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In zes stappen Supplier
van Portbase
Als softwareleverancier kunt u uw (potentiële) klanten eenvoudig
aansluiten op het Port Community System (PCS). Portbase helpt
u graag om hen te overtuigen van de meerwaarde. En natuurlijk
assisteren wij u ook bij het realiseren van de gewenste aansluitingen.
Zodra u het live uitwisselen van berichten voor één van uw klanten

System Interface
• Barge Planning

ondersteunt, krijgt u van ons de status Supplier. Met alle voordelen
die daarbij horen.

Waarom Supplier worden?

• Laadlijst
• Ladinginformatie
• Melding Domproc
• Melding Gevaarlijke Stoffen

Het PCS vormt de digitale infrastructuur van de Nederlandse havens. Via een groot
aantal intelligente diensten wisselen alle partijen in de logistieke ketens efficiënt
en veilig informatie uit. Daarbij gaat het zowel om de verplichte meldingen aan
bijvoorbeeld de Havenmeesters en Douane als om de informatie-uitwisseling tussen
bedrijven in de logistieke keten onderling.

• Melding Import Documentatie
• Melding Lading Export
• Melding Lading Import
• Melding Schip
• Melding Voedsel en Waren

Hoe meer deelnemers aan het PCS, hoe waardevoller het gebruik wordt. Portbase
streeft vanuit het algemeen belang voortdurend naar verdere uitbreiding en trekt
daarbij graag samen met u op. Als softwareleverancier bent u voor ons een belangrijke schakel naar het logistieke bedrijfsleven. Veel deelnemers gebruiken het PCS
nu via het web. Een systeemkoppeling kan voor hen grote voordelen hebben.
Optimaal hergebruik van gegevens leidt tot efficiënter werken en dus tijd- en
geldbesparing.

• Rail Planning
• Road Planning
• Transportopdracht

In zes stappen Supplier
In zes stappen realiseert u voor uw klant(en) een systeemkoppeling met Portbase
en wordt u zelf officieel Supplier:
1.	Op www.portbase.com/interfaces vindt u de berichtspecificaties van alle
services waarvoor een system interface met het PCS mogelijk is. Per service
kunt u toegang tot deze berichtspecificaties vragen;
2.	Na uw aanvraag ontvangt u van ons een inlogcode voor toegang tot het
afgeschermde gedeelte van onze website waar de berichtspecificaties staan;
3.	Voor iedere service is hier bovendien een instructie beschikbaar aan de hand
waarvan u de system interface kunt bouwen;
4.	Samen met één van onze interface-specialisten kunt u de gebouwde berichten
vervolgens in een acceptatieomgeving testen. Onze interface-specialisten helpen
u bij alle vragen om te komen tot een aansluiting op de productieomgeving van
het PCS;
5.	Ondertussen dient uw klant zich bij Portbase te registreren (met behulp van
een aanvraagformulier, te verkrijgen via sales@portbase.com);
6.	Zodra vervolgens tussen uw klant en het PCS een succesvolle
berichtenuitwisseling heeft plaatsgevonden, krijgt u de status Supplier.

Voordelen Supplier
Als Supplier vermelden wij u (inclusief logo) op onze website www.portbase.com.
Zo bent u direct bekend bij bedrijven die op zoek zijn naar een kundige softwareleverancier voor het maken van een systeemkoppeling met het PCS. Natuurlijk
kunt u de kwalificatie Supplier ook in uw eigen communicatie-uitingen gebruiken.
Portbase verstrekt daartoe graag haar eigen logo, zodat u deze op uw website
kunt publiceren.

Meer informatie
Voor vragen en verdere informatie over samenwerking met Portbase kunt u
contact opnemen met onze marketingafdeling, via 088 - 625 2518 of
marketing@portbase.com.
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