SSCC module voor Exact Globe
De standaard SSCC oplossing voor de Logistieke Exact gebruiker

Voorbereid op de toekomst
Albert Heijn dwingt gebruik SSCC-label
af bij leveranciers
Algemeen directeur van AH, Sander van
der Laan zegt hierover:
“Het is zaak goed uit te leggen wat de
winst is van bijvoorbeeld het SSCC-label;
een unieke identiﬁcatiecode voor pallets
voor meer informatie en eﬃciency in de
keten.
...
Vijftien jaar geleden waren er nog
bedrijven die zonder computer konden
werken, nu kan dat niet meer. Zo zal het
binnen afzienbare termijn ook gaan met
het SSCC-label: plak je niet zo’n sticker
op je pallets, dan kun je geen zaken meer
doen met retailers.”
bron: logistiek.nl

De logistieke markt zal in 2011 veel te maken krijgen met eisen
van klanten waardoor men meer informatie moet aanleveren. Met
name de grote supermarktketens zorgen voor veel roering door bij
leveranciers zaken af te dwingen als SSCC labels die vervolgens via
EDI weer gecommuniceerd dienen te worden.
Veel logistieke Exact gebruikers die leveren aan deze ketens worden
vervolgens geconfronteerd met torenhoge oﬀertes van leveranciers.
Optimizers heeft voor een aantal van haar logistieke Exact klanten
oplossingen geschreven die betaalbaar en snel te implementeren
zijn.

Exact SSCC module
De Exact SSCC (Serial Shipping Container Code) oplossing is volledig
geïntegreerd binnen Exact Globe waarbij men een order selecteert
en voor deze order unieke Exact SSCC nummers genereert.
De SSCC labels worden vervolgens afgedrukt en via EDI
gecommuniceerd naar uw klant. Doordat het SSCC label op de te
leveren pallet wordt geplakt kan uw klant deze vervolgens scannen
en zo de verstuurde EDI informatie gebruiken.

Exact EDI Gateway

Neem contact met ons op
voor aansluiting op uw
eigen omgeving!

Met de EDI Gateway voor Exact Globe gebruikers heeft Optimizers
ingespeeld op de vraag van Exact klanten: een ﬂexibele EDI tool die
voorbereid is op de toekomst. Bij klanten als de Bieze Food groep,
Den Hollander Food en Teeling Petfood hebben we met de EDI
Gateway bewezen dat deze module snel te implementeren is tegen
beperkte kosten.

Wat is SSCC?
De internationaal geaccepteerde GS1-verzendcode, ook wel de Serial
Shipping Container Code (SSCC) genoemd, geeft iedere individuele
logistieke eenheid die verzonden wordt een uniek nummer. Op basis
van deze code kunnen handelspartners informatie over de inhoud van
de pallet, omdoos, krat of een andere verzendeenheid automatisch
identiﬁceren en herkennen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het soort
en aantal producten, batchnummers, houdbaarheidsdatum, afzender
en ontvanger.

Toepassingsgebieden
De wereldwijde unieke SSCC-code is van nut bij het verbeteren van
zowel interne als externe processen in de supply chain. Denk hierbij
aan:
•

het verkorten van wachttijden van chauﬀeurs

•

het optimaliseren van goederenontvangst, opslag, orderpicking
en uitslag

•

tracking en tracing

•

het optimaliseren van de crossdock-operatie en

•

het verbeteren van de voorraadregistratie bij toeleveranciers

Proefopstelling
Bij interesse heeft u de mogelijkheid de SSCC module uit te proberen.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie:

www.optimizers.nl
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