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Mogelijke uitvoer 
Het is noodzakelijk dat afwijkende zendingen z.s.m. opgemerkt worden door de mensen in het logistieke 
kanaal, zowel op de planning als in de loods of op de weg. VIS2001 heeft hiervoor aangepaste uitvoer. 

VIS2001 heeft de volgende mogelijke uitvoer: 

• Labels 
Labels zijn voorzien van: 
- laad- en losadres en vrachtbriefnummer 
- volgnummer en totaal aantal colli binnen deze zending 
- sorteernummer (waar moet de chauffeur de zending plaatsen in de loods na afhalen) 
- aflever- of afhaaltijd (iedereen kan zien dat het om een expresse of koerierzending gaat) 
- rembours informatie (in sommige gevallen) 
- logo van de verlader of van de klant van de verlader (in sommige gevallen) 
 
De onderstaande formaten worden door VIS2001 ondersteund: 

o matrix printer (text mode) (ketting, enkelbaans) 
- 88,9 x 48,5 (bxh)  minimale maat 
- 118 x 73,2 (bxh)  standaard 
- 150 x 101,6 (bxh) 
- 139 x 82 (bxh) 

o laser printer 
- 2 x 2 L: 148,5 x 105 (bxh)  4 stuks op 1 A4 (liggend)(logo’s mogelijk) 

o label printer (Zebra getest) 
- 100 x 50 (bxh)  minimale maat 
- 100 x 150 (bxh) (100 mm wordt niet gebruikt van de label) 

• Vrachtbrieven 
Op de vrachtbrieven staat duidelijk aangegeven of het om een rembours, tijds of afhaalopdracht 
gaat.  
 
De onderstaande formaten worden door VIS2001 ondersteund: 

o A4 
Zowel rembours, afhalers als afleverzendingen komen op A4 eruit. 

o Beurtvaart 
Er worden 2 standaard Beurtvaart documenten ondersteund: 
- RAG: gele vrachtbrief (1562 – rembours) 
- RAR: blauwe vrachtbrief (1572 – rembours) 
- RAG: Beurtvaart 1560 

• Overige lijsten 
Allemaal op A4 papier 

o Invoercontrolelijst 
Alle niet verstuurde zendingen in uitgebreid formaat. 

o Vrachtlijst Zendingen 
Te tekenen door de chauffeur voor ontvangst. 

o Zendingen kort 

o Zendingen lang 

o Statistieken 
Per transporteur het aantal zendingen, aantal items en totaal gewicht per dag. 
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o Gewicht / Adres 
Per Adres (postcode / huisnummer) per dag het aantal zendingen (met gewicht) en soort 
zending (afhalen of afleveren) 

o Emballageoverzicht 
Per vervoerder een overzicht van de verpakkingen die zijn meegegeven en de verpakkingen 
die retour zijn gekomen. 


