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1.  Inleiding 
ABN AMRO Commercial Finance streeft zo veel mogelijk naar elektronische gegevensuitwisseling met klanten. 

Het elektronisch aanleveren van gegevens gaat snel, eenvoudig en precies. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe 

u een pdf-factuur naar ABN AMRO Commercial Finance kunt uploaden met behulp van de ACF PDF Invoice Uploader. 

Deze applicatie kunt u downloaden van de website van ABN AMRO Commercial Finance. 

2. Eisen
2.1  Systeemeisen
De ACF PDF Invoice Uploader is een standalone applicatie. Om de applicatie te kunnen gebruiken, dient uw computer 

minimaal aan de volgende systeemeisen te voldoen: 

Minimaal

Besturingssysteem Windows XP of hoger

Processor 1.6 Ghz

Geheugen 1 Gb

Schijfruimte 100MB

Internetverbinding 2Mbps

2.2  Conventie voor de bestandsnaam
De naam van het pfd-bestand moet voldoen aan de volgende conventie:

<Invoice Number>_<Invoice Date>_<Debtor Number>.pdf

3. De ACF PDF Invoice Uploader downloaden
1. Ga naar de website van ABN AMRO Commercial Finance: http://www.abnamrocomfin.com/nld 

2. Klik op ‘Ik ben klant’ 

http://www.abnamrocomfin.com/nld


4

3. Klik op ‘Invoice-Uploader’

4. Klik onder Setup op ‘hier’ om de setup te downloaden

4. De ACF PDF Invoice Uploader installeren
U kunt de applicatie op twee manieren installeren. U downloadt de setup (ACF PDF Invoice Uploader setup.zip), 

opent het zip-bestand en start het setup-programma. Mocht .NET Framework 2.0 al op uw computer zijn geïnstalleerd, 

dan kunt u het ’ACF PDF Invoice Uploader update’ zip-bestand downloaden, openen en de applicatie direct zonder 

installatie opstarten (ACF PDF Invoice Uploader.exe). In dat geval moet handmatig een shortcut naar de applicatie 

executable worden aangemaakt.
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5. Gebruik

5.1  Selecteren van de directories met de te uploaden bestanden

De applicatie dient bij de eerste keer opstarten geconfigureerd te worden. Dat doet u door eerst de directories aan te 

maken van waaruit u de pdf-bestanden wilt uploaden. Selecteer een directory door te klikken op  (1) of typ de naam 

rechtstreeks in het tekstvak ‘Upload files directory‘ (5). De directory die in het tekstvak (5) staat, kan worden geopend in 

de explorer door te klikken op  (2). De applicatie uploadt normaliter alleen de pdf-bestanden in de geselecteerde 

directory. Subdirectories worden genegeerd. Wanneer u subdirectories wilt selecteren, vinkt u  (3) aan 

voordat u de directory aan de lijst (6) toevoegt. Vervolgens zet u de directory in de lijst door te klikken op  (4).

Na het selecteren van een directory in de lijst, kan de directory worden verwijderd door te klikken op  (7) 

of kan de map in de explorer worden geopend door te klikken op  (8). Wijzigingen in de lijst met directories 

worden meteen verwerkt in de lijst met de te uploaden bestanden (15).

5.2  Configureren van de uploadparameters (Client Portal)

 

Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en klantnummer in. Dit zijn de dezelfde accountgegevens die u gebruikt om in te 

loggen op de Client Portal. Wanneer het klantnummer onbekend is, vult u gewoon een getal in. Wanneer het klantnummer 

ongeldig is, ontvangt u tijdens het uploaden een foutmelding en verschijnt er een lijst met geldige nummers.
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5.3  Configureren van opties

 

Er zijn twee manieren om alleen nieuwe facturen te uploaden.

1.  De applicatie verwijdert de facturen na het uploaden; kies deze optie wanneer de pdf-bestanden specifiek voor de 

Invoice Uploader naar een map worden gekopieerd. U activeert deze optie door de optie  

aan te vinken.

 

2.  De applicatie uploadt alleen de bestanden die sinds de vorige succesvolle upload zijn aangemaakt. Nadat de lijst 

met de te uploaden bestanden (15) is gegenereerd, wordt de lijst opgeslagen samen met het tijdstip waarop de 

lijst is gegenereerd. Wanneer het uploaden is gelukt, wordt deze datum opgeslagen. De volgende keer dat de 

applicatie gebruikt wordt, worden alleen de pdf-bestanden in de lijst geladen die na die datum zijn aangemaakt. 

 U activeert deze optie door de optie  aan te vinken. 

      Wanneer u de applicatie voor het eerst gebruikt, moet de datum handmatig worden ingesteld.

      Met de filename filter kunt u bestanden selecteren met een specifieke naam, bijvoorbeeld *INVOICE*

5.4  Bestanden controleren vóór het uploaden

De volgende stap is om de lijst met de te uploaden bestanden na te lopen. Vervolgens klikt u op  om 

het uploaden te starten. De status van elk bestand verandert van ‘Queued‘ naar ‘Uploaded‘ op het moment dat het 

uploaden van het bestand is gelukt. Een bestand kan de volgende status hebben:

Status  Beschrijving

Queued Pdf-bestand is klaargezet voor het uploaden

Connecting to server... De applicatie maakt verbinding met de webserver

Connected to server De applicatie heeft verbinding met de webserver

Uploading file... Pdf-bestand wordt geüpload

Waiting for available bandwidth... De applicatie heeft een ingebouwde bandbreedtebegrenzer. De applicatie wacht op 
bandbreedte om het bestand te uploaden. De bandbreedte is op dit moment beperkt tot 
1,2 Mbps
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File uploaded Pdf-bestand is geüpload

Upload failed Het uploaden van het bestand is mislukt

File skipped (File is empty (0 bytes)) Pdf-bestand is leeg (0 byte) en wordt niet geüpload

File skipped (Exceeds maximum 
allowed file size of 20 MB)

Bestand is groter dan het toegestane maximum en wordt niet geüpload. 
Neem contact op met ACF voor een andere uploadprocedure

Error occurred Er is tijdens het uploaden van het bestand een fout ontstaan (details zijn beschikbaar)

5.5  Bestanden uploaden

 

Nadat u op  heeft geklikt, worden de bestanden geüpload. De status van de bestanden verandert van 

‘Queued’ in ‘Uploaded’ wanneer het uploaden is gelukt. De uploadgegevens staan in het scherm ‘Statistics’ (18). 

Daarin wordt ook de geschatte uploadtijd vermeld.

5.6  Applicatie afsluiten
   

Na het uploaden van de bestanden sluit u de applicatie af door te klikken op 

Alle instellingen worden opgeslagen.

 

5.7  Verder gebruik
         

De volgende keer dat u de applicatie gebruikt, doet u het volgende:

1.  Start de applicatie op 

2.  Klik op   

3.  Klik op  

5.8  Geautomatiseerd uploaden
   

Het uploaden van de pdf-facturen kan ook volledig 

automatisch worden uitgevoerd.

De applicatie biedt de commandoregel ‘RunUnattended’.

Wanneer u deze commandoregel in combinatie met 

de Windows Task Scheduler gebruikt, kan het uploaden 

van de pdf-facturen volledig worden geautomatiseerd. 
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