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Handleiding Cargo Controller
Nomineren van de vervoerder



Cargo Controller: BL Overview

• Overzicht van alle BL’s waarvoor 

de agent u heeft genomineerd als 

losterminal

Nieuwe opties voor de pilot:

1. Extra veld in het “stoplicht” (zie 

volgende pagina)

2. Nieuwe filter mogelijkheden:
• Bakje ‘Cargo Director’

• Vervoerder genomineerd ja/nee

3. Nieuwe knoppen bij de Multi 

select

4. Nieuwe knoppen per B/L

5. Nieuwe knoppen per container

6. Het instellen van een standaard 

vervoerder
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Cargo Controller: Nominaties
• Op 2 manieren te bereiken:

• Via het detailscherm

• Via het overzicht scherm

• LET OP: Het verwijderen van een 

nominatie is alleen mogelijk indien dit 

scherm benaderd wordt via het 

detailscherm

• Verplichte velden:

• Vervoerder

• Modaliteit (verwachte modaliteit. niet 

bindend)
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Cargo Controller: Stoplicht

• Alle belangrijke informatie zoals gewend

• Met daarbij nu toegevoegd informatie over de 

status van de vervoerder & voormelding.

• Mogelijke opties zijn:

• 1. Geen vervoerder bekend

2. Vervoerder genomineerd

3. Voormelding bekend

4. Voormelding geaccepteerd

5. Voormelding geweigerd
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Cargo Controller: BL Details
Detailscherm met alle BL-gegevens zoals gemeld 

door de agent

1. Overdragen van de rol lading regisseur

Overdagen is alleen mogelijk wanneer:

- Een andere organisatie de B/L ook volgt

- Alle genomineerde vervoerders weer 

ingetrokken zijn

2. Nieuw tabblad per container met daarin:

- De genomineerde vervoerder (indien bekend)

- Een optie om de vervoerder toe te voegen 

indien niet bekend, te wijzigen of te 

verwijderen.

Let op: Deze informatie wordt alleen getoond aan 

de lading regisseur van de B/L
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Cargo Controller: Excel Upload
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• Het is nu mogelijk om nominaties gelijk 

mee te uploaden bij het tracken van een 

B/L. Zie de templatefile voor de vereiste 

informatie



Cargo Controller: Authorise Commercial Release 

• De “Release-to-party” kan door de 

rederij automatisch worden

vastgesteld via een authorisatie op 

de Commercial Release.

• Typ de naam van de rederij/agent en

selecteer deze om toe te voegen.

• Vul de unieke code in die is 

aangeleverd vanuit de rederij/agent.

• Eenvoudig verwijderen van 

autorisaties via de knop ‘Delete’

• Te bereiken:

• Via de user details
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Cargo Controller: Authorise Cargo Director 
• Standaard is de “Release-to-party” 

ook de cargo director van de lading.

• Optioneel vastleggen van vaste

vervoerders die de rol van Cargo 

Director overnemen.

• Typ naam van de organisatie en

selecteer deze om toe te voegen.

• Eenvoudig verwijderen van 

autorisaties via de knop ‘Delete’

• Te bereiken:

• Via de user details
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