1.

Inleiding

In dit document wordt de relatie tussen DESADV en TransFollow weergegeven.

2.

Toelichting DESADV

Dit is een EDI-bericht (despatch advice) of te wel een vooraankondiging over een zending die
verstuurd wordt van het systeem van de producent naar het systeem van de groothandel DC of van
groothandel DC naar de retailers. Beide organisaties maken van tevoren afspraken in hoeverre de
informatie verplicht of optioneel is. In het geval dat er een logistiek dienstverlener (LDV) bij de opslag
en transport is betrokken dan zal de LDV’er het bericht doorsturen naar de ontvangende partij. Dit
bericht kan dan bij de geadresseerde worden uitgeprint, bv. als barcode. Bij aankomst van de zending
bij de groothandel DC of retailers wordt de barcode gescand en gecontrolleerd.
Er zijn twee verschillende berichten nl.:


Delivery based DESADV

Dit is de meest eenvoudige versie waarin het ERP-systeem van de leverancier doorgeeft aan het
ERP-systeem van de retailer welke artikelen (EAN-codes, GTIN's) in welke aantallen er onderweg
zijn.


Package based DESADV

In deze uitgebreide variant staan ook gegevens per omverpakking (pallet, doos, krat, stang), zoals
de SSCC-codes, alle producten (EAN, GTIN) die in die omverpakking zitten, met de daarbij behorende
bestemmingsgegevens (voor welke winkel is deze omverpakking bestemd). SSCC staat voor Serial
Shipment Container Code en bevat de wereldwijd unieke identificatie van een omverpakking. SSCCcodes zijn in reeksen te verkrijgen bij GS1 en worden op de omverpakking weergegeven in een 18cijferig getal met een EAN-128 barcode.
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3.

Toelichting TransFollow

Met TransFollow kunnen afzenders, logistieke dienstverleners en geadresseerden met één uniforme
en gestandaardiseerde beveiligde interface een vrachtbrief inbrengen, uitwisselen, ondertekenen en
volgen waarbij tevens bijlages meegestuurd kunnen worden.
TransFollow biedt dus een alternatief voor de papieren gegevensdragers en geeft tevens de
mogelijkheid om de diverse partijen te informeren over de status van de zending.

4.

Samenvatting

Een DESADV bericht is dus geen vervanging van de vrachtbrief maar datauitwisseling tussen de
systemen van de opdrachtgever/verlader en ontvanger. In het DESADV bericht staan gedetailleerde
gegevens over de inhoud van de zending. Er is niets geregeld over de wijze van transport of track en
trace informatie aangaande de zending.
Een TransFollow vrachtbrief is de vrachtbrief op basis waarvan het transport plaatsvindt en die dan via
een elektronische gegevensdrager (mobiele boordcomputer/App) met de zending meegaat. Het
DESADV bericht kan (indien gewenst) onderdeel uitmaken van de TransFollow vrachtbrief. Dit kan
door de SSCC codes op te nemen in de goederenomschrijving van TransFollow of door het DESADV
bericht als PDF mee te sturen als bijlage.
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