeren naar de vorige pagina. 

 Next Klik op deze knop om te navigeren naar de volgende pagina. 

 First Klik op deze knop om te navigeren naar het begin van de tabel. 

 Last Klik op deze knop om te navigeren naar het einde van de tabel. 

 Go 
Voer een pagina nummer in, in het tekst vak en klik op Go om die pagina te 

bekijken. 

 

3.3.4 Status Icoontjes 
De meest rechter kolom van iedere lijst geeft de status van ieder item weer, aan de hand van het bijbehorende 
status icoontje. De meest voorkomende (voor applicatie Administrators) zijn gedefinieerd in onderstaande 
tabel. 

Tip: Beweeg met de muis over het status icoontje van een item om meer status informatie weer te geven. 

ICOON NAAM OMSCHRIJVING 

 Created 
Dit item is aangemaakt (opgeslagen) maar nog niet voorgelegd ter 

goedkeuring. 

 Delete-Pending Verwijderen van dit item is in afwachting van de vereiste goedkeuring. 

 Error Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van dit item. 

 Update-Pending De aanpassing aan dit item is ingediend en is in afwachting van goedkeuring. 

 Delete-Rejected Het verwijderen van dit item is afgekeurd. 

 Create-Rejected Het aanmaken van dit item is afgekeurd. 

 Create-Pending Dit item is aangemaakt en is ingediend ter goedkeuring. 

 Released Dit item is succesvol vrijgegeven. 

 Update-Rejected Aanpassingen aan dit item zijn afgekeurd. 

 Updated 
Aanpassingen aan dit item zijn opgeslagen maar nog niet ingediend ter 

goedkeuring. 

 Verified Aanpassing of aanmaken van dit item is goedgekeurd. 

 Pending Dit item is in afwachting om uitgebracht te worden. 

 Cancelled Dit item is gecanceld. 

 Pending-Activation Deze gebruiker vereist activatie door de administrator. 

 
Pending-Approval-

Activation 
Deze gebruiker is geactiveerd en daarvoor is nu goedkeuring vereist. 

 
Pending-Approval-

PasswordReset 

Deze gebruiker is in afwachting van goedkeuring voor het resetten van het 

password. 

 
Pending-Approval-

AdminPasswordReset 

De administrator is in afwachting van goedkeuring voor het resetten van het 

password. 

 
Pending-Approval-

StatusChange 
Deze gebruikers’ statusaanpassing vereist goedkeuring. 

 

3.4 Dialoogvenster Interface Functionaliteits 
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Het dialoogvenster in de graphical user interface (GUI) van de applicatie beschikt over veel verschillende 
functionaliteiten. U zult snel vertrouwd raken met de toetsen en icoontjes, die beschreven zijn in dit hoofdstuk, 
aangezien deze noodzakelijk zijn voor het configureren van de applicatie. 

De meest voorkomende dialoogvenstertoetsen zijn beschreven in onderstaande tabel. 

KNOP FUNCTIE 

 
Klik op deze knop als u wilt terugkeren naar het vorige scherm. 

 
Klik op deze knop als u de huidige actie wilt annuleren. 

 
Klik op deze knop als u het huidige scherm wilt afsluiten. 

 
Klik op deze knop als u als u de huidige actie wilt bevestigen. 

 

Klik op deze knop als u als u de huidige actie wilt accepteren of als u systeeminformatie wilt 

goedkeuren. 

 

Klik op deze knop als u de data wilt terugzetten naar de originele waardes, waarmee u niet 

opgeslagen aanpassingen ongedaan maakt. 

 
Klik op deze knop als u als u data wilt opslaan, zonder deze data in te dienen ter verificatie. 

 
Klik op deze knop als u een selectie van een aantal items wilt bevestigen. 

 
Klik op deze knop als u een item wilt indienen ter verificatie. 

 

3.5 Tools Menu 
Dit menu beschrijft de taken die toegankelijk zijn via het Tools Menu. Hieronder vallen zowel algemene- als 
navigatie functionaliteiten. De meeste functionaliteiten zijn bereikbaar met alle modules. Tot de functies in het 
Tools Menu behoren: 

 Home; 

 Switch Company; 

 Cleanup; 

 Printscreen; 

 About. 

 

3.5.1 Home 

Deze functie brengt u terug naar het home scherm van de huidige module, de ingevoerde data zal niet 

automatisch worden opgeslagen. 

 

Om terug te keren naar het home scherm van de huidige module: 

1. Klik op Tools >> Home; 

2. Indien u niet-opgeslagen data heeft op de huidige pagina, kan er een dialoogvenster tevoorschijn 

komen. Klik op OK om door te gaan naar het home scherm, of klik op Cancel om op de huidige pagina 

te blijven. 
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3.5.2 Switch Company 

Met deze functionaliteit kan een gebruiker wisselen van identiteit, naar een ander bedrijf. Dit betekent dat een 

user kan inloggen als de user van een ander bedrijf. Hiermee is het mogelijk om alle taken, die beschikbaar zijn 

voor die user, uit te voeren. Uiteraard kunt u altijd terugkeren als user van het oorspronkelijke bedrijf . 

 

Door middel van deze functionaliteit, kunt u taken verwerken namens een dochteronderneming indien nodig.  

 

Om te wisselen naar een dochteronderneming of klant: 

1. Navigeer naar Any Module >> Tools >> Switch Company; 

2. Kies het gewenste bedrijf door te klikken op het keuzerondje; 

3. Klik dan op Switch. 

 

Let op: U kunt alleen van bedrijf wisselen indien de onderneming gelieerd is aan het moederbedrijf én indien u 

de juiste toegangsrechten heeft. Alleen de bedrijven die hieraan voldoen staan in het Switch Company 

dialoogvenster. 

 

Om terug te keren naar het moederbedrijf: 

1. Navigeer naar Any Module >> Tools >> Switch Company 

2. Klik op Home Company 

 

Let op: De Home Company functionaliteit is alleen beschikbaar indien u heeft gewisseld naar een 

dochterbedrijf. 
 

3.5.3 Cleanup 

Deze functie verwijdert geweigerde of niet-ingediende aanpassingen. 

 

Met deze functionaliteit, kunt u: 

 Ongewilde aanpassingen verwijderen; 

 Nieuwe items verwijderen; 

 Aanpassingen aan items ongedaan maken; 

 Verworpen items permanent verwijderen. 

 

Let op: De cleanup kan alleen worden uitgevoerd voor data in de module waarin u aan het werken bent. 

 

Om de Cleanup functie te gebruiken, kunt u: 

1. Navigeren naar Any Module >> Tools >> Cleanup; 

2. Selecteer het item dat u wilt verwijderen door op de betreffende keuzerondje te klikken; 

3. Klik op Process om het ‘Purge Review’ dialoogvenster te openen; 
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4. Klik op Purge om de items te verwijderen of aanpassingen te cancelen. 

 

Tip: Om de lijst te filteren naar gelang de status van een item, dient u een status te selecteren in het drop 

down menu in de rechter bovenhoek van de Setup Queue. (Voor een uitleg over deze statussen en 

bijbehorende icoontjes verwijzen we u graag naar sectie 3.4.4.) 

 

3.5.4 Print Screen 

Deze functie maakt een afbeelding van het huidige scherm in de applicatie. 

 

Door middel van deze functionaliteit, kunt u afbeeldingen printen van uw scherm in de applicatie via elke printer 

die ondersteund wordt door het operating system en browser. Indien u een print-to-PDF driver geïnstalleerd 

heeft, kunt u print screens omzetten in PDF om deze zodoende te kunnen archiveren. 

 

Om het huidige scherm te printen van elke module: 

1. Klik op Tools >> Print Screen. Uw browser’s print dialoogvenster verschijnt; 

2. Kies de door u gewenste instellingen; 

3. Klik op Print. 

 

3.5.5 About 

Deze functie geeft applicatie details weer zoals het versienummer en de implementatieomgeving. Met deze 

functie kunt u basis informatie over elke module terugvinden. 

 

Om software informatie over de huidige module te bekijken:  

1. Klik op Tools >> About; 

 

 
 

Let op: De naam van de huidige module staat vermeld in het About scherm onder het kopje “Application”. 
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4 Betalingsinstructies en het aanbieden van 

facturen 
Dit hoofdstuk beschrijft de procedures omtrent het aanbieden en uploaden van betalingsinstructies en 

facturen. The Supplier Finance Workflow op het Rabo Supplier Finance platform bestaat uit de volgende 

basisstappen: 

 
1. Betalingsinstructies en facturen aanmaken: Betalingsinstructies en facturen worden aangemaakt en 

geüpload door de afnemer via web access of Host-to-Host transfer; 
2. Verdisconteren: Als de betalingsinstructies en facturen zijn goedgekeurd, ontvangt de leverancier een 

notificatie voor de betalingsinstructies en facturen die klaar zijn om verdisconteerd te worden. 
Verdisconteringen kunnen zowel automatisch als handmatig worden aangevraagd, afhankelijk van de 
profielinstellingen van de leveranciers van de klant; 

3. Betalingen: Indien het verdisconteerverzoek is ingediend door de leverancier, zal het platform 
automatisch: enkele controles uitvoeren, de lening uitboeken, funding regelen en betalingsadvies 
genereren alsmede een betalingsnotificatie versturen richting de leverancier; 

4. At Maturity: Zal de afnemer het volledige factuurbedrag naar de bank het overmaken en wordt de 
transactie afgesloten in het systeem. Het platform controleert ook op niet verdisconteerde 
betalingsinstructies of facturen. Op basis daarvan genereert het platform een betalingsadvies aan de 
leverancier.  

Er zijn drie methoden om betalingsinstructies of facturen in te voeren in het systeem: 

 Handmatig aanmaken; 

 Handmatig uploaden; 

 Automatisch (Host-to-Host) uploaden. 

 

Het system controleert: (i) de geldigheid van het file format, (ii) of het leveranciersaccount bekend is in het 

systeem, (iii) valuta en (iv) dubbele uploads. Daarna ontvangt de leverancier bericht dat de betalingsinstructie 

klaarstaat om verdisconteerd te worden. 

 

Dit hoofdstuk bevat ook informatie omtrent het annuleren van betalingen. 

 

4.1 Handmatig aanmaken 
U kunt handmatig betalingsinstructies en facturen invoeren op het Rabo Supplier Finance platform. Dit is 

vooral voordelig in het geval dat u maar een beperkt aantal items in te voeren heeft. 

 

Om een betaling te creëren: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Create Payments. 

 

 
 

2. Selecteer het account van een afnemer [‘Buyer Account’] vanuit het drop down menu, afhankelijk van 
de valuta die van toepassing is; 

3. Gebruik het Lookup icoontje [ ] om een leveranciersaccount te selecteren; 
4. Voer een betalingsreferentie in voor de betaling; 
5. Gebruik het kalender icoontje ( ) om de laatste dag van de afgesproken betaaltermijn te selecteren; 
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6. Klik op Continue. Het betalingsinstructiedialoogvenster verschijnt om de overmaakopties weer te 
geven; 

 

 
 
7. Voer de volgende gegevens in voor iedere betaling: 

 Type (e.g. Inv – Invoice (Factuur), of CM - Credit Memo). Dit is verplicht; 
 Remit No. Dit is verplicht; 
 Remit Date (Standaard ingesteld op de business date). Dit is verplicht; 
 Gross Amount (Bruto bedrag); 
 Adjustment Amount (Indien van toepassing); 
 Discount Amount (Indien van toepassing); 
 Purchase Order No. (Aankoop ordernummer); 
 Comment (Opmerking);  
 Adjustment Code (Aanpassingscode). 

8. Optioneel kunt u klikken op: om nog een betaling toe te voegen; 
9. Klik op Save om een betaling aan te maken en op te slaan om deze later verder aan te kunnen passen 

of klik op Submit om de betaling naar de wachtrij te versturen in afwachting van goedkeuring; 
10. De aangemaakte betaling(en) worden verstuurd naar de User Queue om verdere actie af te wachten. 

Een tweede gebruiker moet klikken op Workflow >> User Queue om de betaling(en) te verwerken. 
 

4.2 Handmatig uploaden 
Betalingen kunnen ook handmatig worden geüpload via het Rabo Supplier Finance platform. 

 

Let op: Het Rabo Supplier Finance platform ondersteund de drie onderstaande bestandsformaten. De afnemer 

kan het gewenste format selecteren voor zijn betalingsinstructies. Voor specificaties omtrent de 

bestandsformaten kunt u contact opnemen met de Rabo Corporate Support Desk: 

 

 CSV Bestand; 

 EDI 820 Versie 4010; 

 ISO XML 20020 (PAIN.001.001.03). 

 

Om handmatig betalingsinstructies/facturen te uploaden: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Upload Payments; 
2. Klik op Browse… om een betalingsbestand te zoeken in uw lokale netwerkschijf; 
3. Klik op Upload om het bestand te uploaden; 
4. De aangemaakte betaling(en) worden verstuurd naar de User Queue om verdere actie af te wachten. 

Een tweede gebruiker moet klikken op Workflow >> User Queue om de betaling(en) te verwerken. 
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4.3 Automatisch (Host-to-Host) uploaden  

 
Rabobank’s Host-to-Host functionaliteit zorgt ervoor dat afnemers bestanden van hun ERP systeem direct naar 

de bank kunnen versturen. Om dit mogelijk te maken dient er een Host-to-Host verbinding tussen de afnemer 

en de Rabobank gebouwd te worden. Dit kan door middel van een apart project aangezien het van veel 

variabelen afhankelijk is (e.g. Het type Host-to-Host verbinding, het type ERP systeem, niveau van integratie, 

etc.). 

 

Let op: De files die u verstuurt moeten voldoen aan de vooraf gestelde bestandsformaten. Voor specifieke 

informatie omtrent dataformats, verwijzen wij u graag door naar de Rabo Corporate Support Desk. 

 

4.4 Annuleren van een betaling 

 
Afnemers kunnen een betaling afbreken nadat deze is geüpload, maar voordat deze is goedgekeurd.  

 

Om een betaling af te breken: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Cancel Payments; 

 

 
 
2. Selecteer het juiste keuzerondje voor de betaling die u wilt afbreken en klik vervolgens op Cancel. Een 

dialoogvenster zal openen om dit te bevestigen. 
 

 
 

3. Klik op Confirm om de betaling af te breken. 
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5 Onderzoek & Rapportage  
5.1 Onderzoek 
De zoek (“inquiry”) functie stelt u in staat om snel een item op te zoeken.  

 

Er zijn twee opties om te zoeken: 

 Payment (betalingen); 

 Overboeking (Enkele factuur). 
 
U kunt alle transacties bekijken, voor ieder type kunt u een datumrange (of andere criteria) invoeren om het 
aantal zoekresultaten te reduceren. 

5.1.1 Betalingen 

Om een betaling te zoeken: 

 

1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Inquiry >> Payment; 

 

 
 

2. Selecteer het gewenste account van zowel de afkomstige partij als de leverancier; 

3. Voer een Referentie of PMT ID in voor het item; 

4. Klik op Search om het item te vinden; 

 

 
 

5. Klik op de PMT ID om het individuele record te bekijken; 
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6. U kunt iedere record printen, opslaan of exporteren (pdf, xls, of csv). 

 

5.1.2 Betalingen 

Om een betaling te bekijken: 

 

1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Inquiry >> Remittance; 

 

 
 

2. Selecteer de gewenste Source Account en Supplier Account; 

3. Voer een Remit No. of PO No. in voor het item; 

4. Klik op Search om een item te vinden. 

 

 
 

5. Klik op het PMT ID om een individueel record te bekijken. 
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6. U kunt het item: printen, opslaan of exporteren (pdf, xls, of csv). 

 

5.2 Rapportages 
Het Rabo Supplier Finance platform voorziet in een aantal automatische rapportages om data te bekijken en 

samen te voegen. Dit hoofdstuk legt uit hoe u deze rapporten kunt: aanmaken, bekijken en downloaden (in 

meerdere formats). 

 

Hoe kunt u de informatie in dit hoofdstuk het beste gebruiken: 
 Raadpleeg sectie 5.2.1 om meer te leren over werken met rapporten en instructies omtrent het 

gebruik van de Report functionaliteit (de meeste rapportage interfaces werken hetzelfde); 
 Raadpleeg sectie 5.2.2. om meer te leren over de specifieke afnemerrapportages die beschikbaar 

zijn voor uw onderneming; 
 Raadpleeg sectie 5.2.3 om meer te leren over het gedetailleerde afnemers facturenoverzicht. Deze 

functie geeft een lijst weer van alle facturen die geüpload zijn inclusief details. 
 

5.2.1 Werken met rapportages 

Inline Rapportages worden gegenereerd op aanvraag volgens de door de gebruiker ingevoerde parameters. De 

rapportageresultaten worden weergegeven in een lijst in de user interface, maar worden in sommige gevallen 

geëxporteerd. 
 
Om een inline rapportage te draaien: 

1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report en selecteer de gewenste rapportage; 

 

 

2. In de meeste gevallen moet u een aantal parameters invoeren/selecteren om de rapportage te draaien. 
Raadpleeg de sectie van de desbetreffende rapportage voor meer informatie; 

3. Klik op View om de rapportage resultatenlijst te zien. 



 

Supplier Finance  20 

  

 

U kunt de rapportage exporteren naar de onderstaande file formats: 

 

1. Selecteer het juiste file format: PDF, XLS of CSV; 
2. Om de rapportage file direct te opnenen klik op het corresponderende item icoontje: 

 PDF ; 

 XLS ; 

 CSV . 

Let op: Niet alle rapportages kunnen worden geëxporteerd. 
 

5.2.2 Afnemer rapportages 

De volgende Rabo Supplier Finance rapportages zijn beschikbaar voor afnemers: 

 
 Issued Payments; 
 Outstanding Payments; 
 Settled Payments; 
 Statement of Activity; 
 Maturing Payment; 
 List of Suppliers; 
 Statement List; 
 Payments Batch; 
 Program Usage; 
 Miscellaneous Document. 

 

5.2.2.1 Issued Payments 

Het Issued Payments Report laat alle betalingsverzoeken zien die uitgevaardigd zijn door de afnemer. 

 

Om een rapportage te verkrijgen:  

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> Issued Payments; 
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2. Selecteer- of voer de gewenste parameters in voor de rapportage. De velden die gemarkeerd zijn met 
een sterretje (*) zijn verplicht; 

3. Klik op View om een rapportage resultatenlijst te zien; 

 

4. Klik op een specifiek PMT ID om de details van een specifieke betaling te bekijken; 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht en beschrijving van alle Uitgaande betaling rapportage parameters. 

 

PARAMETER OMSCHRIJVING 

Source Account Selecteer het account van de afnemer voor deze rapportage. 

Supplier Account 
Zoek het account van de leverancier (of voer standaard “ALL” in om alle 

leveranciers van een bepaalde afnemer te bekijken). 

Issued Date From / To Selecteer de ingangsdatum range van de facturen. 

Due Date From / To Selecteer de verloopdatum range van de facturen. 



 

Supplier Finance  22 

  

PARAMETER OMSCHRIJVING 

Amount From / To Voer de bedrag range in van de facturen. 

Reference Voer een referentienummer in om makkelijker een betaling terug te vinden. 

Status Selecteer een status om makkelijker te zoeken op de toegekende status. 

Sort By Selecteer de parameter die gebruikt dient te worden om de data te sorteren. 

Include Remittances in Report  Vink deze optie aan om Remittance informatie mee te nemen in de rapportage. 

 

 

5.2.2.2 Outstanding Payments 

De Outstanding Payments rapportage geeft de betalingsinstructies weer die nog niet zijn voldaan door de 

afnemer. De betalingen moeten door de afnemer aan de bank worden betaald. 

 

Om een rapportage aan te maken: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> O/S Payments; 

 

2. Selecteer- of voer de gewenste parameters in voor de rapportage. De velden die gemarkeerd zijn met 
een sterretje (*) zijn verplicht; 

3. Klik op View om de rapportage resultatenlijst te zien. 

 

4. Klik op een specifieke PMT ID om de details voor die specifieke betaling te bekijken. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht en een beschrijving van alle uitstaande betalingenrapportage 
parameters . 

PARAMETER DESCRIPTION 

Source Account Selecteer het account van afnemer voor deze rapportage. 

Supplier Account 
Zoek het account van de leverancier (of voer standaard “ALL” in om alle 

leveranciers van een bepaalde afnemer te bekijken). 

Issued Date From / To Selecteer de ingangsdatum range van de facturen. 

Due Date From / To Selecteer de verloopdatum range van de facturen. 

Amount From / To Voer de bedrag range in van de facturen. 

Reference Voer een referentienummer in om makkelijker een betaling terug te vinden. 

Sort By Selecteer de parameter die gebruikt dient te worden om de data te sorteren. 

Include Remittances in Report  Vink deze optie aan om Remittance informatie mee te nemen in de rapportage. 

 

5.2.2.3 Settled Payments 

De Settled Payments Rapportage laat uitgevaardigde betalingsverzoeken zien, die door de afnemer aan de bank 
zijn betaald. 

Om een rapportage aan te maken: 

1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> Settled Payments; 

 

2. Selecteer- of voer de gewenste parameters in voor de rapportage. De velden die gemarkeerd zijn met 
een sterretje (*) zijn verplicht; 

3. Klik op View om de rapportage resultatenlijst te zien; 
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4. Klik op een specifieke PMT ID om alle details van de betaling te zien. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht en omschrijving van alle Settled Payments Report Parameters. 

 

PARAMETER DESCRIPTION 

Source Account Selecteer het account van de afnemer voor deze rapportage. 

Supplier Account 
Zoek het account van de leverancier (of voer standaard “ALL” in om alle 

leveranciers van een bepaalde afnemer te bekijken). 

Issued Date From / To Selecteer de ingangsdatum range van de facturen. 

Due Date From / To Selecteer de verloopdatum range van de facturen. 

Amount From / To Voer de bedrag range in van de facturen. 

Reference Voer een referentienummer in om makkelijker een betaling terug te vinden. 

Sort By Selecteer de parameter die gebruikt dient te worden om de data te sorteren. 

Include Remittances in Report Vink deze optie aan om Remittance informatie mee te nemen in de rapportage. 
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5.2.2.4 Statement of Activity 

Het Statement of Activity Report geeft de activiteiten van de afnemer weer binnen een gestelde datum range 
inclusief openingsstand en stand aan het einde.  

Om een rapportage aan te maken: 

1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> Statement of Activity; 

 

2. Selecteer- of voer de gewenste parameters in voor de rapportage. De velden die gemarkeerd zijn met 
een sterretje (*) zijn verplicht; 

3. Klik op View om de rapportage resultatenlijst te zien; 

 

4. Klik op een specifiek PMT ID om de details voor een specifieke betaling in te zien. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht en omschrijving voor alle Statement of Activity Parameters. 

PARAMETER DESCRIPTION 

Source Account Selecteer het account van de afnemer voor deze rapportage 

Statement Period From / To Selecteer de datum range van de facturen 

Sort By Selecteer de parameter die gebruikt dient te worden om de data te sorteren 

Include Remittances in Report Vink deze optie aan om Remittance informatie mee te nemen in de rapportage 

 

 

5.2.2.5 Maturing Payment 

De Maturing Payment rapportage laat de funding vereisten voor toekomstige maturity data van de afnemer 

zien, inclusief alle gefactureerde credit memos voor iedere datum.  

 

Om een rapportage aan te maken: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> Funding; 

 

2. Selecteer- of voer de gewenste parameters in voor de rapportage. De velden die gemarkeerd zijn met 
een sterretje (*) zijn verplicht; 

3. Klik op View om de rapportage resultatenlijst te zien; 
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4. Klik op een specifieke Due Date om de details voor een bepaalde datum te bekijken. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht en omschrijving van alle Maturing Payment Parameters. 

PARAMETER OMSCHRIJVING 

Source Account Selecteer het account van de afnemer voor deze rapportage.  

Funding Required as of Date 
Selecteer de datum voor de rapportage. De huidige business date is staat 

standaard ingesteld. 

Funding Period 
Selecteer de periode (beginnend bij de geselecteerde startdatum voor de 

funding) waarover de rapportage aangemaakt dient te worden. 
 
 

5.2.2.6 List of Suppliers 

De List of Suppliers geeft een lijst van alle leveranciers weer die verbonden zijn met het account van de afnemer. 

 

Om een rapportage aan te maken: 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> List of Suppliers;  
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2. Selecteer- of voer de gewenste parameters in voor de rapportage. De velden die gemarkeerd zijn met 
een sterretje (*) zijn verplicht; 

3. Klik op View om de rapportage resultatenlijst te zien; 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht en omschrijving van alle List of Suppliers Parameters. 

PARAMETER DESCRIPTION 

Source Account Selecteer het afnemers account voor deze rapportage.  

Country 
Selecteer de landen waar de leveranciers leveren (of laat de standard optie “ALL” 

aanstaan om de leveranciers van alle landen te zien). 
 

 

5.2.2.7 Statement List 

Deze functie is niet van toepassing op Rabo Supplier Finance. 
 

5.2.2.8 Payments Batch 

Het Payments Batch Report geeft een lijst van geüploade betalingen voor de afnemer weer. 

 

Om de lijst te bekijken: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> Payments Batch; 

 

2. Om een afzonderlijk betalingsbatch te bekijken, dient u het juiste keuzerondje te selecteren en 
vervolgens te klikken op View; 

3. Klik op de icoontjes onder Source File, Ack1, Ack2, of Final Result om de bewuste bestanden te 
downloaden. 
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5.2.2.9 Program Usage 

In de Program Usage rapportage kan een afnemer het gebruik van de faciliteit ten overstaande van de totale 

Supplier Finance faciliteit bekijken. Dit geeft inzicht in de overgebleven financieringsruimte van de faciliteit. 

 

Om de lijst te bekijken: 

 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Payables >> Report >> Program Usage; 

 

 
 
 

5.2.2.10 Miscellaneous Document 

Deze functie is niet van toepassing op Rabo Supplier Finance. 
 
 

5.2.3 Gedetailleerd facturenoverzicht voor afnemer 

U kunt alle facturen exporteren, inclusief gedetailleerde informatie, die zijn geüpload naar het platform.  
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Deze rapportage bevat de volgende data:  

 Lening ID; 

 Company codes; 

 Lening bedrag; 

 Klant referentie; 

 Ingangsdatum (Effective date); 

 Eind datum (Maturity date); 

 Looptijd (Tenor); 

 Transactiedatum. 

 

Om een rapportage aan te maken: 
1. Navigeer naar Rabo Supplier Finance >> Report >> Buyer Detailed Invoice Overview; 
2. Selecteer de tijd range van uw voorkeur in de From en To Date velden; 
3. Klik op Download om een overzicht te exporteren. 
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6 Support & Service 
Voor aanvullende support en/of service, raden wij u aan om de Corporate Connect Supplier Finance pagina te 
bezoeken. Indien u bent ingelogd op Corporate Connect, navigeer dan naar Supplier Finance of neem gerust 
contact met ons op via corporatesupport@rabobank.com. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact information for Rabo Corporate Support Desk 

 
Service hours: working days from 8.00 a.m. to 5.30p.m.  
 
Email: corporatesupport@rabobank.com  
 
Telephone: +31 (0) 30 71 21 777  
 

mailto:corporatesupport@rabobank.com
mailto:corporatesupport@rabobank.com
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