Factsheet Oplossing voor leveringsbewijs

Wat is een leveringsbewijs?
Leveringsbewijs (POD): Een leveringsbewijs komt
gewoonlijk tot stand door de klant op het moment van
aflevering een leveringsbericht te laten ondertekenen. Dit
is meestal een geprint document dat de klant ondertekent.
Het bewijst dat de klant zijn of haar bestelling heeft
ontvangen. Leveringsberichten worden gebruikt om de
transactie te documenteren.
Leveringsbericht: Een document dat de beschrijving en
hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten
vermeldt. Een door de koper ondertekende kopie van het
document wordt als leveringsbewijs geretourneerd naar de
verkoper.

Proof of delivery

Processen zijn nog steeds handmatig en grotendeels
afhankelijk van papier. Papieren documenten raken
vaak kwijt of beschadigd tijdens het transport en de
verwerking en stapelen zich snel op in het kantoor. 5%
van de leveringsberichten raakt zoek en moet opnieuw
ingediend en ondertekend worden. Dat schept weinig
vertrouwen bij de klant. Omdat de systeemverwerking
van leveringsberichten pas kan beginnen wanneer de
vrachtwagen terug is, kan er niet in realtime met de klant
gecommuniceerd worden. Wijzigingen in de bestelling
of voorraad moeten handmatig ingevoerd worden. Het
verwerken van de leveringsberichten kan dagen duren
en handgeschreven krabbels maken aanpassingen
onbetrouwbaar en lastig te scannen.

Beoogde kopers en wat ze willen:
1. De operations manager wil papier verminderen en
mobiele apparaten gaan gebruiken.
2. De accountingmanager wilt de accuratesse verbeteren.
3. De IT-manager wilt een oplossing die eenvoudig
kan worden aanpast aan de bestaande systemen en
processen, zonder dat het huidige ERP-systeem hoeft
te worden gewijzigd.
4. De CFO wil lagere operationele kosten en een betere
klantbeleving.

Wat te vragen?
1. Raakt u leveringsbewijzen kwijt? Als dat zo is, hoeveel
werk is er nodig om ze te vervangen?
2. Heeft u ooit iets twee keer aan dezelfde klant geleverd
omdat u het leveringsbewijs kwijt was geraakt?
3. Wilt u overstappen naar digitaal?

Wat zijn de grootste problemen?
Het proces is foutgevoelig en tijdrovend omdat het
leveringsbericht door diverse handen gaat voordat het
veilig in het systeem wordt opgenomen.

Volgens het mobiliteitsrapport van Field
Technologies:
60% van bedrijven die op locatie werken, maakt
geen gebruik van automatiseringssoftware
82% ziet het optimaliseren van mobiliteit als
strategie voor het komende jaar

4. Kunt u het ontwerp van uw leveringsbewijs
eenvoudig wijzigen?
5. Wilt u de leveringsbewijzen in realtime na iedere
levering op kantoor ontvangen?
6. Kunt u visuele of interactieve inhoud toevoegen aan
de op locatie verzamelde informatie?
7. Weet u waar elke levering in het proces is, en kunt u
automatisch berichten aan klanten versturen?
8. Worden leveringsberichten handmatig in uw systeem
ingevoerd? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
9. Heeft u een proces om fouten in de gegevensinvoer
te detecteren? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
10. Wat is uw foutenpercentage en hoeveel tijd wordt er
besteed aan het oplossen van fouten?
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