
Shipment Management
12-04-2017



Introductie

Omzet 1 miljard dollar

3500 medewerkers in 110 landen 
op 5 productielocaties

Beursgenoteerd, wereldwijd 
marktleider en meest succesvolle 
tapijttegelfabrikant

Uitvinder van Heuga tapijttegel



Missie

An outrageously ambitious Mission



Visie

‘…, showing it’s possible to 
create a better world, being 

restorative by the power of our 
influence…’ 

1994, Ray Anderson

Oprichter Interface



Interface Supply Chain

• In Europa Logistiek & Distributie vanuit Scherpenzeel en Noord-

Ierland

• 90.000 zendingen via ShipitSmarter in 2016

• 21 LSP’s op contract in de uitgaande transport

• ShipitSmarter wordt sinds 2013 ingezet voor Shipment 

Management



ShipitSmarter, het begin (2013)

• Interface is begonnen met de standaard 
oplossing van ShipitSmarter

• Kritische stappen die geïdentificeerd waren 
voor shipment management oplossing in 
volgorde van prioriteit:

1. Facturering van vrachtkosten (carrier 
kosten / factuur handling)

2. Bevestigen van laden en verzenden 
(carrier informeren over feitelijke 
zending)

3. Kennisgeving van verzending 
(kennisgeving vooraf, wat wordt 
verwacht om verzonden te worden door 
de vervoerder)



Vervoerders waar Interface mee werkt (2016)



Shipment - Freight invoice proces 1/3

• Contract prijzen zijn vastgelegd in 
ShipitSmarter

• Vervoerder wordt gekozen bij order entry op 
basis van afleveradres en overeengekomen 
lange termijn contracten met vervoerders

• Levering datum wordt automatisch berekend 
op basis van carrier lead-time 

• Planning van vrachtwagenladingen gebeurd 
door de vervoerders zelf

• ‘Pre-kennisgeving’ aan vervoerders wordt 
verstuurd via EDI en/of email aan vervoerders 
op basis van kg en m3



Shipment - Freight invoice proces 2/3

Activiteiten in ShipitSmarter zijn in het groen 
weergeven

• De track & trace mogelijkheid van 
ShipitSmarter wordt niet aan klanten getoond, 
enkel aan de klantenservice

• ShipitSmarter communiceert het carrier 
shipment nummer en afgesproken prijs via een 
EDI bericht terug aan JDE

• De CMR wordt afgedrukt nadat de vervoerder 
de boeking van de zending heeft bevestigd

• De labels worden geprint als gevolg van het 
“pick-complete” bericht
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Shipment - Freight invoice proces 3/3

Activiteiten in ShipitSmarter zijn in het groen 
weergeven

• Carriers worden gefactureerd op basis van de 
verwachte / overeengekomen prijzen, niet op 
de werkelijke prijzen

• In het geval van special service levels 
berekent ShipitSmarter de kostprijs inclusief 
bijkomende kosten voor deze dienst of 
Interface voert de overeengekomen prijs 
handmatig in

• De factuur met uitzonderingen wordt 
handmatig gemaakt en goedgekeurd
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Hoe ShipitSmarter de werkwijze van Interface 
ondersteund 1/2

• Het boeken van uitgaande zendingen
• Ongeveer 90.000 zendingen per jaar

• Inkomende en RMA zendingen worden in een 
latere fase opgenomen

• Rate server
• “Interface” vrachttarieven

• “Interface” klant tarieven

• Connectiviteit met carriers 
• EDI/XML
• Web Services

• Flat file

• Printen van documentatie en labels inclusief:
• Carrier labels

• Vrachtbrief / Bill of Loading / manifest
• CMR

• Pro-forma factuur



Hoe ShipitSmarter de werkwijze van Interface 
ondersteund 2/2

• Multi-Leg Shipments

• Track and trace

• Eén track & trace pagina voor alle vervoerders

• Track & trace gegevens worden alleen voor intern gebruik beschikbar gemaakt

• “Email carriers” kunnen de zending bijwerken met POD informatie

• Shipment rapport (dagelijks)

• Wanneer nodig wordt er in waarschuwingen voorzien op basis van uitzonderingscriteria

• Uitzonderingsrapportages kunnen pro-actief worden gemaild aan bedrijven

• Uploaden van Prove / Information of Delivery door de vervoerder

• Prestatierapportage per vervoerder/koerier, bestemming

• Rapporten per bestemming, gewichtsklasse, transporteur



Voordelen van ShipitSmarter

• Gemakkelijke kostentoerekening aan klanten en business units

• Centraal kennisportaal en gebruik van contractlogistiek contracten  

• Customer Service dekking van boeking tot levering

• Alle track & trace informatie van verschillende vervoerders beschikbaar in één platform

• Verbetering van de dienstverlening richting klanten bijv. tijdige melding van incidenten

• Minder administratie kosten en werkdruk op de verzendafdelingen en klantenservice

• Carrier connectiviteit uitbesteed aan ShipitSmarter

• Compleet deur-tot-deur zichtbaarheid via één portal

• één boekingsportal voor alle expediteurs en vervoerders. Nieuwe vervoerders / tarieven kunnen 
eenvoudig worden toegevoegd

• Aanvullende documenten zoals export documenten kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan de 
zending



Toekomstplannen

Outbound 
logistics

•Booking (EDI)

•Track & Trace (EDI)

•Freight Invoice (EDI)

•POD upload carriers 
(EDI)

•Export

•Shipment Details 
(Packing List)

Inbound 
logistics

•Booking (EDI)

•Track & Trace (EDI)

•Freight Invoice (EDI)

•POD upload carriers 
(EDI)

•Export

•Shipment Details 
(Packing List)

Reverse 
logistics

•Booking (EDI)

•Track & Trace (EDI)

•Freight Invoice (EDI)

•POD upload carriers 
(EDI)

•Export

•Shipment Details 
(Packing List)

Business 
Intelligence



We smarten your processes!


