TransFollow Drive
Checklist om te beginnen
Om transportmissies efficiënter en voorspelbaarder te maken, heeft Transfollow
TransFollow Drive ontwikkeld als een handige, integratieve app waarmee u onderweg
realtime informatie kunt uitwisselen met uw supply chain-partners.
Download de mobiele app van TransFollow Drive in de Google Playstore. De app is een gratis te gebruiken app,
zonder advertenties. Als je de app hebt gedownload, kun je je klaarmaken om de TransFollow Drive te gaan
gebruiken.

TransFollow Drive Account
Registreer om een account aan te maken
Nadat u de TransFollow Drive-app heeft geopend, kunt u uw account registreren. Klik op 'registreer een nieuw
account' en vul uw naam, e-mail, wachtwoord, telefoonnummer en de taal in. Accepteer de voorwaarden en
registreer uw account.

Toegangscode
TransFollow Drive biedt de mogelijkheid om zonder account in te loggen en toegewezen eCMR's te ondertekenen. De toegangscode is een unieke code die uw chauffeur of uw subcontractor kan gebruiken om via TransFollow Drive toegang te krijgen tot vervoersinformatie.

eCMR

Missies

De eCMR is de digitale versie van de vracht
document. De informatie over de afzender,
plaats van afhaling en ontvanger, plaats van
levering, de goederen, emballage en alle gerelateerde informatie over de vervoer. De twee
missies tijdens het transport worden gepresenteerd op het eCMR overzichtsscherm en detailscherm. Onderteken de eCMR bij het ophalen
en leveren van het transport.

Een missie is het moment van een verladen bij afzender
of levering bij geadresseerde. Met TransFollow Drive
kunt u de missie starten, de aankomst registreren, het
laden starten en beëindigen. De volgende vereiste actie
wordt altijd gepresenteerd op het missieoverzicht of detailscherm. Plaats een observatie, pas de details aan of
maak een foto van de vracht tijdens de missie.
De eCMR bevat zowel de gebeurtenissen van laden bij
afzender als aflevering bij geadresseerde.
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Account aanmaken in de TransFollow Portal
Accounts voor TransFollow Drive kunnen ook worden aangemaakt in de TransFollow Portal, een desktopoplossing om missies, eCMR aan te maken en de transporten te beheren. In 'Middelen' kan de backoffice accounts
aanmaken voor chauffeurs en voertuigen. De backoffice kan de inloggegevens doorgeven om in te loggen op de
TransFollow Drive.

Menu

Om je notificaties en je profiel te beheren, klik je op het 'overloopmenu'
aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook beginnen met het aanmaken van een vrachtdocument of het ondertekeningsproces starten met
een QR-code.
Op de volgende pagina presenteren we u de mogelijkheden om uw account in te stellen en de best mogelijke gebruikerservaring te hebben.
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Profiel TransFollow Drive

In de profiel scherm worden de credits aangegeven, het e-mailadres, het
telefoonnummer, de geïnstalleerde versie van de applicatie en of de GPStracking is ingeschakeld. Deze informatie kan niet worden bewerkt, behalve
voor het inschakelen van de GPS-tracking.
GPS Instellingen
Laat TransFollow Drive de GPS-coördinaten volgen en deel deze informatie
met de supply chain-partners.
Om de GPS-instellingen in te schakelen, moet u eerst de GPS-tracking
inschakelen in de Android-instellingen. Vervolgens moet u de GPS-tracking
inschakelen in de Drive-app. Ga naar het beheerscherm (onder de boomlijnen aan de linkerkant) en klik op ‘Profiel’. Klik op de grijze knop om GPStracking in te schakelen.
Als dit is geactiveerd, wordt de knop met blauw weergegeven.

App Instellingen

Locatie volgen
De instellingen voor het volgen van locaties worden hier weergegeven. U
kunt ze in- of uitschakelen bij 'Profiel'.
• GPS is ingeschakeld
• Locatierechten verleend

Notificatie Instellingen

Als chauffeur wilt u wellicht op de hoogte worden gehouden wanneer
bepaalde acties worden ondernomen of wanneer een situatie verandert
voor u en uw transportmissies.

TRANSFOLLOW DRIVE - CHACKLIST OM TE BEGINNEN I V.1 21

Stel de voorkeursinstellingen in op het eCMR-weergavescherm.
• Uitgebreide weergave: Bekijk alle informatie over de eCMR in uitgebreide
secties. Alle informatie over de eCMR wordt gepresenteerd, of alleen gepresenteerd wanneer u voor elke sectie op uitvouwen klikt.
• Toon eerste referentie: Toon de eerste referentie op het transport en
eCMR.
• Toon ordernummer: Toon het ordernummer van het transport en eCMR.
• Knop Teken met QR-code tonen: Stel de bestuurder in staat om de eCMR
te ondertekenen met behulp van de QR-code.

Schakel het ontvangen van een melding in een e-mail of een melding op
uw apparaat in of uit in de volgende situaties:
• eCMR-statuswijzigingen
• Nieuwe documentmachtigingen
• Documentmachtigingen ingetrokken
• Bijlage toegevoegd aan het document
• Document wordt overgedragen aan een andere vervoerder

Language Settings

TransFollow Drive gebruikt de ingestelde taal van het Android toestel. Als
u de taal van de TransFollow Drive-app wilt wijzigen, moet u de taal van
uw Android-apparaat wijzigen in de instellingen van het apparaat zelf.
De talen die TransFollow Drive ondersteunt zijn: Tsjechisch, Duits, Engels,
Spaans, Frans, en Nederlands.

De TransFollow Drive Android App is beschikbaar in de Google Play Store.
Ga voor meer informatie en tutorials, downloads en instructies naar
https://www.transfollow.org/nl/drive/
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