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VIS2001 Nedpak 
• VIS2001 is een multi-user applicatie waarmee zendingen en laad en losadressen zeer snel ingevoerd kunnen 

worden. 
• VIS maakt naar behoefte: 

• Labels (zebra printer, matrix printer, laser printer – A4 formaat 4 per vel) 
Op de label wordt een sorteernummer afgedrukt, met dit sorteernummer kan de chauffeur meteen de 
zendingen op de juiste plaats zetten in de loods. Tevens staat op de label of het een tijdslevering is zodat 
dit nog eens extra opgemerkt wordt in het logistieke kanaal. 

• Vrachtbrieven (ketting formulier en A4). 
• Verzendlijsten (snel tekenen door de chauffeur – alleen totalen). 
• Zending overzichten (uitgebreid en gecomprimeerd). 

• VIS bewaakt de consistentie en juistheid van zendingsgegevens.  
• Zendinggegevens worden overgeseind naar de transporteur die kan starten met plannen en hiermee 2 à 3 uur 

wint t.o.v. de conventionele planningsprocessen (wachten tot de chauffeur alle bonnen heeft ingeleverd, 
daarna invoeren en dan pas plannen). 

• VIS drukt op de label een Sorteercode af waarmee men in de loods snel kan bepalen waar de zending naartoe 
moet.  

• VIS drukt op de label de tijd af als het een tijdslevering is, waarmee chauffeurs en loodspersoneel snel kan 
opmerken als het om een tijdslevering gaat. Deze worden vooraan in het loodsvak gezet. 

• VIS ondersteunt meerdere debiteuren. D.w.z. binnen VIS kunnen meerdere opdrachtgevers binnen een bedrijf 
ingesteld worden. Elke opdrachtgever krijgt z’n eigen factuur (in overleg met de transporteur).  

• VIS geeft zekerheid in het probleemloos mee gaan met technische ontwikkelingen in de transportsector, zoals 
bijvoorbeeld het toenemende gebruik van barcodering. VIS is klaar om barcodes te printen. 

• Volledige Nedpak ondersteuning, inclusief labels met barcode, voor laser-, matrix- en labelprinter. 
• Uitgebreide Excel sheet inleesmodule voor zendingen en adressen. 

 
VIS is een softwarepakket dat voor de transporteur en klanten beoogd om transportkosten en herstelkosten te 
minimaliseren en te beheersen en bovendien om de betrouwbaarheid van correcte en tijdige levering maximaal.  

Enkele functionaliteiten: 
• Handmatige of automatische vrachtbriefnummering met zelf in te stellen startpunt (8 cijfers). 
• Afhaal of afleverzendingen. 
• Tijdsleveringen (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00). 
• Rembours. 
• Buitenland zendingen (in overleg met transporteur). 
• Referentie afzender en referentie ontvanger apart te vermelden (wordt ook op label afgedrukt). 
• Opmerking bij zendingen (extra). 
• Invoeren van laad en losadressen, evt. met vaste opmerking voor de transporteur. 
• Mogelijkheid om automatisch op A4 labels (4 per vel) logo van debiteur te plaatsen. 
• Mogelijkheid om automatisch op A4 labels (4 per vel) logo van klant te plaatsen. In geval van centraal magazijn 

functie voor dealers en centraal magazijn naam mag niet op de label voorkomen. 
• Mogelijkheid om adressen te importeren en / of te koppelen aan centraal systeem via een bestandskoppeling 

(vast formaat). 
 


