
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogus bestelling 
 

Uw producten en diensten overzichtelijk beschikbaar 
voor NS bestellers 



  

 

Catalogus bestellingen 

U kunt uw producten en diensten in een digitale catalogus aanbieden 

aan NS. Op deze manier kunt u uw producten en diensten efficiënter 

aanbieden en wij op onze beurt weer efficiënter bestellen. Bovendien 

brengt het voor ons als NS een hogere kwaliteit en snellere verwerking 

van inkoopopdrachten met zich mee. Daarnaast biedt bestellen via een 

digitale catalogus u een betere zichtbaarheid  van uw producten en/of 

diensten binnen de bedrijfsonderdelen van NS. 

 

  
 

Eenvoudig aansluiten 

Heeft u al een catalogus voor uw klanten 

beschikbaar? Dan kan u deze gemakkelijk 

toegankelijk maken voor NS via het Ariba 

netwerk. Heeft u nog geen catalogus? 

Geen probleem, met een simpele Excel 

importtool kunt u voor ons een catalogus 

maken 

 

Besparing 

U bespaart kosten doordat het artikel met 

het juiste artikelnummer tegen de juiste 

prijs wordt besteld. De daling in het aantal 

fout geplaatste orders zal u tijd en geld 

besparen. 

Kosten 

Het beschikbaar stellen van uw catalogus 

via het Ariba Netwerk kost u niets. Op 

deze manier proberen wij het 

laagdrempelig voor u te houden. 

 

Frequente leveranciers 

Wij begrijpen dat bij het aansluiten van 

een catalogus er vanuit uw kant tijd 

ingestoken moet worden. Wij raden 

daarom aan pas een catalogus beschikbaar 

te stellen als NS op jaarbasis meer dan 150 

bestellingen bij u plaats. Het staat u 

natuurlijk vrij om bij een lager aantal ook 

een catalogus beschikbaar te stellen. 

Meestgestelde vragen 
 

Wat is het Ariba Netwerk? 

Ariba is een toonaangevend 

leveranciersnetwerk dat een gedeelde 

bedrijfsoplossing biedt voor de 

automatisering en vereenvoudiging van 

communicatie tijdens het inkoopproces 

tussen klant- en leveranciersorganisatie . 

 
Is het gebruik van Ariba Netwerk 

verplicht? 

Het gebruik van het Ariba Netwerk is 

verplicht wanneer u een punch-out 

catalogus aanbiedt. Dit  is een door u 

beheerde catalogus. Wanneer u kiest voor 

een statische catalogus, een catalogus die 

door NS wordt beheerd, dan is het Ariba 

netwerk niet nodig en dus niet verplicht.  

 
Ik heb een catalogus kan, ik nu zaken 

doen met NS? 

Een catalogus hebben is niet voldoende 

om zaken te doen met NS. U dient een 

bestaande leverancier van NS te zijn. De 

beste manier om een leverancier  van NS 

te worden is door middel van het winnen 

van een aanbesteding. 

 
Als ik een catalogus heb, kan ik dan 

ook gebruik maken van e-ordering? 

Op het moment is e-ordering niet mogelijk 

binnen de NS. Halverwege 2015 begint NS  

met de uitrol van e-ordering. Vanaf dit 

moment wordt het mogelijk om e-ordering 

toe te passen bij bestaande en nieuwe NS 

leveranciers. 

 
Als ik een catalogus heb, kan ik dan 

ook gebruik maken van e-invoicing? 

NS biedt al haar leveranciers de 

mogelijkheid van e-invoicing. Dit is 

ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van 

catalogus bestellingen. Voor verdere 

informatie verwijzen we u graag naar de 

folder “Digitaal facturen” 

 
Wat zijn de kosten van het Ariba 

Netwerk? 

In de folder ‘Fee structure AN’ staat de  

complete opbouw van de kosten vermeld. 

Aan het aanleveren en onderhouden van 

een catalogus zijn geen kosten verbonden 

 
Wat is de doorlooptijd van het 

opzetten van een catalogusproces met 

NS? 

Houd rekening met een doorlooptijd van 1 

tot 3 maanden, afhankelijk van de 

afspraken, het gekozen proces en uw 

eigen ervaring op dit gebied. 


