Uitgebreide Track & Trace
Via de Uitgebreide Track & Trace kunt u het traject van uw zendingen volledig opvolgen, zoals het
opvragen van de details van de zending, de historiek en gedetailleerd informatie van elke eenheid.
Verder kunt u het bewijs van aflevering (POD) opvragen, versturen via een e-mail of een bestand met
de status en URL naar de POD te downloaden.
U kunt uw zendingen o.a. opzoeken via Etiket- of Zendingnummer, Datum of periode, Referentie
afzender of een combinatie van velden.

Zoeken via Etiket- of Zendingnummer
Geef een Etiket- of Zendingnummer in en klik op Zoeken.
Indien er meerdere eenheden zijn komt u eerst in het Overzicht Etiketten, selecteer een
etiketnummer en klik op de lijn om het Detail van de zending en Geschiedenis te openen.
Om de POD te openen of een e-mail te versturen, selecteer het toepasselijke icoon naast de
gegevens van uw zending.
Indien u uw selectie wenst te bewaren, klik op Download.
Zoeken via Referentie afzender
Geef een Referentienummer afzender in en klik op Zoeken, de referentie kan u ook gedeeltelijk
ingeven, gevolgd door een asterisk(*).
Indien er meerdere zendingen zijn komt u in het Overzicht Zendingen.
Zijn er meerdere eenheden voor deze zending, dan komt u in Overzicht Etiketten.
Is er 1 eenheid dan komt u in het Detail van de zending en Geschiedenis.
Selecteer een zendingnummer of etiketnummer en klik op de lijn om naar het Overzicht Etiketten of
Detail van de zending en Geschiedenis te gaan.

Zoeken via een specifieke datum of periode
Vul in het veld Datum van een specifieke datum in, voor een specifieke periode vul ook het veld
Datum tot in en klik vervolgens op Zoeken.
U komt in het Overzicht Zendingen, Overzicht Etiketten of Detail van de zending en
Geschiedenis, afhankelijk of er meerdere zendingen of etiketten zijn.
U kunt eveneens een referentie of een deel ervan ingeven gevolgd door een asterisk(*) om uw
zoekopdracht te verfijnen.
Opzoekingen via een specifieke datum of periode EN status, land, postcode of naam
Geef een datum of periode in en om de zoekopdracht te vereenvoudigen geef in één of meer van de
velden een waarde, voor de Status en Country maak een keuze uit het dropdownmenu en in de
Postcode of Naam geef je de bestemmeling in (of een deel ervan).
Klik op een zending in het Overzicht Zendingen om de details en geschiedenis te verkrijgen.
Bewijs van aflevering (POD) via e-mail versturen
Van een geleverde zending, kan u het bewijs van aflevering (POD) opvragen en dit naar u of uw klant
versturen via e-mail.
Maak uw selectie of selecteer een zendingnummer uit Overzicht Zendingen of een etiketnummer uit
Overview Etiketten en klik op POD.
Om de POD via e-mail naar u of naar uw klant te versturen, klik op Email, wijzig eventueel het emailadres in het pop-up scherm.

Op het afleveringsbewijs (POD) vindt u o.a. de referentie, gewicht, naam en adres van de
bestemmeling alsook zijn handtekening (indien beschikbaar) van de bestemmeling.
Versturen van e-mail steeds vanaf Overzicht zendingen of etiketten.
Uw selectie bewaren
Maak een selectie van zendingen of zoek een specifieke zending- of etiketnummer op en klik op
Download. Het bestand bevat de laatste status van de zendingen en de URL naar de POD.
Zelfs indien u een zending uit Overzicht Zendingen of uit Overzicht Etiketten kiest of u klikt op het
download icoon vanuit Details en Geschiedenis, zal u steeds uw initiële selectie downloaden.

