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Importeursmodule 
 

Een volledig beeld van verwachte  
leveringen en de containerafhandeling 

 



 

GreenCommerce - Importeursmodule 

Inleiding 
Meer en meer bedrijven zien de voordelen van het gebruik van 
GreenCommerce, zo ook steeds meer importeurs. Dit is voor 
GreenCommerce een aanleiding om de processen van een importeur 
verder uit te werken en te onderzoeken hoe hier handig op ingespeeld 
kan worden. Het resultaat is een set aan functionaliteiten die volgens ons 
een extra dimensie geven aan het inkoopproces.  

Voor wie?  
De importeursmodule is speciaal ontwikkeld voor importeurs om hun 
logistieke en administratieve proces te monitoren en aan te sturen vanuit 
GreenCommerce. 

Wat kunnen we ermee?  
Met de importeursmodule is het mogelijk om het zeetransport en 
containers vast te leggen en de volledige logistieke status te volgen. Ook is 
het vastleggen van bron-informatie als palletnummers, GGN-nummers en 
telerinformatie een belangrijke uitbreiding. Als kers op de taart is er een 
"conflicten-scherm" uitgedacht, waardoor de impact van vertraagde 
leveringen direct in beeld is en er vroegtijdig kan worden gereageerd. 

Containerplanning 
Naast de controlerende functie kan met de module per container ook een 
diversiteit aan informatie en statussen worden vastgelegd. Tal van 
documenten kunnen digitaal worden toegevoegd en via de 
containerplanning is in 1 oogopslag duidelijk welke actie voor welke 
container noodzakelijk is. Denk hierbij als voorbeeld aan het inplannen 
van transport, het verkrijgen van pincodes om de container op te mogen 
halen en het vastleggen van het inspectierapport van de 
kwaliteitscontroleur. Ook zaken als een douanescan of KCB-status kunnen 
worden vastgelegd. 

Transito 
Veel importzendingen komen van buiten de EU en hebben dus te maken 
met de Transito status. Het registreren van de bijbehorende documenten 
en acties als het vrijwaren van (delen van) een container of doorverkoop 
onder transito behoort ook tot de mogelijkheden.  

Productinformatie 
Aangezien er gewerkt wordt met producten die afkomstig zijn uit alle 
delen van de wereld, is een goede informatievoorziening met betrekking 
tot voedselveiligheid van groot belang. Van iedere zending is daarom op 
palletniveau het GGN-nummer vast te leggen met daarbij informatie over 
de teler. Certificaatbeheer is via een aanvullende module mogelijk waarbij 
er actief gemonitord wordt op geldigheid van certificaten en verklaringen. 
Doordat op diverse plaatsen documenten kunnen worden vastgelegd, 
kunnen bijvoorbeeld ook ontvangen MRL testresultaten snel worden 
ingezien. 

Meer weten?  
Wil je meer weten over hoe deze module binnen jouw bedrijf kan worden 
toegepast? Of, wil je het systeem in werking zien in een gave demo? Neem 
contact met ons op, zodat wij samen kunnen kijken hoe de onderdelen het 
beste kunnen worden toegepast in jouw omgeving. 
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