
Collect + Go: innovators in e-document handling



GEEN GEDOE

✓ Configureerbaar

✓ Beschikbaar in vragenpad en via IOS/Android

✓ Emballage en tijdregistratie laden en lossen

✓ ADR goederen

✓ Corona Proof / social distancing

✓ Toegang tot de meeste trucks / chauffeurs (> 400K)

INTRODUCTIE COLLECT + GO

MAKKELIJK TE IMPLEMENTEREN IN 3 STAPPEN!

IDEAAL VOOR GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER

✓ Gecertificeerd door de overheid

✓ Meertalig (Pools, Oekraïens, Frans, Engels, Duits, 

Spaans, Nederlands, Roemeens)

✓ Compatibel met andere e-CMR providers

✓ Toepasbaar in 31 landen

✓ Eén betalende klant, gratis te gebruiken door andere 

ketenpartijen



Doelstellingen Voortgang, t/m datum 20/04/2022 Status

< 1 > Volledig data gedreven digitaal proces waarin e-CMR data wordt verrijkt 

met AI en/of smart sensoring data (01-04-2021 t/m 31-12-2021).

Vanaf de start op 01/05/2021 is er gewerkt aan projectdefinitie, partnership 

vorming, afstemming met marktpartijen en data ontsluiting e-CMR. 

On track

< 2 > Ontwikkeling / integratie van een toepassing waarmee verladers en 
transporteurs de identiteit van de e-CMR gebruikers ‘on the spot’ vast kunnen 
stellen (01-04-2021 t/m 31-12-2022).

Het functionele proces is in kaart  gebracht. O.a. architectuur, terminal flows, 

magazijn flows, technische realisatie, projectmanagement. De technische realisatie 

start begin 2022.

Vertraagd /nwe 

deadline 31-12

< 3 > Uitbreiding van het e-CMR datamodel zodat e-signing op basis van smart 
sensoring mogelijk wordt (01-04-2021 t/m 31-12-2022). Er wordt gewerkt aan het opzetten van een smart sensoring proces in 

bulktransport en voor containers. Activiteiten oa: ontsluiten data ERP/TMS 

systemen, triggers identificeren voor geautomatiseerd tekenen. 

On track

< 4 > E-signing processen waarin identificaties en authenticaties op 

persoonsniveau/machine niveau beschikbaar komen voor e-signing (01-01-2022 

t/m 31-12-2022). 

In Q1 2022 eerste toepassing realiseren in een gecontroleerde omgeving met e-

signing via toepassing in warehouse uitgifte bij verladers of in terminal afhandeling 

bij regionale of mainport terminals. 

Vertraagd / 

eerste 

toepassing Q2

< 5 > Certificering van deze tekenopties voor het e-CMR protocol, zodat deze 

beschikbaar komen binnen de Benelux en/of EU (01-01-2022 t/m 31-12-2022). 

In Q1 2022 de software wijzigingen 3rd party e-signing laten beoordelen door 

audit partij Niwo. 

On track / 

Ingediend 

15/04/2022

Innovaties AI / Smart sensoring


