IBANITY
Voor veilig verzenden van e-facturen via Peppol

Wings Beheersoftware

Vanaf 1 december 2021 maakt Wings Logistiek gebruik van de Ibanity Codabox APP voor de
verzending van Peppol facturen. Dit vervangt de vorige interface waar de beveiliging was
gebaseerd op toegekende credentials.
Teneinde Peppol facturen via Ibanity te kunnen verzenden, dient u volgende stappen te
ondernemen.
1. Vervolledig uw Wings uitvoering met de Ibanity toegang
1.0 Voor gebruikers van Wings Online
Dit kan eenvoudig door via mail aan info@wings.be te vragen om Ibanity voor uw licentie te
activeren.

2.0 Voor gebruikers van een eigen Wings-licentie
Wanneer u uw Wings administratie vanop een eigen systeem gebruikt, dient er eerst een update
van de Wings programma’s te gebeuren indien de geïnstalleerde versie lager is dan Versie 8.69
build 767. U kan de nieuwe versie best downloaden vanuit Wings via de menuoptie Help | Update
Wizard. Kent u het installatiepaswoord niet, vraag dit dan via mail op. Vergeet niet te vermelden
dat u e-facturen via Peppol wil verzenden.
Beschikt u al over de juiste versie, dan moet u nog steeds een nieuw controlegetal aanvragen
om de Ibanity module te activeren. U kan dit verkrijgen via een mail naar info@wings.be.
Eénmaal de update gebeurd, kan u het controlegetal invoeren via Beheer | Programmaregistratie
Opm.: in het registratieformulier is de module zelf nog niet opgenomen, maar na de update moet
u in de programmaregistratie het vakje Ibanity e-facturatie (Wings Logistiek) eveneens
aankruisen.

(*) Om de meest recente versie te installeren dient de PC van waarop u de upgrade wil uitvoeren
over een internetverbinding te beschikken.
Het is steeds noodzakelijk een volledige backup te nemen voor de installatie van een update.
U kan de nieuwe versie best downloaden vanuit Wings via de menuoptie Help | Update Wizard.
Als u hierbij problemen ondervindt, kan u als alternatief hier klikken.
Opm.: in een serveromgeving is het aangewezen de update als administrator op de server uit te
voeren. Raadpleeg hiertoe uw it-beheerder.
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2. Vervolledig de instellingen in Wings Logistiek voor uw Ibanity toegang

2.1. In Wings Logistiek dient het bestand met de ID van de bedrijfsafgevaardigde (*) opgeladen te
worden (verplicht en max 1 mb) via Beheer | Instellingen | Logistiek | E-documenten | Factuur (2).
(*) Hiervoor zou het volstaan om de voor- en achterzijde van uw EID in te scannen.

2.2. Voor elk dossier: via Beheer | Ibanity klikken op Aanmaken (status
wachten tot Peppol de status op

) en

zet (dit kan even duren; klik regelmatig op de knop

zodat de meest recente status opgehaald wordt).
Pas wanneer de status Onboarded is kunnen de Peppol facturen verstuurd worden.
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