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1. FUNCTIES 

A. Principes 

Wat is SEPAeditor?  

Met SEPAeditor kunt u bestanden met SEPA-opdrachten aanmaken die klaar zijn om naar uw bank 

te verzenden. U kunt naar keuze de gegevens van uw opdrachten intoetsen, de gegevens van een 

tekstbestand met begrenzingstekens of een Excel-bestand importeren of een bankbestand volgens 

de vroegere normen converteren. 

 

Daarna hoeft u het SEPA-bestand enkel nog aan uw bank te bezorgen via haar website of uw 

software voor elektronische verzending.  

 
SEPAeditor bestaat in een gratis versie (maximaal 500 opdrachten per maand) of met een altijd 

opzegbaar abonnement (onbeperkt aantal opdrachten). 

B. Gegevens van SEPA-opdrachten intoetsen/importeren 

In SEPAeditor kunt u de gegevens van uw opdrachten naar keuze ingeven: 

 

 Door ze online in te toetsen 

 Door ze te importeren uit een tekstbestand met begrenzingstekens 

 

1. Online intoetsen 

SEPAeditor is bijzonder gebruiksvriendelijk waardoor u al snel vertrouwd raakt met de velden van 

de SEPA-normen. Om u routinetaken te besparen, biedt SEPAeditor u bovendien een hele reeks 

geavanceerde functies:  
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 Database van derden  

Om namen, bankgegevens en andere referenties van derden (leveranciers, werknemers 

enz.) niet altijd opnieuw te moeten intoetsen, kunt u ze opslaan in een database die u 

aanmaakt door gegevens in te toetsen of te importeren. 

 

 

 Vooraf ingetoetste modellen  

U kunt modellen van opdrachten die u op voorhand hebt klaargemaakt, bewaren om op 

geregelde tijdstippen identieke afgiften te doen (overschrijvingen van salarissen, 

invorderingen van abonnementen enz.). 

2. Bestanden importeren 

Dankzij de instelbare invoermatrixen past SEPAeditor zich aan uw organisatie aan. 

 

U kunt de volgorde van de gegevens en het begrenzingsteken van uw importbestanden bepalen. 

Bij de import waarschuwt SEPAeditor voor eventuele afwijkingen aan de hand van duidelijke en 

ondubbelzinnige foutmeldingen.  

 

Zodra de gegevens in SEPAeditor zijn geïmporteerd, kunt u op het scherm elk order afzonderlijk 

wijzigen voordat u het SEPA-bestand aanmaakt. Met SEPAeditor kunt u de verschillende 

importformaten bewaren en opnieuw gebruiken. 

3. SCT's beheren (SEPA Credit Transfers) 

Zodra u de gegevens hebt geïmporteerd of online hebt ingetoetst, kunt u dankzij SEPAeditor uw 

betalingsopdrachten beheren in een masker dat aan de normen van SEPA Credit Transfer is 

aangepast (pain.001.001.03). De verplichte velden worden aangeduid in een specifieke kleur en de 

gegevens worden gecontroleerd volgens de regels die de EPC (European Payments Council) 

uitvaardigde.  

 

Voor een vlot dagelijks gebruik biedt SEPAeditor:  

 

 De mogelijkheid om modellen van terugkerende lijsten (betaling van salarissen 

bijvoorbeeld) te bewaren en opnieuw te gebruiken  

 Een snel invoermasker voor bulkbetalingen (lijstinvoer)  

 De toewijzing van een gemeenschappelijke benaming aan alle opdrachten 

 

SEPAeditor verstrekt u voor elke afgifte een overzicht (totaalbedrag, aantal opdrachten, 

gedebiteerde rekening enz.) dat u altijd kunt afdrukken. Nadat het SCT-betalingsbestand is 

aangemaakt, kunt u met SEPAeditor via e-mail automatisch een persoonlijk bericht met het 

betaalde bedrag, de reden en de betalingsdatum van de verrichting verzenden naar elke derde. 

4. SDD's beheren (SEPA Directs Debits) 

Zodra u de gegevens hebt geïmporteerd of online hebt ingetoetst, kunt u dankzij SEPAeditor uw 

invorderingsopdrachten beheren in een masker dat aan de normen van SEPA Direct Debit is 

aangepast (pain.008.001.02). De verplichte velden worden aangeduid in een specifieke kleur en de 

gegevens worden gecontroleerd volgens de regels die de EPC (European Payments Council) 

uitvaardigde. 

 

SEPAeditor helpt u om de specifieke gegevens van SDD te beheren: Unieke mandaatreferentie 
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(UMR), sequentiestatus (First, One-off, Recurrent, Last), SEPA-schuldeisersidentificatie en 

ondertekening datum van het mandaat. 

 

Voor een vlot dagelijks gebruik biedt SEPAeditor: 

 

 De mogelijkheid om modellen van terugkerende lijsten (incasso van abonnementen, 

huurgelden, bijdragen enz.) te bewaren en opnieuw te gebruiken  

 Een snel invoermasker voor bulkincasso's (lijstinvoer)  

 De toewijzing van een gemeenschappelijke benaming aan alle opdrachten in één muisklik 

 

SEPAeditor verstrekt u voor elke afgifte een overzicht (totaalbedrag, aantal opdrachten, 

gedebiteerde rekening enz.) dat u altijd kunt afdrukken. 

 

SEPAeditor heeft een functie om wijzigingen in mandaten te melden. Hiermee kunt u een wijziging 

in de unieke mandaatreferentie (UMR), naam of identificatie van de schuldeiser of de rekening van 

de schuldenaar verduidelijken. 

C. Bestanden met opdrachten converteren naar de SEPA-normen 

Met SEPAeditor kunt u bestanden met overschrijvingen of invorderingen volgens de vroegere 

banknormen converteren in SEPA XML-formaat.  

 

Als uw software voor het beheer van betalingen of incasso's bankbestanden aanmaakt in een norm 

waarvan de conversiemodule in SEPAeditor beschikbaar is (raadpleeg de planning voor de uitrol 

van de conversiemodules op www.sepaeditor.com), kunt u deze bestanden importeren en een 

bestand in SEPA XML-formaat verkrijgen. 

 

SEPAeditor voert de conversie uit aan de hand van de volgende verrichtingen: 

 

 Berekening van het IBAN 

 Automatische toewijzing van een end-to-end referentie 

 Bijwerking van de gegevens van het mandaat in de database en inachtneming van de 

eventuele te melden wijzigingen in mandaten 

 

Zodra SEPAeditor het SEPA-bestand heeft aangemaakt, hoeft u het alleen nog maar aan uw bank 

te bezorgen via haar website of via uw software voor elektronische verzending. 

 

Vergeet trouwens niet dat u de gegevens van uw opdrachten ook altijd in de vorm van een 

tekstbestand met begrenzingstekens kunt importeren (in csv- of txt-formaat) om aldus het 

overeenkomstige SEPA XML-bestand voor deze opdrachten te verkrijgen. 

D. Veiligheid van SEPAeditor 

SEPAeditor garandeert u een maximale veiligheid op alle niveaus: 

 

 Toegang tot de applicatie 

 Gebruikersrechten  

 Opspoorbaarheid 

 Vertrouwelijkheid 

http://www.sepaeditor.com/
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 Integriteit van de gegevens 

 Onafhankelijkheid 

 

Toegang tot de applicatie 

De toegang tot de SEPAeditor-software is beveiligd door de combinatie toegangsnaam + 

wachtwoord. Zonder deze ID's hebt u geen toegang tot de applicatie. Het wachtwoord bestaat uit 

minimaal acht tekens, waaronder minstens 1 cijfer, 1 letter en 1 niet-alfanumeriek teken.  

De toegang tot SEPAeditor wordt geblokkeerd na vijf mislukte inlogpogingen of wanneer de 

gebruiker zes maanden niet met de software heeft gewerkt. 

De administrator beschikt over een voorkeursysteem waarmee hij deze basisregels desgewenst 

complexer kan maken. De toegang tot de applicatie kan met name worden gecontroleerd door een 

persoonlijk digitaal certificaat. 

 

 

Gebruikersrechten  

In SEPAeditor kunt u zoveel gebruikers registreren als u maar wilt. Elk heeft zijn eigen login-ID's. 

 

De administrator bepaalt het werkterrein van elke gebruiker (toegelaten functies, toegang tot de 

database, toegestane bankrekeningen enz.). Zo beheert hij de rechten van alle personen die 

toegang hebben tot de applicatie. 

 

De administrator kan de machtigingen zelfstandig beheren. Hij kan de gebruikers en hun rechten 

aanmaken of wijzigen zonder externe tussenkomst. Zodra een gebruiker is aangemeld, krijgt hij 

onmiddellijk toegang tot de functies waarvoor hij gemachtigd is. Wanneer de administrator de 

functies van een gebruiker volledig of gedeeltelijk deactiveert, heeft dat onmiddellijk uitwerking. 

 

 

Opspoorbaarheid  

In SEPAeditor zijn de acties van de gebruikers allemaal opspoorbaar. Zo kan de administrator de 

herkomst van om het even welk type actie snel en nauwkeurig terugvinden. Hij beschikt daarvoor 

over een zoekmotor met verschillende criteria. 

 

Alle opdrachten worden zestig dagen online bewaard. U kunt de overzichten raadplegen en 

afdrukken. De afgiften van SCT-overschrijvingen en SDD-invorderingen kunnen in tekstformaat, 

Excel- of pdf-formaat worden geëxporteerd. 

 

 

Vertrouwelijkheid 

De gegevensuitwisseling tussen uw computer en de SEPAeditor-software via internet verloopt 

volgens de beveiligingsaanbevelingen van het Franse internetbeveiligingsagentschap ANSSI 

(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information). Zo worden uw gegevens versleuteld 

volgens de TLS/SSL-standaard, ze worden dus gecodeerd om ze onleesbaar te maken voor derde 

systemen. Het TLS/SSL-protocol beschermt in alle vertrouwelijkheid en integriteit de communicatie 

tussen de SEPAeditor-server en de klanten van de software. 

 

SEPAeditor beschikt bovendien over een authenticatiecertificaat. Dat werd afgeleverd door de 

certificaatautoriteit Thawte en uw browser kan hiermee de identiteit van de verzendende server 

nakijken bij de gegevensuitwisseling met SEPAeditor. 

 

 

Integriteit van de gegevens 

Uw gegevens in SEPAeditor worden bewaard in twee datacenters met ISO 27001-certificering, het 

hoogste certificeringsniveau voor de informatiebeveiliging.  

 

Om 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te zijn, is alle gebruikte uitrusting in 
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tweevoud aanwezig (servers, harde schijven, stroomvoorzieningen, breedbandinternet enz.). Op 

een noodserver wordt in realtime een back-up gemaakt van uw gegevens. Zo bent u zeker dat uw 

gegevens niet verloren gaan bij een defect. 

 

 

Onafhankelijkheid 

U bent eigenaar van de gegevens die u in SEPAeditor bewaart. U kunt ze dus altijd naar Excel 

exporteren, zonder tussenkomst van een SEPAeditor-technicus.  

De gegevens van uw leveranciers of klanten worden in de software opgeslagen en niet meer op de 

websites van de banken. Als u beslist om van bank te veranderen, moet u uw gegevens dus niet 

meer laten overzetten. De administrator kan de instellingen helemaal zelfstandig beheren 

(aanmaak of schrapping van gebruikers, voorkeuren, rekeningen enz.). Er is geen externe 

tussenkomst nodig.  

E. Een database van uw derden beheren 

Om uw opdrachten eenvoudiger te verwerken, kunt u met SEPAeditor een persoonlijke database 

van derden aanmaken voor verschillende ondernemingen en banken: 

 

 Aanmaken door intoetsen of importeren 

 Rangschikking in aanpasbare groepen van derden (standaard: werknemers, leveranciers en 

klanten) 

 Opsplitsing en gecontroleerde toegang per gebruiker 

 Functie om dubbele rekeningen op te zoeken 

 

U bent eigenaar van deze informatie en beschikt over een centraal en beveiligd beheer van uw 

gegevens. Zo kunt u uw database altijd in Excel-formaat exporteren. 

 

2. ABONNEMENTEN 

A. Principes 

Maak gebruik van de gratis versie om met SEPA te starten 

Uw abonnement past zich aan uw verbruik aan, welke behoeften u ook hebt of hoe ze ook 

evolueren.  

 

 Doet u maandelijks niet zo veel transacties? Kies dan voor de gratis versie  

 Hebt u een onbeperkte versie nodig? Opteer voor het maandelijkse forfait 

 

Beide abonnementsformules van SEPAeditor geven u toegang tot alle functies van de applicatie 

zodat u uw bestanden met SEPA-opdrachten kunt aanmaken: 

 

 SCT- en SDD-opdrachten intoetsen 

 Bestanden volgens de vroegere normen naar SEPA converteren 

 
Er zijn aan SEPAeditor geen opstartinvesteringen of implementatiekosten verbonden en u kunt 

altijd opzeggen. SEPAeditor is onmiddellijk beschikbaar: aarzel dus niet, word nu SEPA!  
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B. Tarieven 

Starter of Optimum, kies naargelang uw volumes. 

 

 SEPAeditor STARTER SEPAeditor OPTIMUM 

Maandelijks forfait 0€ 20 € 

Aantal gebruikers 
die tegelijkertijd inloggen 

onbeperkt onbeperkt 

Aantal derden die in de 
database zijn opgenomen 

onbeperkt onbeperkt 

Aantal aangemaakte 
opdrachten 

inbegrepen in het forfait 

500/maand 1.000/maand 

Tarief boven 100 opdrachten 

per maand 
niet-toegestaan 

Boven 1.000 opdrachten: 

0,01 euro/opdracht 

 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN 

U kunt de algemene gebruiksvoorwaarden van SEPAeditor downloaden op www.sepaeditor.com. 

 

4. SEPA 

A. Algemene voorstelling van SEPA 

SEPA is de eengemaakte Europese betaalruimte (de definitieve en verplichte stopzetting van de 

nationale betaalmiddelen is gepland tegen 1 februari 2014). 

 

Zo kunnen de economische spelers in de SEPA-zone (ondernemingen, handelaars, particulieren, 

besturen) binnen die ruimte betalingen in euro doen volgens dezelfde voorwaarden en even vlot als 

in hun eigen land. 

 

De SEPA-zone bestaat uit 33 landen: 

 

 De 28 lidstaten van de EUres de l’UE 

 IJsland, Liechtenstein en Noorwegen  

(landen van de Europese Vrijhandelsassociatie)  

 Zwitserland 

 Monaco 

 

  

http://www.sepaeditor.com/
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Voordelen 

Het doel van het SEPA-project is de verwezenlijking van "een geïntegreerde, concurrerende en 

innovatieve retailbetaalmarkt voor alle girale betalingen in euro" (Europese Centrale Bank, 2006). 

 

Door technische, juridische en tariefvoorwaarden aan te bieden die voor alle landen van de zone 

vergelijkbaar zijn, kan men via SEPA:  

 

 Het betalingsbeheer vereenvoudigen 

 De verwerkingskosten drukken dankzij de invoering van gemeenschappelijke normen 

 De bankkosten verlagen door een sterkere concurrentie tussen de spelers in de zone 

 De betalingstermijnen verkorten 

 De grensoverschrijdende uitwisselingen vlotter laten verlopen 

B. SEPA Credit Transfer 

De SEPA-overschrijving (SCT, SEPA Credit Transfer) is een betalingsverrichting in euro tussen 

rekeningen die in de SEPA-zone worden beheerd. 

 

Ze heeft de volgende kenmerken: 

 

 Identificatie van de rekening en de bank van de ontvanger dankzij de combinatie BIC/IBAN 

 Benaming van 140 tekens 

 Uitvoeringstermijn van 1 werkdag 

 

De kosten worden systematisch gedeeld tussen:  

 

 De opdrachtgever (voor de kosten van zijn bank) 

 De begunstigde (voor de kosten van zijn bank) 

 

C. SEPA Direct Debit 

De SEPA-invordering (SDD, SEPA Direct Debit) stemt overeen met debetverrichtingen in euro 

binnen de SEPA-ruimte. 

 

Ze heeft de volgende kenmerken: 

 

 Machtiging die "mandaat" wordt genoemd en door de schuldenaar aan de schuldeiser wordt 

gegeven 

 Identificatie van de schuldenaar dankzij de combinatie BIC/IBAN 

 Uitgifte van een aankondiging (of invorderingsbericht) vóór de eerste debetverrichting 

 Benaming van 140 tekens 

 Uitgifte van de debetopdracht 5 tot 2 dagen vóór de betalingsdatum 
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De SEPA-invordering bevat de onderstaande informatie: 

 De unieke mandaatreferentie (UMR): code om elke schuldvordering te kunnen identificeren

 De status van de betaling (sequentiestatus):

 One-off – voor een eenmalige invordering

 First – voor de eerste invordering van een reeks

 Recurrent – voor opeenvolgende verrichtingen uit een reeks

 Final – voor de laatste invordering uit een reeks

D. Bankgegevens en formaten in de SEPA-zone

Bankgegevens 

De bankgegevens in de SEPA-zone worden gedefinieerd aan de hand van het IBAN (International 

Bank Account Number, dat overeenkomt met de identificatie van de rekening, en de BIC (Bank 

Identifier Code, de identificatie van de bank). 

Bestandsformaat 

Alle SEPA-betaalinstrumenten leven de ISO 20022-norm na voor het formaat van de verstuurde 

bestanden. Deze norm berust op de XML-taal. 

5. WIE ZIJN WE?

Specialist in financiële stromen sinds 1984 

SEPAeditor is een oplossing die wordt uitgegeven door Exalog. De onderneming Exalog werd 

opgericht in 1984, bevindt zich in Frankrijk en is gespecialiseerd in software voor het beheer van 

financiële stromen. 

De applicaties die Exalog ontwikkelt zijn toegankelijk in SaaS-modus (Software as a Service), dus 

via internet, en zijn 24 uur per dag beschikbaar. 

11.000 ondernemingen van allerlei omvang in 100 landen maken gebruik van de software 

van Exalog. De systemen van Exalog verwerken jaarlijks 175 miljoen banktransacties. Zeven 

Europese banken hebben ervoor gekozen om een van de oplossingen van Exalog bij hun eigen 

klanten te commercialiseren. 


