TRACK & TRACE
Uw opdrachtgevers hebben behoefte aan real time informatie over de status van hun
opdrachten. Track & Trace maakt uw logistieke keten transparant. Track & Trace biedt uw
opdrachtgevers de mogelijkheid om geplande en gerealiseerde laad- en lostijden van hun
zendingen bij te houden via internet. Boordcomputers vormen een onmisbare schakel in dit
proces. De boordcomputers verzamelen relevante gegevens over de zendingen en sturen
deze naar uw TMS om vervolgens deze gegevens direct aan uw opdrachtgevers beschikbaar
te stellen via Track & Trace.
Variërend van verwachte en werkelijke levertijden tot en met de digitale documenten
behorende bij de zendingen. Per zending kan detailinformatie opgevraagd worden. Indien
beschikbaar, kunnen de digitale proof of delivery, of gescande vrachtdocumenten via uw
website geraadpleegd worden.

Functionaliteiten Track & Trace
Online volgen in welke fase een zending zich bevindt
Zichtbare informatie volledig zelf samen te stellen, door gebruik te maken van velden als:
•
ordernummer;
•
zendingnummer;
•
orderstatus;
•
referentie;
•
laad-/losadres;
•
orderdatum;
•
losdatum en gepland;
•
laaddatum en gepland;
•
lostijd en gepland;
•
laadtijd en gepland;
•
gewicht;
•
afwijking gewicht.
Zoekfilters voor het snel kunnen vinden van zendingen
Goederenregels van een zending inzichtelijk
Integratie met emballageadministratie mogelijk
Automatische koppeling van (ingescande) zendingsdocumenten (CMR’s)
Automatische koppeling van POD
Eenvoudige lijsten van zendingen printen
Eenvoudig zendingen exporteren
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De ‘Advanced’ versie van Track & Trace biedt u de volgende extra mogelijkheden
Functionaliteiten Track & Trace Advanced
Beschikbare exporttypes aan-/uitzetten

De beschikbare exporttypes in de periodieke export
kunnen worden

Gebruik uitgebreid zoeken

Toont het uitgebreid zoeken formulier in Track &
Trace
Als de afleverstatus voor goederenregels getoond
wordt, kunnen hiervoor optioneel kleuren
ingesteld worden
zendingen Toont periodieke export van zendingen
per e-mail en FTP
Het zendingenoverzicht krijgt een titelbalk, waarin
de inhoud van de kolommen van de tabel wordt
omschreven
Toont de afleverstatus voor goederenregels,
hierop kan ook gezocht worden in het uitgebreid
zoeken
Per e-mail of upload via FTP
Zendingvelden kunnen worden aan-/uitgezet in
het overzicht van de gezochte zendingen
(bijvoorbeeld zendingreferentie of ordernummer)
De volgende velden kunnen aan/uit:
orderreferentie, UN nummer, vierkante, kubieke
en laadmeters, gekoeld, bevroren, lengte,
breedte, hoogte, MAWB, HAWB, ADR code,
opmerkingen, opmerkingen 2, losgewicht,
gewichtsverschil, kosten

Kleurinstellingen goederenregels

Periodieke export van
Titelregel toevoegen aan zendingoverzicht

Toon afleverstatus voor goederenregels

Automatische notificatie
Velden aan-/uitzetten

Beschikbare eigenschappen goederenregels

Transport-info B.V.
Hoefzijde 3
3961 MX Wijk bij Duurstede
T: 085-4019575 E: support@transport-info.nl W: www.transport-info.nl

