Uw vrachtdocumenten direct opvraagbaar vanuit
uw eigen TMS of Internet Tracking & Tracing

Bijwerken van de emballage
administratie, het kopiëren en sorteren
van vrachtbrieven en de verzending
met de verkoopfactuur. Een tijdrovend
proces.

ImageCapture

Elk transportbedrijf kent het tijdrovende proces. Het bijwerken van de
emballage administratie, het kopiëren en sorteren van vrachtbrieven
én de verzending met de verkoopfactuur. Het op aanvraag opzoeken,
kopiëren en faxen van documenten. Met ImageCapture behoort dat nu
tot het verleden.

Volledige integratie
met uw TMS

ImageCapture is ﬂexibel toepasbare scansoftware. Het scant de meest
uiteenlopende documenten. Van vrachtbrieven tot aftekenlijsten, van
inkoopfacturen tot dagstaten. Allerlei documenten waar uw bedrijfsproces om draait. De intelligente herkenningsfuncties maken het
mogelijk, uw documenten sterk geautomatiseerd te verwerken.
Met ImageCapture kunt u vrachtbrieven direct opvragen vanuit de
orderadministratie in uw transport managementsysteem (TMS).
Vervolgens kunt u ze meeprinten bij de verzamelfacturen, of direct
beschikbaar stellen bij uw zendinggegevens op internet.
Retourladingen, manco’s en schades. De verwerking van deze mutaties
in uw emballage administratie kan veel sneller. Met ImageCapture
kunt u ze opnemen in het scanproces, waarna ze in uw TMS applicatie
verwerkt kunnen worden. Dankzij ImageCapture verloopt uw administratieve ritafhandeling sneller dan ooit. Uw documenten zijn met één
druk op de knop beschikbaar.

CMR

Internationaal actieve transportbedrijven hebben automatisch te
maken met de CMR. Met ImageCapture kunt u CMR’s batchmatig
scannen: op rit, charter, trailernummer of op een ander niveau.
ImageCapture optimaliseert de beeldkwaliteit van de gescande documenten volledig automatisch.
Veel transportbedrijven werken met een verlader die de vrachtbrieven
meelevert. Met als gevolg: de referentie naar het ordernummer in uw
TMS ontbreekt. ImageCapture heeft een unieke oplossing voor dit probleem: de software koppelt deze documenten geautomatiseerd aan de
juiste order. Het zeer tijdrovende labelen van deze vrachtbrieven met
een barcode sticker wordt hiermee overbodig. Aansluitend worden de
CMR’s direct gekoppeld aan het zendingnummer in uw transportadministratie.
Daarnaast kan ImageCapture uw colli- en emballage mutaties geautomatiseerd verwerken en als retour data exporteren naar uw TMS.

Aftekenlijsten

ImageCapture kan ook uw aftekenlijsten scannen. De software
deelt ze op basis van patroonherkenning automatisch op naar losse
zendingen. Hierbij kan zowel worden gewerkt met regels met een
vaste als met een variabele hoogte.
ImageCapture kan bij het opdelen automatisch detecteren of de
handtekening is geplaatst. Uitbreiding van ImageCapture met de Form
Class module biedt u de mogelijkheid, retour informatie automatisch
te verwerken, waarna deze gegevens kunnen worden teruggekoppeld
aan uw TMS.
De zendingregels kunnen vervolgens bij uw gegevens op het internet
als digitale handtekening worden aangeboden.

Inkoopfacturen

Elk bedrijf heeft te maken met inkoopfacturen. In de transportsector
vormen deze vaak een mix van kostenfacturen en charterfacturen. Het
aﬂetteren van charterfacturen kost veel tijd.
De Invoice Class module van ImageCapture biedt de mogelijkheid
deze facturen te scannen, elektronisch te verwerken en te koppelen
aan de boeking in uw administratie.
Via een match met de lopende transportopdrachten is het verschil
tussen verwachte en werkelijke kosten direct zichtbaar.

De voordelen van
werken met ImageCapture

Document Class
• Flexibel verwerken van ongestructureerde
documenten
• Batchmatig scannen en importeren

• Gescande vrachtbrieven direct gekoppeld aan de

dossiers in uw TMS. Hierdoor kunt u de vrachtbrieven
direct meeprinten bij het factureren, ze als mailbericht
verzenden of op Internet bij tracking en tracing
gegevens beschikbaar stellen
• Vrachtbrieven zijn bij navraag direct opvraagbaar

vanuit uw TMS

• Handmatig en geautomatiseerd indexeren
• (interactieve) OCR herkenning
• BARCODE herkenning
• Gebruik van vrije invoervelden
• Gebruik van (ODBC) tabellen
• Gebruik van auto increment velden
• Volledige controle op data invoer

• Noodzaak tot kopiëren van de vrachtbrief komt direct

te vervallen

• Image enhancement
• Image annotatie
• Export naar doorzoekbaar PDF, TIFF, JPG,

• Geen noodzaak tot het labelen van vrachtbrieven.

U kunt vrachtbrieven veel sneller scannen
• Aftekenlijsten automatisch opgedeeld op

PNG, HTML, ASCII, XML en WORD formaat
• Dynamisch creëren van
bestandsbenamingen en directory
structuren

zendingsregel niveau
• Automatische kwaliteitsverbetering van het gescande

document

• Exportfuncties naar ODBC en OLEDB
compliant databases
• Export functies naar Outlook (Express),

• Automatisch verzenden van mailberichten met

gescande vrachtbrief als bijlage

Groupwise en SMTP mail clients
• Export functies naar FTP servers

• Vrachtbrieven doorzoekbaar op volledige tekst

• Overig export functies op aanvraag
• Stand alone en multi user conﬁgureerbaar
• Ondersteuning van alle gangbare scanners
en multifunctionals met scan to ﬁle optie

Koppelingen met TMS systemen
• CatLogic
• ILN Trans
• Kewill Logistics
• MDRS NG
• MendriX
• Nachon
• Navision

• NaviTrans
• Parsis
• Plan&Go
• RitRov
• Roadrunner
• Q-freight
• Spider-Road

• Talis
• Transpas
• Van Boxtel
• Overige systemen
op aanvraag

Runsheet Class
• Geautomatiseerd opsplitsen van
aftekenlijsten naar losse zendingregels met
handtekening detectie

Invoice Class
• Geautomatiseerd inlezen van
inkoopfacturen
• Geautomatiseerd aﬂetteren van

Koppelingen met ﬁnanciële systemen
• AccountView
• Afas Proﬁt
• Cash

• Exact Globe
• Unit4 Multivers
• SAP Business One

• Overige systemen
op aanvraag

inkoopfacturen
• Automatisch aanmaken van mailberichten
• Directe koppelingen met ﬁnanciële
systemen en workﬂow applicaties
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