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Inleiding 

Deze handleiding beschrijft stap voor stap alle functionaliteiten van de webportal van Speedliner Logistics.  

Wanneer u na het lezen van deze handleiding nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Joris Pijnenborg via 
j.pijnenborg@speedliner.nl of telefonisch via 013-5287070. 

Browser 

Voor deze portal raadt Speedliner aan om gebruik te maken van Internet Explorer of Google Chrome.   

Inloggen 

- Ga naar http://portal.speedliner.nl 
- Log in met uw loginnaam en wachtwoord en klik op ‘aanmelden’ 
- Hierna verschijnt het volgende overzichtscherm: 
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Nieuwsberichten 

Op het overzichtscherm worden uw klantgegevens getoond, gevolgd door eventuele nieuwsberichten.  

Instellingen 

De standaard instellingen zijn te benaderen via de knop ‘Instellingen’ in het overzichtscherm. Hier kunnen diverse 
standaardwaarden ingegeven worden voor orderinvoer en printopdrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: standaard waarden 
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Zending boeken - Opdracht 

Ga vanuit het overzichtscherm naar ‘Opdrachten’ en klik op ‘Nieuwe Opdracht’ om een nieuwe zending te boeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Zending boeken - Opdracht 
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Zending boeken – Afzender   

Onder afzender worden standaard uw gegevens gevuld. Indien deze gegevens correct zijn kunt u deze stap verder over slaan. 
Indien deze gegevens niet correct zijn dan kunt u de correcte gegevens doorgeven via j.pijnenborg@speedliner.nl. Let op: deze 
stap bepaald niet het afhaaladres, het geeft slechts aan wie de afzender is van de zending. 
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Zending boeken – Afhaaladres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Zending boeken – Afhaaladres 
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Zending boeken – Geadresseerde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Zending boeken – Geadresseerde 
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Zending boeken – Tips 

 
       Buitenlandzendingen . 
       Selecteer eerst het land en vul daarna pas de postcode in. Er is geen voorletter nodig bij postcodes. 

       E-mailadres .  
       Er wordt na het verzenden van een zending een track & trace e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de                            
       geadresseerde. 

       Adresboek 
       Reeds opgeslagen adressen kunnen via het vergrootglas achter het zoekkode veld worden opgevraagd.  
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Zending boeken – Overige opties 

Extra diensten. Na het invoeren van de afzender, het afhaaladres en de geadresseerde kunnen er extra diensten worden 
toegevoegd. Hierbij kan er en keuze gemaakt worden uit onderstaande diensten. Let op, voor alle diensten geldt een toeslag 
conform de overeenkomst die met u is gesloten. De extra diensten worden per relatie ingesteld, dus het kan zijn dat u er meer of 
minder ziet. Er kunnen meerdere extra diensten aan een zending gekoppeld worden. 

Indien u bij geadresseerde of ophaaladres een tijdsvenster (zie stappen hiervoor) kleiner dan 4 uur in geeft wordt automatisch de 
corresponderende extra dienst aangevinkt en doorgegeven aan Speedliner Logistics.  

 

Mailbevestiging . Indien u een mailbevestiging van de opdracht naar een e-mailadres wilt sturen dan kunt u deze optie aanvinken 
en het betreffende e-mailadres invoeren. Een voorbeeld van de mailbevestiging vindt u op de volgende pagina.  
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Zending boeken – E-mailbevestiging 
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Opdrachtregels   

Nadat u klikt op ‘verder’ verschijnt (indien alle verplichte velden gemarkeerd met een sterretje gevuld zijn) het volgende 
overzichtscherm met de ingegeven opdracht informatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controleer de door u ingegeven informatie en ga door naar ‘Opdrachtregel’. 
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Opdrachtregels - Invoeren opdrachtregel 

De sectie ‘Opdrachtregel’ wordt standaard gevuld  met de verzendeenheid die is ingesteld onder ‘instellingen’ in het 
overzichtscherm van de webportal. Vervolg op de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4a: Invoeren opdrachtregel 
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Figuur 4b: Invoeren opdrachtregel 
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Zodra u de eerste opdrachtregel volledig hebt ingevoerd kunt u een keuze maken uit 3 knoppen:  

 

Toevoegen regel(s)  zorgt er voor dat de ingevoerde regel wordt toegevoegd aan het overzicht opdrachtregels die onder de 
knoppen wordt weergegeven. 

Toevoegen regel(s) en opslaan opdracht  resulteert in de toevoeging van de ingevoerde regel en de bevestiging van de opdracht, 
waarna u naar het volgende scherm wordt gebracht.  

Opslaan Opdracht zorgt voor de bevestiging van eerder ingevoerde regels en brengt u naar het volgende scherm.  

Alle toegevoegde opdrachtregels worden weergegeven in de volgende tabel: 

 

    Mocht u reeds toegevoegde regels willen wijzigen dan klikt u op het potloodje achter de regel. 

   Indien u reeds toegevoegde regels wilt verwijderen dan klikt u op het kruisje achter de regel. 
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Opdrachtregel – Overige opties (ADR) 

Indien de optie ‘ADR’ onder het kopje ‘overige opties’ beschikbaar is dan bent u in de mogelijkheid om ADR gekwalificeerde 
goederen te vervoeren via Speedliner. Wettelijk gezien dient u een aantal zaken door te geven, zodat Speedliner zorg kan dragen 
dat de betreffende goederen veilig op bestemming aankomen. Indien u ADR goederen wilt vervoeren, klik dan deze optie aan: 

 
Vervolgens verschijnt de volgende tabel: 
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Zoek door middel van het loepje het betreffende UN nummer. Vervolgens zullen de meeste gegevens aan de rechterzijde van het 
scherm worden gevuld.  

Daarnaast is het aantal, gewicht en de technische omschrijving van het ADR product verplicht om in te voeren.  

Alle overige informatie omtrent ADR goederen is zeer wenselijk, maar niet verplicht.  
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Dagoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het opslaan van de opdrachtregels in de vorige stappen arriveert u in het dagoverzicht. U kunt het dagoverzicht ook bereiken 
door vanuit het startscherm te gaan naar ‘Opdrachten’ en vervolgens te klikken op ‘Openstaande opdrachten’. In dit dagoverzicht 
heeft u een aantal opties. 

In het dagoverzicht kunt u etiketten printen, vrachtbrieven printen, dagafsluiting uitvoeren, zendingen verwijderen en zendingen 
aanpassen. Let op, alleen zendingen die nog niet verzonden zijn naar Speedliner kunnen worden aangepast of verwijderd. 
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          Alle openstaande zendingen in dit overzicht die de volgende werkdag moeten worden opgehaald, worden vandaag om 15:00    
          uur automatisch gepland. Zorg er dus voor dat uiterlijk om 15:00 uur alle zendingen voor de volgende dag correct zijn   
          ingevoerd en verwijderd zendingen die zijn vervallen voor deze tijd! Zie ook ‘dagafsluiting’ in deze handleiding. 
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Dagoverzicht – Printen verzendetiketten  

Per zending   Klik op het printer icoon ( ) aan het einde van de zending 
 

Meerdere zendingen Vink de zendingen aan waarvan u een vrachtbrief wil printen en klik op het printer icoon achter ‘met  
     geselecteerd’ (                                   ).  
 

Alle zendingen  Klik onder het dagoverzicht op ‘Print alle CMR’  (                    )  

 
Zorg dat elk etiket op de juiste eenheid wordt geplakt op één van de hoeken van de zending, zodat de barcode goed te scannen is. 
Etiket dus niet over plaknaden of om hoeken heen plakken. Een voorbeeld van deze verzendetiketten vindt u in bijlage 1 van deze 
handleiding. 
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Dagoverzicht – Printen vrachtbrief (CMR) 

CMR’s kunt u optioneel afdrukken en bewaren voor uw eigen administratie, voor een voorbeeld zie bijlage 2. Dit is niet noodzakelijk 
voor het transport omdat de chauffeur van Speedliner zelf CMR’s mee zal nemen. Hierdoor hoeft u, met uitzondering van de 
verzendetiketten, geen documenten af te drukken. Mocht u CMR’s willen afdrukken dan kan dat via de volgende methodes: 

 

Per zending   Klik op het PDF icoon ( ) aan het einde van de zending 
 

Meerdere zendingen Vink de zendingen aan waarvan u een vrachtbrief wil printen en klik op het PDF icoon achter ‘met  
     geselecteerd’. (                                   ) 
 
Alle zendingen  Klik onder het dagoverzicht op ‘Print alle labels’ ( )   
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Dagoverzicht – Printen verzendlijst / daglijst 

Voor uw eigen administratie is het daarnaast ook mogelijk om een totale daglijst te printen waarop alle zendingen van die dag staan 
vermeld. Deze daglijst kunt u alleen  voor alle zendingen van een dag printen. Een voorbeeld van een verzendlijst vindt u in bijlage 
3 van deze handleiding. 

U kunt deze daglijst op twee manieren printen door te klikken op: ‘print verzendlijst’ ( ) of te klikken op de knop ‘Print’ 
onder in het dagoverzicht scherm:  
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Dagafsluiting  
 
Voor een correcte dagafsluiting moeten er 2 stappen gevolgd worden vanuit het dagoverzicht.  

Stap 1: Alle etiketten / pallet labels moeten worden geprint en geplakt op de verzendeenheden 

Stap 2: Voor 15:00 uur  moeten alle opdrachten die de volgende werkdag uitgeleverd worden, verzonden worden naar Speedliner.  

          Alle openstaande zendingen in het dagoverzicht die de volgende werkdag moeten worden geleverd, worden vandaag om  
          15:00 uur automatisch gepland. Zorg er dus voor dat uiterlijk om 15:00 uur alle zendingen voor de volgende dag correct zijn   
          ingevoerd en verwijder zendingen die zijn vervallen voor deze tijd!  
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Track & Trace 

Om uw zendingen te volgen gaat u naar de optie ‘Track & Trace’ onder de knop ‘Opdrachten’. Hier verschijnt een overzicht van uw 
meest recente zendingen. Wilt u verder in het verleden kijken dan kunt u de ‘vanaf’ (                            ) en ‘tot en met’ 
(                                 ) invoeren.  

Status   Er wordt onderscheidt gemaakt tussen 5 statussen, te weten: 

 Order ontvangen Speedliner heeft uw order ontvangen, deze melding ontvangt u na het verzenden van uw order 
 Laden gepland Speedliner heeft uw laadopdracht gepland 
 Geladen  Speedliner heeft uw laadopdracht geladen bij het afhaaladres 
 Lossen gepland Speedliner heeft uw losopdracht gepland 
 Gelost   Speedliner heeft uw losopdracht gelost bij de geadresseerde 

Afhalergepland  Indien de status op ‘laden gepland’ staat, staat in deze kolom de geplande afhaaldatum en tijd 

Afhalergereed   Indien de status op ‘geladen’ staat, staat in deze kolom de gerealiseerde afhaaldatum en tijd 

Leveringgepland  Indien de status op ‘lossen gepland’ staat, staat in deze kolom de geplande leverdatum en tijd 

Leveringgereed  Indien de status op ‘gelost’ staat, staat in deze kolom de gerealiseerde leverdatum en tijd 

Er kan op de zending geklikt worden om extra gegevens van deze zending in te zien. 

Wist u dat u in elke kolomhoofd uw zoekopdracht kunt filteren door uw zoekwaarde in te geven? 

De tijden in de kolommen ‘afhalergepland’ en ‘leveringgepland’ zijn indicatieve tijden. Hier kan van afgeweken worden.  
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Adresboek 

Bij het boeken van een zending kunt u via het loepje bij ‘zoekcode’ een adres opzoeken uit uw adresboek. Dit adresboek wordt 
gevuld door alle zendingen die u in het verleden hebt ingevoerd. De zoekcode kan bij het boeken van een zending door u zelf 
bepaald worden, vult u niets in dan wordt de zoekcode automatisch: postcode + huisnummer. 

Daarnaast kunt u via het Overzichtscherm > Opdrachten > Adresboek uw adressen wijzigen, toevoegen en verwijderen. 
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Importeren opdrachten – Voorbereiden bestand 

Als u veel dezelfde zendingen moet invoeren dan kunt u deze gegevens ook importeren. Dit kan u veel tijd besparen. Om 
zendingen te importeren gaat u vanuit het overzichtscherm naar > Opdrachten > Importeren opdrachten. Een aantal zaken zijn 
belangrijk om in acht te nemen: 

Import per order  Elke regel in het import bestand staat voor één zending 

Import per orderregel Als een zending uit verschillende verzendeenheden bestaat dan dient u per unieke verzendeenheid  
  een nieuwe regel te maken. Zo kan onderscheid worden gemaakt in maat, gewicht, etc. Alle regels met  
                hetzelfde adres samengevoegd tot één zending. 

Klik op ‘Download voorbeeld’ om een Excel voorbeeldbestand te downloaden. Het bestand heeft 2 tabbladen. Het tabblad  
‘Opdrachten import’ gebruikt u als basis. Daarnaast hebben we het tabblad ‘Verklaring’ toegevoegd waarin elke kolom in het 
basisblad wordt toegelicht.  

Maximale posities Let in de verklarende lijst ook op de maximale posities per veld. Overschrijdingen van deze maximale 
posities worden niet ingelezen en kan resulteren in een foutieve invoer. Met name het veld huisnummer 
is van belang, maximaal 5 posities! 

Buitenland Bij zendingen naar het buitenland moet de juiste landcode ingegeven worden. Let op: bij postcode alleen 
de postcode invoeren zonder landcode voorafgaand aan de postcode.  
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Importeren opdrachten - Opslaan 

Wanneer het basis bestand gevuld is moet het bestand opgeslagen worden als .CSV. Dit kunt u doen door het tabblad ‘Opdrachten 
import’ geopend te hebben. Vervolgens gaat u naar de office knop ( ) links boven in het scherm en klikt u op ‘Opslaan als’ >  
‘Andere indelingen’. Zie figuur hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op, het kan voor komen dat u na het opslaan een aantal meldingen krijgt. Bevestig alle meldingen met ‘OK’ en ‘Ja’ om 
het opslaan af te ronden. Sluit vervolgens het bestand voordat u gaat importeren. 

Hierna selecteert u aan de linkerzijde een geschikte locatie  
op uw computer om het bestand op te slaan (bijvoorbeeld 
‘Bureaublad’). Geeft u het bestand een naam  (zonder spaties 
of tekens) en slaat u het op als ‘CSV (gescheiden door 
lijstscheidingsteken) ’ en klikt u op ‘Opslaan’. 
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Importeren opdrachten – Laden bestand 

Zodra de bestanden zijn gevuld kan er geïmporteerd gaan worden. Selecteer uw bestand door te klikken op de knop ‘Bladeren…’. 
Ga vervolgens naar de locatie waar u het bestand heeft opgeslagen en selecteer het bestand door dubbel te klikken. Vervolgens 
klikt u op ‘Importeren’. 

 

 

 

 

 

 
 
Controleer nogmaals na het selecteren van het bestand of de bestandsnaam eindigt met de extensie .csv . Zie het geel 
gemarkeerde voorbeeld hierboven. Indien dit niet het geval is dan heeft u de verkeerde indeling gekozen tijdens het opslaan. 
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Importeren opdrachten – Resultaat  

Nadat u het bestand heeft geïmporteerd zullen eventuele fouten verschijnen. Het resultaat scherm ziet er dan als volgt uit: 

  

Het systeem zal aangeven in welke regel de fouten zitten en welke fouten er in de betreffende regels geconstateerd zijn. Daarnaast 
geeft het aan hoeveel regels van de totaal ingevoerde regels verwerkt zijn.  

Na een succesvolle import zijn de opdrachten via het overzichtscherm > Opdrachten > Openstaande opdrachten verder af te 
handelen (printen verzendetiketten, verzending naar Speedliner, etc.).  
 
  Eventuele fouten kunnen gecorrigeerd worden in het originele bestand dat u heeft opgeslagen. Vergeet dan niet om  
  de goede regels te verwijderen uit dit bestand, anders worden deze dubbel ingelezen. 

  



Datum: 16-06-2014 – Versie 1.0           Pagina: 30 

Auteur: Joris Pijnenborg     

Importeren adressen  

Het importeren van adressen geschiedt volgens dezelfde werkwijze als het importeren van opdrachten. Volg de instructies voor het 
importeren van opdrachten om uw adressen succesvol te importeren.  
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Instellingen - Producten 

Wanneer u vaak dezelfde producten verstuurt dan kunt u deze vast leggen in het systeem. Het voordeel is dat u bij het aanmaken 
van nieuwe opdrachten deze producten slechts hoeft te selecteren en dat het systeem vervolgens automatisch de opgeslagen 
omschrijving, afmetingen en gewichten invult.  

U kunt uw producten benaderen door te gaan naar de tabel ‘Producten’. Deze tabel is te benaderen vanuit het overzichtscherm > 
Instellingen > Producten. Door te klikken op ‘Nieuwe’ kunt u een nieuw product aanmaken. 

 

Opdrachtregels die u in het verleden hebt ingevoerd worden automatisch opgeslagen in deze tabel. 
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Afmelden  

Wanneer u klaar bent met uw activiteiten kunt u het systeem verlaten door vanuit het overzichtscherm te klikken op ‘Afmelden’. Wilt 
u terug naar de website van Speedliner dan kunt u vervolgens klikken op het logo van Speedliner Logistics rechts bovenin het 
scherm.   
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Bijlage 1: Dagoverzicht 
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Bijlage 2: CMR 
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Bijlage 3: Verzendetiket 

 


