Collect + Go: gebruikersinstructie (super) admin

E-CMR proces
LOCATIE

Fysieke PROCES

E-CMR HANDELING

AFZENDER

ONDERWEG

Ontvanger controleert
lading

Chauffeur laadt goederen
in trailer

Afzender tekent e-CMR’s
af via QR of pincode

Chauffeur tekent e-CMR’s
af op zijn smartphone

1.

QR code magazijnmedewerker:
1. Admin print QR code
2. Op badge plakken en uitreiken
Pincode magazijnmedewerker:
1. Registratie e-mail
2. Pincode aanmaken

ONTVANGER

Bij controle is e-CMR
beschikbaar in app

Goederen worden gelost,
evt retouren geladen
door chauffeur

Chauffeur selecteert eCMR en voert evt
retouremballage in.
Ontvanger tekent af via
QR of pincode

Opzetten users en rollen in de portal

User roles:
- Super Admin
- Company Admin
- Planner
- Signing User

Kan organisaties en gebruikers aanmaken en ziet alles
Kan gebruikers aanmaken binnen de eigen organisatie / transporteur / andere organisaties
Kan e-CMR’s aanpassen en chauffeurs aanmaken
Mag e-CMR’s (beperkt) aanpassen, bekijken en aftekenen met QR en pincode

1) De super admin maakt per organisatie een company admin gebruiker aan. Hij/zij nodigt de verladers en
transporteurs uit. Zij registreren de gebruikers eenmalig. De rechten zijn gebaseerd op de rollen van de gebruikers
(slide 4).
2) De company admin krijgt toegang tot de Collect + Go portal en kan e-CMR’s voor zijn/haar organisatie zien en
(gedeeltelijk) bewerken (slide 5).
3) Onder het kopje users kan de (super) admin Signing Users aanmaken. Zij ontvangen een activatie e-mail (slides 6-8)
4) Tekenoptie 1: signing users tekenen de e-CMR’s af met QR code. Deze QR code wordt uitgeprint door de (super)
admin en op een badge geplakt (slide 9). De chauffeur scant deze QR code. De magazijnmedewerker tekent de eCMR door zijn badge aan te bieden bij de chauffeur. De chauffeur scant deze.
5) Tekenoptie 2: signing users tekenen de e-CMR’s af met pincode. e-CMR’s worden afgetekend met een viercijferige
pincode in de portal van Collect + Go (slides 10-11).

Rechten / permissies
Permission
Change status of CMR

Viewing cmrs
Modify cmrs
Remove cmrs
Signature cmrs
Modify or remove roles
Assignment of role
Viewing roles
Modify or remove organizations
Viewing organizations
Use portal
Use mobile app
Create Driver User
Remove photo
Create CMR

Description
Determines the ability for a user with a role
to change the current CMR status in reverse
order, for example, to transfer signed
documents to their original state
Determines the ability to view cmr, goods
and containers on them
Determines the ability to adjust data on cmr
(add, change), goods and containers on them
Determines the ability to delete cmr, goods
and containers on them
Determines the ability to sign cmrs
Determines the ability to adjust (add,
change) and delete data by roles and
permission
Assigning Roles to Users
Determines the ability to view roles by
user's organization
Determines the ability to adjust (add,
change) and delete data by organization
Determines the ability to view organizations
Can use portal
Can use application
Determines the ability to delete photo on cmr
Possibility to create a new CMR in portal

Super Admin

Company Admin

Planner

Driver User

Signing User
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Admin user – Portal functies

Gebuikers aanmaken
Overzicht van alle e-CMR’s

1

Attachments (Foto’s)
PDF bekijken
Verwijderen e-CMR (niet mogelijk na tekenen afzender)
Data wijzigen in e-CMR
Alle data bekijken in e-CMR
Toevoegen opmerkingen en e-mail addressen

Aanmaken signing users

Kies de klant uit de dropdown

Klant naam

Kies rol signing user
E-mail adres gebruiker

Geef het e-mail adres in voor de signing user

Opslaan

De gebruiker ontvangt een e-mail

Activeer pincode

Definieer gebruikersnaam
Definieer pincode
Voornaam
Achternaam

Opslaan

QR code van de gebruikers printen
(Super) admin
user

Tekenproces portal (optioneel)
Signing
user

Sign via
pincode

Signoff via pincode

