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MedioEurope-administratie   Versie 20/05/2021 

 Bestellingen 

U kan uw bestellingen bij MedioEurope plaatsen via onze website www.medioeurope.com, via 
mail, telefoon of via een koppeling met uw bibliotheeksysteem. 

Bestellingen via onze website zijn mogelijk in een beveiligde omgeving met volledige 
identificatie op gebruikersniveau op basis van uw emailadres.  

U krijgt onmiddellijk na bestelling op de website per e-mail een orderbevestiging met uw 
referentienummer, datum van bestelling en alle bestelde artikels met hun prijzen. 

 

 Leveringen 

• Leveringstermijnen:  

• De condities voor uw leveringen kan u afspreken met uw account manager en 
worden beschreven in een overeenkomst. Op onze website vindt u per artikel een 
indicatie van de leveringstermijn en publicatiedatum. 

 

• Leveringsbonnen: 

• Deze krijgt u digitaal doorgestuurd op moment van verzending, u vindt deze via uw 
online account en deze zitten ook bij elke levering en bevatten volgende gegevens: 

▪ Ordernummer en datum, dag van uitlevering 
▪ aantal artikels geleverd, EAN-nummer, omschrijving alfabetisch 
▪ releasedatum 
▪ catalogusprijs, korting, nettoprijs en totaalprijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medioeurope.com/
http://www.medioeurope.com/
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• Informatie bij leveringsbon (enkel digitaal) – overzicht backorders 

o hierin staan alle artikels die nog niet verschenen zijn of tijdelijk uit 
voorraad, alsook alle titels die afgemeld werden door de uitgever. 
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• E-mail informatie: 

o Op het moment dat het magazijn de opdracht krijgt om uw levering voor te 
bereiden krijgt u alle leveringsbonnen ter info doorgemaild op het 
administratieve emailadres. Dit kan afwijken van uw emailadres voor 
facturatie en is meestal het emailadres van uw besteladministratie. U krijgt 
dit overzicht ook in een xls.-bestand zodat u dit makkelijker kan bijhouden 
in uw administratie  

o Op regelmatige basis ontvangt u de nodige informatie omtrent eventuele 
artikels uit uw bestellingen die niet meer geleverd kunnen worden. 

• Naleveringen: 

o Naleveringen gebeuren bij de eerstvolgende zending. 

 

Facturatie 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor facturatie: 

• Factuur bij levering: de factuur wordt bij de levering gestoken, al dan niet met 
vermelding van een budgetnummer. 

• Leveringsnota ter facturatie: de factuur wordt niet meegegeven met de factuur, wij 
wachten op uw bestelbon. 

• Wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse facturatie 

• Onze facturen worden onderverdeeld naar budget. Indien er ook een concreet bedrag 
verbonden is aan een budget, kan u opvolgen hoeveel van het initiële bedrag nog rest. 

Op de factuur worden de artikelen uitgesplitst naar order en uitleveringsdatum. U vindt naast de 
verkoopprijs en vermelding van uw korting ook een eenheidsprijs terug. 

Bovendien kan u ervoor kiezen de verwerkingskosten voor boeken of AVM op dezelfde factuur te 
plaatsen of op te splitsen (indien u werkt met verschillende budgetten voor de materialen en de 
verwerking).  

U ontvangt onze facturen ook elektronisch, zowel in een pdf- als in een edi- bestand. Dit op een 
emailadres naar keuze.  
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Bestellingen, leveringen, facturatie en dienst na verkoop 
 

Wanneer u ingelogd bent op www.medioeurope.com, kan u via uw account al uw administratie 

opvolgen. 

Concreet gaat het over het opvolgen en opvragen van uw: 

- bestellingen 
- facturen 
- verzendnota’s 
- nog te factureren verzendingen 
- budgetten 
 

Hoe werkt het? 

U klikt onderaan op de website op de optie ‘Mijn bestellingen’ of ‘Facturen, budgetten en 

emailopties’ 
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U krijgt een beperkt overzicht van recente orders. U kan binnen uw geplaatste orders zoeken op 

- artikel (ISBN) 
- besteldatum 
- bestelpersoon 
- bestelnumlmer 

 
Meer informatie hierover vindt u in onze tech spec ‘website’ 

Koppeling van uw bibliotheeksysteem met MedioEurope 

MedioEurope heeft een belangrijke stap gezet inzake de automatisering van uw 

besteladministratie. Het is mogelijk het volledige administratie-, order- en leveringsproces 

te laten lopen over uw bibliotheeksysteem.   

Concreet betekent dit: 

• U kan onze digitale zichtzending ontvangen in een formaat dat u kan inlezen in uw 
bibliotheeksysteem. 

• Uw online orders kunnen worden vertaald in een formaat dat u kan inlezen in uw 
bibliotheeksysteem. 

• U kan uw verzendbevestigingen krijgen in een formaat dat u kan inlezen in uw 
bibliotheeksysteem zodat u weet dat deze materialen worden geleverd. 

• U kan uw facturen ontvangen in een formaat dat u kan inlezen in uw bibliotheeksysteem.  

Een belangrijke stap voorwaarts inzake administratieve vereenvoudiging. MedioEurope is 

gekoppeld met het systeem van HKA Bicat Wise, Infor Vubis, Cipal Brocade en met het 

nationale EBS-systeem.  

Stap samen met ons mee  in de digitale revolutie naar de Peppolstandaard voor het 

Mercurius-platform. 

 


