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Voorwoord

Met Rabo Direct Connect (RDC) biedt Rabobank klanten de mogelijk-

heid om op geheel geautomatiseerde wijze betalingsverkeer uit te 

voeren. RDC biedt de mogelijkheid voor een directe verbinding tussen 

het ERP systeem en/of treasury management systeem en de Rabobank. 

Handmatige acties buiten het eigen systeem worden hiermee geredu-

ceerd. Verder kunt u via één kanaal transacties laten verwerken, zonder 

bank-specifieke lokale software te installeren. Dit draagt bij aan het 

optimaliseren van cash management activiteiten en reduceert kosten 

en risico’s  voor transactieverwerking. 
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Rabo Direct Connect biedt de mogelijkheid grote hoeveelheden transacties 

automatisch te verwerken, zonder handmatige interventie. 

Rabo Direct Connect is met name geschikt voor u als u zicht kunt vinden in een van 

de volgende behoeftes: 

• Het nastreven van een hoge mate van automatisering van betalingsverkeer 

• Een gecentraliseerde systeeminfrastructuur voor het AP/AR proces willen neerzetten

• Behoefte aan een hoge mate van treasury centralisatie 

• Optioneel hoge transactievolumes willen verwerken

Met de implementatie van Rabo Direct Connect wordt er een directe verbinding 

gelegd tussen uw ERP pakket en/of treasury management systeem en de Rabobank. 

Autorisatie en klaarzetten van bestanden doet u in uw eigen systeemomgeving. 

Eenmaal aangeboden, worden batches direct verwerkt. Indien gewenst is het ook 

mogelijk om in het Internetbankier pakket van Rabobank de autorisaties in te regelen 

als uw eigen systeem niet de mogelijkheid biedt tot STP verwerking van transacties.

Rabo Direct Connect: Wanneer is  
dit relevant? 

Wat is Rabo Direct Connect?

Rabo Direct Connect is een directe verbinding tussen uw ERP pakket en de 

back-office van de Rabobank voor het aanbieden van betaalopdrachten en het 

ophalen van status-en verantwoordingsinformatie. 

• Mogelijkheid om via één link alle transacties te laten verwerken en 

informatie te ontvangen

• Reductie van handmatige acties, zoals het handmatig up/downloaden van 

batches

• Mogelijkheid om grote hoeveelheden transacties op een efficiëntere wijze 

te verwerken

• Geen bankspecifieke software-installatie benodigd

• Kosten- en risicoreductie bij uitvoer van uw cash management activiteiten 

De voordelen van Rabo Direct Connect



De connectie naar de Rabobank loopt via het zogenaamde sFTP protocol. Via dit 

protocol wordt de veiligheid van transacties en informatie gewaarborgd. Bestanden 

worden voorzien van een certificaat om autorisatie en integriteit vast te stellen. 

Betaalbestanden zullen worden voorzien van een handtekening die op verschillende 

momenten in het proces wordt gecontroleerd.

Het initiëren van transacties en het ophalen van status- en 

verantwoordingsinformatie vindt via RDC rechtstreeks in uw ERP pakket en/of 

treasury management system plaats. Na implementatie van RDC is het standaard 

verwerkingsproces met de bank volledig geautomatiseerd. Door deze directe 

wijze van aanlevering worden kansen op fraude gereduceerd. Rabobank biedt 

via Rabo Direct Connect de mogelijkheid om Eurobetalingen,  Euro-incasso’s en 

Wereldbetalingen te initiëren.

Status- en verantwoordingsinformatie worden via hetzelfde kanaal verstuurd 

waarmee één integraal communicatiekanaal met de bank ontstaat. Via RDC 

ontvangt u bij initiatie van transacties een ontvangstbevestiging en inhoudelijke 

statusinformatie. Daarnaast wordt uw verantwoordingsinformatie via RDC 

verstuurd. Klanten die niet over de mogelijkheid beschikken om de statusberichten 

geautomatiseerd te ontvangen, hebben de mogelijkheid om van een online 

interface van RDC in het Rabo Corporate Connect portaal gebruik te maken, waar 

deze statusinformatie tevens beschikbaar is gesteld.

Rabobank begeleidt het implementatie-traject voor de invoering van RDC intensief.

Tijdens de implementatie van Rabo Connect wordt u begeleid door een implementatie-

manager van Rabobank. Als ondersteuning voor een snelle implementatie biedt 

Rabobank diverse ondersteunende middelen. Zo staan de formaten die gebruikt 

worden gepubliceerd in SWIFT Mystandards waar deze ook getest kunnen worden. 

Aanvullend is er een specifieke klanttestomgeving aanwezig voor de ketentesten.
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Meer informatie

Wilt u meer informatie of direct gebruik maken van de voordelen van Rabo 

Direct Connect, neem dan contact op met uw consultant Financiële Logistiek 

of kijk op www.rabobank.com/RDC

ERP RabobankRDC Transaction initiatie
• PAIN.001, PAIN.008, BTL91
Statusinformatie
• Ack/Nack, PAIN.002
Verantwoordingsinformatie
• CAMT.053, MT940s
• CAMT.052, MT942s

http://www.rabobank.com/RDC 

