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De standaard SSCC oplossing voor de Logistieke Exact gebruiker
Exact SSCC Module
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SSCC Module
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
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