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1. Inleiding 
 

Dit document geeft een uitleg van MessageService. We vertellen hierin wat MessageService is, waar 

je informatie over de inrichting per softwareleverancier kan vinden en welke velden we 

ondersteunen.  

 

Wil je gebruikmaken van de MessageService voor wasco? 

Vul dan het formulier in op https://www.wasco.nl/content/wasco-digitaal-zakendoen om een 777-

account te ontvangen. 

  

https://www.wasco.nl/content/wasco-digitaal-zakendoen


2. Wat is MessageService? 
 

MessageService is een communicatieprotocol waarbij berichten worden uitgewisseld tussen partijen. 

Door gebruik te maken van MessageService is het niet nodig om een extra programma te installeren. 

Dit protocol is te gebruiken met je eigen softwareprogramma. 

 

Met de MessageService kunnen orders geplaatst worden en kunnen orderbevestigingen, pakbonnen 

en facturen uitgewisseld worden. Deze webservice is opgebouwd via de DICO-standaard van 

Ketenstandaard. 

 

  



3. Inrichting per softwareleverancier 
 

MessageService is te gebruiken in combinatie met je eigen softwareprogramma. Je hoeft dus niet 

een extra programma te installeren. Wel is het nodig om de inrichting te doen. Per 

softwareleverancier leggen wij uit hoe dit moet.  

 

Syntess Atrium 

Gilde/Handsoft 

ENK 

Acto volgt z.s.m. 

AGP volgt z.s.m. 

Bouw Infosys volgt z.s.m. 

Admicon volgt z.s.m. 

 

Vragen over je softwarepakket? 
Heb je vragen over je softwarepakket? Daarvoor mag je contact opnemen met je 

softwareleverancier. Hieronder een lijst met websites van de verschillende softwareleveranciers.  

Syntess 

Gilde/Handsoft 

Acto 

ENK  

AGP 

Bouw Infosys 

Admicom 

 

  

https://content.wasco.nl/wp-content/uploads/2022/06/Wasco_Syntess_Atrium_Configuratie-juni-2022.pdf
https://content.wasco.nl/wp-content/uploads/2022/06/Wasco_Syntess_Atrium_Configuratie-juni-2022.pdf
https://content.wasco.nl/wp-content/uploads/2022/02/1.3.2.5-Inrichting-en-gebruik-van-uitwisseling-tussen-Gilde-Pro-en-DICO-Wasco.pdf
https://content.wasco.nl/wp-content/uploads/2022/06/Wasco_ENK_Configuratie-juni-2022.pdf
https://www.syntess.nl/
https://www.gildesoftware.nl/
https://www.acto.nl/
https://www.enksoftware.nl/
https://www.kerridgecs.nl/
https://www.bouwinfosys.nl/
https://www.admicom.nl/


4. Ondersteunde velden 
 

De volgende velden ondersteunen wij voor het versturen van een order. Wij kunnen alleen 

orderberichten verwerken die één van de onderstaande velden bevatten: 

Order  

Veldnaam Eventuele opmerking 

OrderType Wasco ondersteunt alleen ordersoort 220 

OrderNumber  

OrderDate  

ScenarioTypeCode Wasco ondersteunt X1 en X2, waarbij we 
standaard uitgaan van X2 (deellevering 
toegestaan) als de klant dit veld niet 
specificeert 

EndCustomerOrderNumber  

 

Contractgegevens (ContractReference) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

ContractNumber Wasco ondersteunt het door de klant gegeven 
offertenummer 

ContractDate  

 

Project 

Veldnaam Eventuele opmerking 

ProjectNumber  

 

Leveringscondities (DeliveryConditions) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

BackhaulingIndicator  

 

Extra informatie (AdditionalInformation) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

FreeText Er kan een FreeText opgevoerd worden, maar 
deze wordt overschreven door een FreeText in 
het ORDRSP-bericht als Waco een wijziging in 
de order terugmeldt 

 

Leveringsinformatie (DeliveryDateTimeInformation) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

RequiredDeliveryDate Wasco ondersteunt een gewenste leverdatum 
van vandaag of in de toekomst. Deze kan niet 
altijd worden gegarandeerd. In het ORDRSP-
bericht wordt via een Statuscode en FreeText 
gemeld of aan de gewenste leverdatum kan 
worden voldaan. 

 

Koper (Buyer) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

GLN Deze is verplicht 



Contactinformatie (ContactInformation) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

ContactPersonName Wasco neemt dit ter informatie mee; hier 
worden geen aanvullende acties op uitgevoerd 

PhoneNumber Wasco neemt dit ter informatie mee; hier 
worden geen aanvullende acties op uitgevoerd 

EmailAddress Wasco neemt dit ter informatie mee; hier 
worden geen aanvullende acties op uitgevoerd 

 

Leveringslocatie (DeliveryParty) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

GLN Deze is bepalend voor het afleveradres, 
eventuele overige informatie in deze sectie 
wordt genegeerd 

Name  

Name2  

StreetAndNumber  

City  

PostalCode  

Country  

LocationDescription Hier kan een ICM-adrescode worden ingegeven. 
Deze wordt alleen gehanteerd als GLN niet is 
opgegeven 

 

Contactinformatie (ContactInformation) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

ContactPersonName Wasco neemt dit ter informatie mee; hier 
worden geen aanvullende acties op uitgevoerd 

PhoneNumber Wasco neemt dit ter informatie mee; hier 
worden geen aanvullende acties op uitgevoerd 

 

Afzender (ShipFrom) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

GLN Wasco stelt het verplicht om Wasco vestigingen 
via de GLN aan te geven, eventuele overige 
informatie in deze sectie wordt genegeerd 

Name  

Name2  

StreetAndNumber  

City  

PostalCode  

Country  

 

Orderregel (OrderLine) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

LineNumber De waarde 0 mag hier nooit worden gebruikt 

OrderedQuantity  

LineIdentification  

 

Orderregel (OrderLine) 



Veldnaam Eventuele opmerking 

LineNumber De waarde 0 mag hier nooit worden gebruikt 

OrderedQuantity  

LineIdentification Een door de klant gekozen waarde mag hier 
gebruikt worden en Wasco neemt deze over  

 

Artikelnummer (TradeItemIdentification) 

Veldnaam Eventuele opmerking 

GTIN Deze tag zal worden gebruikt wanneer 
SuppliersTradeItemIdentifaction niet wordt 
aangeleverd 

SuppliersTradeItemIdentification Deze wordt in eerste instantie gebruikt voor 
bepaling van het juiste artikel 

 

 


