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Met Doc-Trace bewaart Beurtvaartadres voor u allerlei gegevens van uniek genummerde
documenten. Gegevens over de producent, vervoerder, besteller én aflevering. U kunt dus
traceren waar en wanneer de documenten zijn geproduceerd en door wie ze op welk tijdstip
zijn gebruikt. Als u snel inzicht wilt krijgen in de authenticiteit van documenten, is Doc-Trace
een eenvoudig hulpmiddel. Dankzij druktechnische en ICT-matige beveiligingen kan Doc-Trace
valsheid in geschrifte en documentfraude tot een minimum beperken. U heeft snel het
bewijs van echtheid!

Doc-Trace

Beurtvaartadres Document

Registratie van uitgifte van vertrouwelijke,
waardevolle en officiële documenten

De formulierenspecialist!

Vele documenten vergezellen een zending. Of het nu certificaten
zijn, attesten, oorsprongsverklaringen of vrachtbrieven,
alle zeggen iets over de zending. Niet alleen over de herkomst
en bestemming, maar soms ook over de kwaliteit van de
producten in de zending.
Met Doc-Trace biedt Beurtvaartadres Document u zekerheid
over de echtheid van de documenten.
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Beurtvaartadres Document is een van de drie Business Units
van Beurtvaartadres. Beurtvaartadres Document houdt zich
bezig met alles wat op formulierengebied in transport nodig
is. Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren ontwerpen,
produceren, up-to-date houden, beheren van lay-out, op
voorraad houden én distribueren van documenten. Zonder
blind te zijn voor digitale ontwikkelingen. Is digitale controle of
vooruitgang gewenst? Dan werkt Beurtvaartadres Document
samen met Beurtvaartadres Digitaal.

Zekerheid over echtheid van documenten
Vele wegen leiden naar Rome. Om de echtheid van een
document te waarborgen, bestaan zowel druktechnische als
ICT-matige oplossingen. Alle oplossingen gaan uit van de
eigenschappen die een document uniek maken.
Denk aan een watermerk, microtekst, bijzondere kleurstelling
of bijvoorbeeld een RFID-chip.
Doc-Trace van Beurtvaartadres werkt ook met UNIEK
genummerde documenten.

Van registratie tot traceerbaarheid
Al jaren registreert Beurtvaartadres de nummers van alle
documenten. Aanvankelijk om ervoor te zorgen dat alleen
unieke nummers in omloop zouden zijn. Nu blijkt dat de
logistieke sector behoefte heeft allerlei documentgegevens te
traceren, biedt de jarenlange ervaring in registratie uitkomst.
Ook andere uitgevers van documenten hebben de weg naar
Beurtvaartadres gevonden. Zij willen niet alleen zeker zijn
over de uniekheid van de uitgegeven documenten, ook over
een traceerbaar verloop van productie tot uitgave aan de
gebruiker.

Gegevens per uniek nummer
Doc-Trace brengt het traject in kaart van productie tot uitgifte
van een document. Als een document deel uitmaakt van
Doc-Trace, dan kan Beurtvaartadres de volgende gegevens
leveren:
•	wanneer het document geproduceerd is;
•	wanneer het document vervoerd en opgeslagen is;
•	wanneer en aan wie het document uiteindelijk geleverd is;
•	of er sprake is van een misdruk, retourzending of uitval in
het hele proces.

Track & Trace?
Veel logistieke dienstverleners hebben hun eigen (interne)
tracking en tracings systemen op basis van eigen
nummerreeksen. Doc-Trace kan hier een perfecte aanvulling
op zijn door een koppeling tussen de nummer-database van
Beurtvaartadres en die van de desbetreffende logistieke
dienstverlener. Zo kan zowel de authenticiteit van de zending
gewaarborgd worden en kan de logistieke dienstverlener
ontlast worden van het in distribueren van nummers en/of
documenten. Dit vereist een samenwerking in de logistieke
keten maar bespaart tijd/geld.

Rapportages over periodes
Via Doc-Trace is het ook mogelijk om op aanvraag eenmalig
of periodiek een rapport te ontvangen over de uitgegeven
nummers in een periode. Het rapport geeft een duidelijk
overzicht van:
•	de uitgegeven nummers;
•	de datum van uitgifte;
•	de ontvangers van de uitgegeven documenten.
Uiteraard verstrekt Beurtvaartadres deze rapporten
uitsluitend aan de eigenaar van de documenten.
Een koppeling tussen de nummer-database van
Beurtvaartadres en uw interne software?
Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Handhavers
Inspecteurs, kwaliteitcontroleurs, het KLPD en de douane.
Een greep uit de navragers die Beurtvaartadres kent.
Hebben zij twijfel over de echtheid van een document en
daarmee met de herkomst of kwaliteit van een zending?
Dan kunnen ook zij die echtheid betrekkelijk eenvoudig
verifiëren met Doc-Trace.
Beurtvaartadres verstrekt alleen informatie aan bevoegden
en met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Toekomst
Bij Beurtvaartadres bent u verzekerd van een waterdichte
registratie van de uitgifte van officiële documenten.
Vooralsnog kunt u uw navraag alleen schriftelijk (per reguliere
post of mail) indienen bij Beurtvaartadres Document. In de
toekomst hoopt Beurtvaartadres een portal te ontwikkelen,
waar ook (bevoegde) derden gebruik van kunnen maken.
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Voordelen van Doc-Trace
Laat uw officiële documenten produceren en uitgeven door
Beurtvaartadres Document, de formulierenspecialist!
Dan is de uniekheid van uw documenten op relatief eenvoudige
wijze gegarandeerd en geregistreerd. Een uniekheid die de
uitgever kan vertalen naar echtheid. En een uniekheid die de
gebruiker kan vertalen naar een product van kwaliteit!

Mission statement

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het onderling uitwisselen en bewaren van
gegevens over logistieke transacties, om de totale transactiekosten te verlagen. Hiertoe
stelt zij kennis, gebruikersvriendelijke portals en producten beschikbaar. Beurtvaartadres
streeft nadrukkelijk naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening
en wil het bewustzijn met haar MVO-beleid overbrengen aan medewerkers, afnemers en
leveranciers. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau en
Transport en Logistiek Nederland

Beurtvaartadres levert haar dienstverlening vanuit de volgende eenheden:
Beurtvaartadres douane
Beurtvaartadres douane faciliteert importeurs en
exporteurs in het zo efficiënt mogelijk (digitaal) afhandelen
van douaneaangiften en overige douaneverplichtingen.

TransFollow
TransFollow faciliteert de logistieke keten met
gemeenschappelijke gebruikersvriendelijke ICT-systemen
voor de uitwisseling van gegevens en het verhogen van
de datakwaliteit. Hierbij staan integriteit van data en het
verlagen van de totale transactiekosten met gebruikmaking
van nieuwe technologieën hoog in het vaandel.

Stichting vervoeradres
De Stichting vervoeradres faciliteert de logistieke keten met
tweezijdige, breed geaccepteerde algemene voorwaarden
(zoals de AVC). Centraal hierbij staan evenwichtige
risicoverdeling, brancheacceptatie en duidelijkheid over
de rechtspositie van zowel afzender (verlader), logistieke
dienstverlener als geadresseerde. De Stichting onderhoudt
internationale contacten, gericht op het verbeteren van de
rechtspositie van de partijen in de logistieke keten (zoals
geformuleerd in het CMR-verdrag).
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Beurtvaartadres document
Beurtvaartadres document zorgt ervoor dat het bedrijfsleven
zijn goederen met de juiste wettelijke documenten kan
versturen, via de weg, het water of de lucht.
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