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Het vergroten van de efficiency is een onderwerp dat 
altijd op de agenda staat bij iedere organisatie. Het 
verder digitaliseren van de bedrijfsprocessen kan hierbij 
een belangrijke rol spelen. Aareon heeft een uitgebreid 
scala van toepassingen die, onder andere met de inzet 
van portalen, een verdergaande digitalisering van de 
processen ondersteunen. Mareon is een van de recente 
ontwikkelingen op dit gebied: het digitale loket voor 
de ontvangst van opdrachten, materiaalbestellingen, 
gereedmelding en facturatie.

Steeds meer opdrachtgevers bieden hun opdrachten aan via Mareon. 
Mareon is een oplossing die de activiteiten en stappen van dit proces 
digitaal en geautomatiseerd voor u uitvoert. Denk eens aan de verbetering 
van de efficiency en daarmee de onherroepelijke verlaging van de kosten 
voor de bedrijfsvoering die dit voor u meebrengt! Zowel voor u als voor de 
organisatie waarvoor u werkt.

Uw opdrachtgever verstrekt zijn opdrachten aan u via Mareon en via Mareon 
kunt u deze voor hem behandelen. Mareon is snel en eenvoudig in gebruik en 
wordt in twee varianten aangeboden die hier worden toegelicht.  
Informatie en toegangsinstructies ontvangt u van uw opdrachtgever en het  
is aan u om de Mareon-variant te kiezen die bij u past. 

Als meerdere van uw opdrachtgevers zijn aangesloten op Mareon dan wordt 
het voor u nog eenvoudiger. Alle aan u verstrekte opdrachten worden dan via 
één kanaal aan u aangeboden: Mareon!

Al het extra handwerk  
verdwijnt, de behandeling is 

razendsnel en er worden geen fouten 
meer gemaakt.

Mareon Free
Als opdrachtnemer kunt u kosteloos en eenvoudig 
gebruik maken van Mareon. Als u toegang tot het 
portaal hebt gekregen, ziet u hier een overzicht van 
de aan u verstrekte opdrachten. Deze kunt u accep-
teren, voorzien van de laatste (plannings-)informatie 
en als de opdracht is uitgevoerd, meldt u deze af. 
Tenslotte kunt u hier heel snel de bijbehorende  
factuur maken en/of uploaden. 

Uw opdrachtgever is direct en automatisch op de 
hoogte van uw vorderingen, u hoeft deze dus niet 
meer via andere wegen te informeren en ook de 
factuur hoeft niet alsnog op andere wijze gestuurd te 
worden. Werkt u voor meerdere opdrachtgevers via 
Mareon, dan ziet u al deze opdrachten overzichtelijk 
bij elkaar gerangschikt. De facturen verwerkt via Ma-
reon zijn rechtsgeldig, waardoor het versturen van 
een PDF niet meer verplicht is.

Mareon Premium
Wilt u de opdrachten in uw eigen systeem blijven 
verwerken en vanuit uw eigen systeem de facturen 
blijven aanmaken, dan kan met Mareon Premium 
uw eigen ERP aan Mareon worden gekoppeld. Met 
Mareon Premium komen de opdrachten automatisch 
in uw systeem terecht en worden uw facturen 
automatisch via Mareon naar uw opdrachtgever 
gestuurd. U hoeft u geen PDF mee te sturen vanuit 
Mareon, de elektronische factuur is voldoende om 
als rechtsgeldig document te fungeren. Zo verdwijnt 
al het extra handwerk, is de behandeling razendsnel 
en worden er geen fouten meer gemaakt.

Het gebruik van Mareon Premium is alleen mogelijk 
wanneer uw ERP-systeem beschikt over de vereiste 
koppelmogelijkheden. Als uw ERP de mogelijkheid 
heeft om te koppelen volgens de SALES standaard  
die wordt beheerd door Ketenstandaard Bouw en 
Installatie, dan is het aansluiten met Mareon het 
snelst te realiseren. Dit uitwisselingsformaat volgens 
de SALES standaard is ook speciaal voor de vastgoed-
branche aangepast waarbij ook Mareon een rol heeft 
gespeeld. Voor de digitale berichtuitwisseling tussen 
Mareon en uw ERP volgens deze standaard is een 
GLN-code en deelname aan Ketenstandaard Bouw 
en Installatie verplicht. Meer informatie vindt u op 
de website van Ketenstandaard Bouw en Installatie: 
www.ketenstandaard.nl.

Naast de SALES standaard kunnen ook andere uitwis-
selingsformaten worden ondersteund. 

Wilt u gebruik maken van Mareon Premium, dan  
adviseren wij u om contact op te nemen met de  
leverancier van uw ERP met de vraag of er standaard 
met Mareon gekoppeld kan worden, of wat de  
mogelijkheden zijn als dat niet zo is. Steeds meer  
ERP’s voldoen aan de nieuwe ketenstandaard en  
worden op Mareon Premium aangesloten, dus de  
kans is groot dat de mogelijkheden er al zijn. Mocht  
u of uw ERP-leverancier vragen hebben over  
alternatieve mogelijkheden voor het koppelen van 
Mareon, dan kunt u daarvoor bij de Mareon Premium 
Helpdesk terecht. 

Met Mareon Premium verloopt uw ingaande  
opdrachtenstroom en uitgaande factuurstroom  
geheel vanzelf en is de informatievoorziening voor 
uw opdrachtgever altijd up-to-date. Bovendien 
geeft Mareon Premium u recht op technische 
ondersteuning bij het aansluiten of gebruik van 
Mareon. De kosten voor Mareon Premium worden 
per kwartaal achteraf gefactureerd. U betaalt geen 
aansluitkosten.

Mareon Premium Ondersteuning
Heeft u vragen over Mareon, dan is uw opdrachtgever 
de eerste die uw vraag zou moeten kunnen 
beantwoorden. Bedrijven die Mareon Premium  
gebruiken of willen gebruiken, kunnen voor  
technische vragen tijdens kantoortijden terecht bij  
de Nederlandse Mareon Helpdesk via (053) 4800 700.

De voordelen van Mareon
We zetten de voordelen nog even op een rij:

Free
 Telefonisch gereedmelden is niet meer nodig.
 De planning hoeft niet meer doorgegeven te  

 worden.
 Facturen gaan rechtstreeks en meteen naar de  

 opdrachtgever.
 De opdrachtgever kan de facturen sneller aan u  

 voldoen.
 Opdrachten van diverse opdrachtgevers via één  

 systeem.

Premium
 Alle mogelijkheden van Free.
 Opdrachten kunnen gewoon in uw eigen   

 systeem worden behandeld.
 Foutloze verwerking.
 Het eigen systeem is altijd up-to-date.
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U kunt het eenvoudigste (snelst) aansluiten op 
Mareon Premium indien uw systeem een standaard 
uitwisselformaat, zoals DICO (voorheen SALES 
standaard) of UBL, ondersteunt. Steeds meer 
systemen die voldoen aan DICO en/of UBL worden 
op Mareon aangesloten, de kans is groot dat de 
mogelijkheden vanuit uw systeem er al zijn. Vraag 
aan ons of uw ICT leverancier of er standaard 
met Mareon gekoppeld kan worden, of wat de 
mogelijkheden zijn als dat niet zo is.

Mareon Premium werkt in de praktijk met o.a. de 
volgende systemen:
4PS Construct, Admicom Vakware, Bouw7/AFAS, 
Bouwinfosys BouwWorks, Centric Alert, Exact AEC/
Synergy, Gilde Handsoft, Herke ICT BouwVision, 
Kerridge CS, Kraan Bouwcomputing, Syntess Atrium, 
etc.

contact

Werkt u voor een woningcorporatie?
Werkt u voor een woningcorporatie en bent u 
geïnteresseerd in Mareon? U kunt contact opnemen 
met Aareron via 088 242 0 242of info@aareon.nl.

Bent u een aannemer?
Bent u een aannemer en geïnteresseerd in Mareon? 
Stuur dan een e-mail naar helpdesk@mareon.nl of 
bel naar (053) 4800 700.


