Handleiding Interactief
Emballageoverzicht Van Zaal Transport
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Inleiding
Als transportonderneming vervoeren wij dagelijks planten, bloemen en andere artikelen van deur tot
deur. Een deel van onze dienstverlening bestaat uit het ter beschikking stellen van
transportmiddelen zoals deense karren en veilingkarren. De producten die we voor onze klanten
vervoeren zijn waardevol, maar ook de transportmiddelen hebben hun eigen waarde. Daarom
houden wij hier gegevens over bij. Het is onze bedoeling om onze karren zo veel mogelijk zelf tot
onze beschikking te hebben voor onze dienstverlening. Daarom willen we ze graag zo snel mogelijk
weer terug. Omgekeerd spannen wij ons in om te zorgen dat u zoveel mogelijk over uw eigen karren
kunt beschikken. Wanneer onze karren door u op locatie worden benut en wij er daardoor geen
beschikking over hebben brengen we daarvoor huur in rekening.
Start
U ontvangt van ons op regelmatige basis een e-mail met daarin een snelkoppeling naar een
emballage-overzicht:

U klikt op de in het blauw weergegeven snelkoppeling en in uw browser opent zich
het emballageoverzicht voor de betreffende periode.
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Onder beginsaldo ziet u de emballagestand op de startdatum van dit overzicht. Daarna worden alle
mutaties in de betreffende periode getoond. Dit kunnen mutaties zijn die gerelateerd zijn aan een
zending, een overboeking of een door ons ingevoerde correctie.
Wanneer u het met 1 of meerdere van de mutaties niet eens bent, dan kunt u op deze regel het
vinkje uitzetten en ontstaat er ruimte om uw toelichting in te voeren. Zie het geel gemarkeerde
gedeelte.
Als u het met alle posten eens bent, maar niet met het begin- en eindsaldo, dan klikt u het bovenste
vinkje uit (dat met een rode pijl is aangegeven). U kunt uw toelichting invoeren in het veld Algemene
opmerkingen onderaan het overzicht.
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Onderin het scherm ziet u het berekende eindsaldo als resultaat van het beginsaldo en de
boekingen in de betreffende periode. Dit kunt u mogelijk matchen met uw eigen registratie.
Algemene opmerkingen die niet specifiek op 1 van de regels van toepassing zijn kunt u kwijt in
het daarvoor bestemde veld. Zie het geel gemarkeerde gedeelte als voorbeeld.
In het veld Samenvatting opmerkingen worden alle opmerkingen die verder naar boven zijn
ingevoerd vastgelegd zodat ze ook in de toekomst bewaard blijven. De inhoud van dit veld is
bevroren, maar is dus alleen een weergave van de bovenstaande opmerkingen die nog wel
kunnen worden aangepast.
Met de knop ‘print’ opent zich een apart scherm in Adobe Reader zodat u de weergave die u in
het scherm ziet ook kan afdrukken.
Met de knop ‘Bevestig’ sluit u het scherm en worden uw aanpassingen/opmerkingen opgeslagen.
Afhankelijk van hoe u het ingevoerd hebt levert dit een statusomzetting in ons systeem op. Uw
overzicht krijgt bij ons de status akkoord wanneer u geen correcties hebt aangegeven. Uw
overzicht krijgt bij ons de status niet akkoord wanneer u wel correcties hebt aangegeven. Wij zullen
het dan openen en naar aanleiding van uw opmerkingen de noodzakelijke acties ondernemen. Als
er zaken zijn die nog toelichting nodig hebben nemen we contact met u op. Zodra wij onze acties
hebben uitgevoerd, sturen wij u nogmaals een mail met daarin de snelkoppeling naar het
bijgewerkte overzicht met het verzoek om dat overzicht te bevestigen. Ook dan kunt u opnieuw
correcties aangeven. Dit herhaalt zich tot er van beide zijden overeenstemming is.
Zodra u een overzicht bevestigt wordt die situatie vastgelegd in een pdf die u later ook opnieuw kunt
openen. Op deze manier wordt voor u en ons de historie vastgelegd.
Met de knop ‘sluiten’ verlaat u het scherm zonder dat u het naar ons toe bevestigt. Dit geeft u de
gelegenheid om het controlewerk te onderbreken en later af te ronden. Uw wijzigingen blijven
wel bewaard.
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Aanvullingen / vragen
Wanneer u bij het gebruik van Lucom tegen problemen aanloopt of vragen wilt stellen, dan kan
dat altijd via ccadmin@vzt.nl of telefonisch met +31297-519081.
We zullen waar mogelijk alles er aan doen om te zorgen dat u net als wij de voordelen van deze
werkwijze zult ervaren. We staan daarom open voor ideeën over hoe we onze werkwijze nog
kunnen verbeteren.
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