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Our solution to facilitate your booking process
Through our online booking platform, Kuehne + Nagel can create and
manage your bookings in a simple and efficient manner:
•
•
•
•

No EDI setup required
Completion of B/L instructions
Templates for repeat bookings
Archive of previous bookings

Functionality and capabilities
•

Generate bookings for Sea-, Air- and Road shipments, 		
together with the AWB - B/L instructions and transport
documents.

•

Transmit data to Kuehne + Nagel without technical
developments or EDI.

•

Create and use templates to reduce manual data entry,
streamlining the process and creation of the bookings.

•

Complete the shipping instructions / transport documents
online, indicating the exact content as shown on the letter of
credit.

•

Receive an automatic confirmation of the booking with
the possibility of sending a copy to third parties.

•

Key in different references for every shipment, on shipment
level, making it possible for you to track the shipment through
the different phases of the process using your own search
parameter.

•

Track your booking history (with different search criteria)
to modify and / or update the details of a new booking.

•

Access shipment details via KN Login Tracking and Tracing.

•

Upload documents to the booking.

KEY BENEFITS 						
Increase productivity / measure KPI’s per booking
Manage the booking confirmations
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Easy compliance of Letters of Credit
24/7 access to create bookings
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Onze oplossing om uw boekingsproces te vereenvoudigen
Door gebruik te maken van het boekingsplatform van
Kuehne + Nagel, is het mogelijk om uw boekingen makkelijk en
efficiënt te managen:
•
•
•
•

Geen EDI verbinding nodig
Compleet maken van de B/L instructies
Templates opstellen voor volgende boekingen
Het archiveren van gemaakte boekingen

Functionaliteiten en mogelijkheden:
•

Het maken van zee-, lucht- en wegtransportboekingen, samen
met de B/L instructies en transportdocumenten.

•

Informatie doorzetten naar KN Login zonder het gebruik van
technische ontwikkelingen of EDI verbindingen.

•

Het opstellen van templates voor het reduceren van manuele
data invoer.

•

Het online maken van de shipping instructies /
transportdocumenten, welke overgenomen worden op de
Letter of Credit.

•

Het automatisch ontvangen van de boekingsregistratie met
de mogelijkheid deze te verzenden naar een derde partij.

•

De mogelijkheid tot het invullen van persoonlijke referenties,
waardoor het nog makkelijker is om de zending te volgen in
alle fases van het transportproces.

•

Het aanpassen van gegevens van voorgaande zendingen om
deze te gebruiken voor een nieuwe boeking.

•

Makkelijk inloggen op KN Login Track en Tracing om zo de
details van de verscheping te bekijken.

•

Documenten bij de zending voegen.

Voordelen 						
Productiviteit bevorderen / KPI’s meten per boeking
Overzicht houden d.m.v. de boekingsbevestigingen

www.kuehne-nagel.com

Gemakkelijk inwilligen van de Letter of Credit
24/7 toegang tot het maken van boekingen

