
Ondertekenen 
van de eCMR
Van eCMR's tot workflowbeheer en GPS-coördinaten, TransFollow Drive helpt 
transportbedrijven om hun missies efficiënter en betrouwbaarder te maken door vlotte, 
realtime gegevensuitwisseling met hun chauffeurs mogelijk te maken.
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Log in in de TransFollow Drive
Account 
Om in te loggen op TransFollow Drive gebruikt u uw e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord.

Toegangscode
TransFollow Drive biedt de mogelijkheid om zonder account in te loggen en toegewezen eCMR's te onderteke-
nen. De toegangscode is een unieke code die uw chauffeur of uw subcontractor kan gebruiken om via Trans-
Follow Drive toegang te krijgen tot vervoersinformatie. Voer de toegangscode in op de inlogpagina. Vanuit de 
applicatie kunt u hun missies, de levenscyclus van alle gerelateerde vrachtbrieven beheren en de informatie in 
realtime bijwerken, net zoals wanneer de chauffeur een TransFollow-account zou hebben.

Inspecties eCMR
Voordat u de eCMR of de missie ondertekent, doorloopt u verschillende 
ondertekeningsinspecties zoals beschreven in deze volgende paragraaf. 
Het ondertekeningsproces is gebaseerd op de instelling van de indiener van 
het transport. Voor ondertekening per missie of eCMR kunt u de instellingen 
veranderen, anders worden de settings uit TransFollow Drive overgenomen. 

Voeg observatie toe
Om een observatie aan het document toe te voegen, kunt u bovenaan 
op ‘observatie toevoegen’ klikken. Geef het niveau aan (informatie, waar-
schuwing, onregelmatigheid). Geef aan wanneer de waarneming heeft 
plaatsgevonden. Schrijf de observatie in het volgende vrije tekstveld. Upload 
bewijsstukken of afbeeldingen naar de waarneming. De laatste stap is het 
aangeven van eventuele aanvullende informatie.

Bekijk de PDF
Het PDF-document presenteert alle informatie zoals op een papieren 
vrachtbrief. De goederen, de betrokken partijen, de registratie van de 
aankomst- en vertrektijden, de laad- en lostijden. De handtekening en de 
locatiecoördinaten, en data worden vastgelegd, maar ook de waarnemingen 
en de bijlagen.

Verander de taal
Wanneer uw tegenpartij een andere taal spreekt, kunt u dit aangeven op het 
documentdetailscherm. De taal van de door de tegenpartij te controleren 
schermen wordt naar deze taal geschakeld. 
De ondersteunde talen zijn: Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans en Ne-
derlands. 

Document toewijzen aan een andere vervoerder 
Laat een andere persoon/bedrijf namens u een rol vervullen. Geef uw rol 
aan en voer het e-mailadres of de gebruikersnaam in van het account waa-
raan u het document wilt toewijzen. Klik op de knop ‘toewijzen’ om de op-
dracht af te ronden. Wanneer je de opdracht wilt intrekken, kun je op de rode 
prullenbak klikken.

Missies 
Een missie is een belading bij afzender of levering 
bij geadresseerde. De eCMR bevat zowel de ge-
beurtenissen van laden bij afzender als aflevering 
bij geadresseerde.

eCMR
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, RTI's en alle gerelateerde informatie over 
het vervoer.
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Deel PDF
Wanneer u het PDF-document wilt delen, verschijnt er een QR-code op uw 
scherm. Laat de QR-code door uw tegenpartij scannen om de vrachtdo-
cument-pdf op uw apparaat te openen. Het PDF-document wordt op hun 
apparaat gepresenteerd. U kunt ook op het pictogram voor delen rechtsbo-
ven klikken om de PDF per bericht of e-mail te delen.

Dupliceer eCMR
Dupliceer de eCMR om een nieuw vervoersdocument aan te maken met 
exact dezelfde informatie. U wordt doorgestuurd naar het aanmaken van 
het transportdocument scherm.

Registeer aankomst, vertrek, laden en lossen. 
De registratie van de aankomst en vertrek en de laad- en lostijden kan in 
het veld onder de gegevens van de afzender en geadresseerde.

Goederen en emballage wijzigen 
Wijzig het nummer van de goederen of de emballage zendingen en de 
zegelnummers.

Voertuig toevoegen 
Voeg een voertuig toe aan het vervoersdocument. Vul het kenteken, het 
type (vrachtwagen of oplegger), kilometerstand bij vertrek, kilometerstand 
bij aankomst, totale afstand chauffeur en afstandseenheid (kilometers of 
mijlen) in.

Tekenproces
Vermeld je naam en selecteer de juiste ondertekensituatie, ben jij op dit mo-
ment de vracht aan het ophalen of afleveren?

Controleer en corrigeer indien nodig onderstaande gegevens voor on-
dertekening met betrekking tot goederen, goederentotalen, zegels, embal-
lage, observaties. Het is ook mogelijk om observaties toe te voegen of het 
pdf-document van de eCMR te bekijken.

Tekenmethode
De eCMR kan worden ondertekend door middel van verschillende 
ondertekeningsmethoden. lees hieronder het proces van deze 
ondertekenmethoden.
 
Sign-on-Glass 
Sign-on-Glass is een ondertekenmethode waarbij de wederpartij de 
informatie op het vrachtdocument en tekent voor afhaling of levering. De 
bestuurder valideert dan de informatie en handtekening. De handtekenin-
gen zijn gepresenteerd op het PDF-document van de eCMR.
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QR Code
Wanneer de chauffeur de ondertekeningsmethode 'Ondertekenen met 
QR-code' selecteert. Er verschijnt een QR-code op de telefoon van de 
TransFollow Drive-app. De wederpartij opent in hun TransFollow Drive-app 
het linkermenu. De tegenpartij moet klikken op ‘Start ondertekenen met 
QR-code’. De app opent een ander scherm en activeert de camera. De 
tegenpartij dient de QR-code van de chauffeur te scannen. Hierna he-
rhaalt het proces zich andersom, de chauffeurs scannen de QR-code op 
het apparaat van de wederpartij.

Ondertekenen zonder goedkeuring van de Wederpartij
Door te tekenen zonder goedkeuring van de wederparty tekent de chauf-
feur zelf voor het afhalen of leveren van het transport. Hij zal de teke-
ninspecties doorlopen zoals de indiener heeft aangegeven. Kies de on-
dertekenmethode "Ondertekenen zonder goedkeuring van de Wederpartij”. 
Klik aan het einde van het tekenen op de blauwe knop 'Ondertekenen'. De 
eCMR wordt ondertekend en de chauffeur keert terug naar het 
eCMR-overzichtsscherm.

Onderteken met 2 meter afstand met de tegenpartij
Vermeld het e-mailadres en de naam van de tegenpartij. Er wordt een 
e-mail naar dit e-mailadres gestuurd. De e-mail bevat een URL-link naar 
de PDF-versie van de vrachtbrief. De tegenpartij kan de details en infor-
matie inzien. Op de vrachtbrief staat ook een unieke 4-cijferige code. De 
tegenpartij dient deze 4-cijferige code mondeling aan de chauffeur mee te 
delen. De chauffeur bevestigt de 4-cijferige code in de volgende stap. Na 
de validatie wordt de chauffeur gevraagd om op het scherm te tekenen. 
Na de handtekening op het scherm door de chauffeur is het onderteke-
ningsproces voltooid.

Bedrijfscode scannen 
TransFollow heeft de mogelijkheid gecreëerd voor de wederpartijen 
(geadresseerden en afzenders) om te tekenen voor een vrachtdocument 
door middel van een permanente QR-code gekoppeld aan het bedrijf. De 
wederpartij kan de QR-code in welke vorm dan ook tonen (op een telefoon, 
bedrijfspas of geprint). De chauffeur kan tijdens het ondertekenproces 'Be-
drijfscode selecteren' en de QR-code scannen. Vervolgens ziet de vervoer-
der een goedkeuringsbericht van de juiste QR-code en keurt deze goed. 
 
Indien de QR-code niet overeenkomt met de wederpartij, krijgt de ver-
voerder een waarschuwing te zien: “De wederpartij is niet de plaats van 
overname/aflevering van de goederen voor het volgende vrachtdocument 
[FD-nummer]”. Als u zeker weet dat de wederpartij de juiste is, kunt u ak-
koord gaan met de ondertekening van het vrachtdocument.

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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