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Meer informatie over de DGOffice software modules is  
te vinden in onze andere brochure "Safety first". 

Nationale- en internationale regels en 

voorschriften wijzigen regelmatig, wat 

directe invloed heeft op logistieke processen, 

gerelateerde documentatie en 

rapportagevereisten. Het is een uitdaging 

om deze wijzigingen zo min mogelijk de 

workflow processen te laten beïnvloeden, en 

tegelijkertijd te voldoen aan de van toepassing 

zijnde regels en wijzigingen van voorschriften. 

Dit betekent dat alle vereiste rapportage, 

documentatie, arbeidsplekinstructies, product 

etikettering en veiligheidsmaatregelen daarop 

dienen te worden afgestemd en te worden 

geactualiseerd. Daarnaast dient men de 

verschillen te kennen tussen diverse 

voorschriften. Bijvoorbeeld: een item kan 

als een gevaarlijke stof worden aangemerkt 

volgens de “Globally Harmonized System of

classification and labeling of chemicals”, maar 

zou daarentegen volgens bepaalde 

vervoersvoorschriften niet als gevaarlijk 

behoeven te worden beschouwd.

 

 

 

DGOffice biedt een complete reeks 

handvatten om organisaties te ondersteunen 

in alle aspecten van het beheer van 

gevaarlijke stoffen. Het modulaire ontwerp 

zorgt ervoor dat slechts de vereiste modules 

worden gebruikt. Allemaal met dezelfde 

belofte: het bieden van adequate-, foutloze- 

en geactualiseerde informatie, plus 

documentatie tegen de laagst-denkbare 

tijdsinvestering.

 

 

 

 

DGOffice is ontworpen om te combineren 

met de meest gangbare administratieve 

computersystemen, en kan geïntegreerd 

worden binnen uw eigen netwerkomgeving.
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Integratie van Gevaarlijke Stoffen beheer
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Remote
server

Backoffice-
systeem

Om optimaal te kunnen profiteren van de DGOffice software, creëert de integratie van 

een geautomatiseerde logistieke gevaarlijke stoffentoepassing- zoals DGOffice Remote 

Server- met bestaande backoffice systemen, een enorme toegevoegde waarde. Bovendien 

zullen backoffice systemen hiermee effectiever en efficiënter worden.



4

Remote Server I  Behaal maximaal rendement uit uw 
huidige backofficesysteem

 

DGOffice Remote Server is een op afstand 

ondersteunend systeem, dat oplossingen voor beheer 

van gevaarlijke stoffen kan integreren in bestaande 

werkomgevingen. Het voegt logistieke oplossingen 

voor gevaarlijke stoffen toe aan bestaande backoffice-

systemen waaronder Warehouse Management Systems 

(WMS), Customer Relation Management (CRM) of 

Enterprise Resource Planning (ERP) zoals SAP.

 

Hoe het werkt

Een gebruiker maakt gebruik van het backoffice-

systeem van een bedrijf en genereert daar opdrachten. 

Normaliter zijn de artikelnummers of beschrijvingen die 

worden gebruikt, niet gerelateerd aan, bijvoorbeeld, 

UN- of CAS-nummers. Op het moment dat een 

bestelling wordt afgerond en vrijgegeven voor verzending 

naar de klant, genereert het systeem een bestand met de 

standaard order informatie, hoeveelheid en het 

artikelnummer. Dit bestand wordt via het lokale netwerk 

of internet naar de DGOffice Remote Server verzonden. 

DGOffice Remote Server leest het bestand en verwerkt 

de inhoud. Op basis hiervan wordt alle opgevraagde 

documentatie en/of informatie gegenereerd en naar 

de opgegeven printer verzonden, geretourneerd als 

elektronisch bestand via e-mail of volgt 

terugkoppeling naar het systeem.

 

 

De eigenlijke oplossingen worden verwerkt in 

een afzonderlijk extern systeem: de DGOffice 

Remote Server. De interface die de twee 

systemen verbindt draait op de achtergrond 

en wordt geactiveerd door gebruiker geïnitieerde 

acties, bijvoorbeeld vanuit het orderverwerkings-

systeem. Dit kan van alles zijn: van een nieuwe 

bestelling tot een wijziging in de status van een 

zending. Extra acties door de gebruiker zijn niet meer 

nodig, anders dan het verzamelen van de verwerkte 

documenten van de printer, vanuit e-mail of een 

andere gespecificeerde bestandslocatie.

 

 

 

 

Mogelijkheden

Méérwaarde van DGOffice Remote Server:

•

•

•

•

•

 Automatisch genereren van gevaarlijke goederen 

aangiften voor zendingen in elke transportmodaliteit;

Afdrukken van de aangiften op elke in het 

gebruikersnetwerk gedefinieerde printer;

Aanmaak van de aangiften in PDF of XML (E-freight);

Toevoegen van (versie-gecontroleerde) documenten 

zoals SDS of Handling instructies aan aangiften op basis 

van klantvereisten;

Directe- of batch orderverwerking.

 

 

 

 

In detail

Over het algemeen werkt een typisch orderverwerkings-

systeem met artikelen. Deze artikelen hebben een unieke ID, 

zoals het artikelnummer. Alle andere van toepassing zijnde 

gegevens van een artikel zijn daarbij gekoppeld aan het 

Remote
Server
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artikelnummer op databaseniveau, zoals handelsnaam, 

prijs, locatie of voorraad. Wanneer een klant een bepaald 

artikel bestelt, dient degene die de opdracht verwerkt 

slechts het artikelnummer en de hoeveelheid in te voeren. 

Alle overige informatie wordt daarop automatisch 

toegevoegd vanuit de verbonden database.

De DGOffice Remote Server heeft een vergelijkbare 

configuratie. De database is opgebouwd rond unieke 

ID's. Door een specifieke ID teselecteren, komen alle 

gerelateerde gegevens naar voren.

 

Artikel classificatie

Centraal in de opzet van DGOffice Remote Server staat 

de verbinding tussen de ID die wordt gebruikt voor de 

gegevens van gevaarlijke stoffen en het artikelnummer in 

het bestelsysteem. Deze artikelclassificatie kan op twee 

manieren worden verricht. De eerste optie is om alle 

informatie in het orderverwerkingssysteem te behouden, 

wat betekent dat het systeem een complete set gevaarlijke 

stoffeninformatie (inclusief sleutel) dient te bevatten. De 

gevaarlijke goederen sleutel moet aan het artikel worden 

toegewezen op basis van de kenmerken van het artikel, 

vindbaar in de SDS. Ook dienen de chemische- en/of 

technische naam (indien nodig), het type verpakking en 

vereiste hoeveelheid te worden gedefinieerd. 

 

 

De tweede optie is dat de artikelclassificatie volledig 

wordt afgehandeld door de Remote Server, met behulp 

van de Own Products-module. Groot voordeel hiervan 

is dat het tijd en geld bespaart: extra aanpassingen aan 

uw backofficesysteem zijn overbodig. Bovendien kan het 

onderhoud plaatsvinden op de Remote Server, zonder 

benodigde toegang tot uw hoofdsysteem.

 

Gegevens koppelen en verwerken

Zodra de bestelling gereed is en de transport- 

documentatie dient te worden aangemaakt, genereert het 

backofficesysteem een bericht voor de DGOffice Remote 

Server. Dit bericht dient in XML of in ander gedefinieerd 

formaat te zijn. Indien er geen berichtgenerator in uw 

systeem beschikbaar is, wordt aanvullende programmering 

vereist. Zo’n bericht bevat informatie over afzender en 

geadresseerde; de transportmethode, de gevaarlijke stoffen 

sleutel, plus artikelinformatie. Afhankelijk van de wijze van 

artikelclassificatie, kan aanvullende informatie benodigd zijn. 

Een specificatie van het berichtformaat en de inhoud is op 

aanvraag beschikbaar. In het bericht wordt het soort output 

gespecificeerd, en waar het dient te worden afgeleverd. De 

documentatie kan bijvoorbeeld naar een lokale-, of externe 

printer worden verzonden. Berichten kunnen direct worden 

verwerkt, of worden opgeslagen voor batchverwerking.

 

Automatisch resultaten genereren

De DGOffice Remote Server genereert de vereiste informatie 

of documentatie zoals gespecificeerd in het bericht. Wanneer 

de artikelen in de module Own Products worden 

onderhouden, wordt alle relevante informatie van daaruit 

opgevraagd. Het kan echter worden overschreven door het 

bericht zelf. Als er declaraties worden aangevraagd in het 

bericht, genereert DGOffice Remote Server die, met inbegrip 

van alle vereiste vertalingen en aanvullende informatie. Een 

interessante optie is het gebruik van de module DocMan. 

Hiermee kan naast de aangiften ook aanvullende documentatie 

gegenereerd worden, zoals SDS, Handling Information of 

werkplekinstructies (WPI's). Als dan tevens versiebeheer voor 

deze documenten wordt gebruikt, ontvangt de klant automatisch 

de nieuwste versie. Indien de module Own Products wordt 

gebruikt voor classificatie, kan de aanvullende documentatie 

worden gekoppeld aan artikelen, waardoor het 

documentatieproces naar een hoger niveau wordt getild. 

Vrijkomende data kan een afgedrukt document of elektronische 

versie van een aangifte in PDF of XML zijn.

 

 

 

 

 

 

remote servera
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Web Services I  Systemen koppelen

DGOffice Web Services kunnen worden gebruikt om 

te communiceren met uw bestaande systeem, zodat 

dubbel werk voorkomen kan worden, de kwaliteit plus 

de efficiëntie te verbeteren, en fouten te helpen 

verminderen. De opzet hiervan maakt het mogelijk om 

informatieverzoeken naar de service te verzenden, 

waarbij de service vervolgens informatie terugkoppelt.

Daarnaast kan een gevaarlijke stoffen database in uw eigen 

systeem worden geladen, welke kan worden gekoppeld aan 

uw producten, zendingen of een ander hoofdproceselement, 

om zo het aantal informatieverzoeken te doen reduceren. 

Zodra het proces specifieke informatie vereist of wanneer 

een document dient te worden gegenereerd, produceert de 

toepassing een XML-, ASCII- of ander type bestand. Dit 

bestand wordt automatisch verstuurd naar de DGOffice 

 

 

Web Services. De Web Service verwerkt het bestand en 

maakt de gevraagde informatie of documenten aan, rekening 

houdend met voorschriften en klantspecificaties. Tenslotte 

koppelt de Web Service alles terug naar uw eigen systeem.
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       Slimme data

DGOffice ontwikkelt, onderhoudt en distribueert 

allerlei informatie over gevaarlijke stoffen, en de 

productie, opslag, behandeling en transport ervan.

Alle gegevens zijn gebaseerd op nationale- en 

internationale regels, voorschriften en wetten. 

Daarnaast werkt DGOffice voortdurend aan 

verbetering van de data, door het toevoegen van 

relevante data en het creëren van zogenaamde 

slimme data, die een toegevoegde waarde hebben 

voor de wettelijke gegevens.

Voorbeelden van slimme data:

•  Kruisverwijzing tussen de verschillende vervoerswijzen 

en variaties in regelgeving;

•  Auto-segregatie en opslagparameters binnen 

verpakkingen, over-verpakkingen, pallets, containers, 

vrachtwagens en zelfs schepen en opslagmagazijnen.

 

Deze data is beschikbaar voor integratie in bestaande 

applicaties; als uitbreiding van onze Web Services of als 

onderdeel van onze interfacing-service.



Onderhoud  I  Databeheer
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Doorgaans zorgt men zelf voor het onderhoud van 

gegevens. Dit betekent dat er een specialist in huis moet 

zijn. Iemand die op de hoogte moet blijven van de 

voortdurend veranderende regelgeving, die begrijpt wat 

wel- en wat niet van toepassing is en die weet hoe alles 

correct dient te worden geïmplementeerd.

Voor gevaarlijke stoffen verandert de regelgeving tenminste 

elke twee jaar. Niettemin wijzigt het veelal zelfs een aantal 

malen binnen deze periode van twee jaar, als gevolg van 

tussentijdse aanpassingen. Verouderde gegevens kunnen 

leiden tot fouten of vertragingen, en resulteren soms zelfs 

in aansprakelijkheidskwesties.

  

DGOffice kan uw gegevens onderhouden, u op de 

hoogte houden van de laatste wijzigingen en u helpen 

met classificatieproblemen of SDS-vertalingen. Ook het 

bijwerken van uw productgegevens en interne 

procedures wordt ondersteund.
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DGOffice B.V., De Schans 19-21, 8231 KA Lelystad, The Netherlands
T + 31 320 760 990  E dgoffice@dgoffice.net  I www.dgoffice.net

DGOffice.net is de online software-oplossing die alles 

bevat om uw gevaarlijke stoffen gerelateerde 

activiteiten te beheren. Dit bespaart u tijd, geld en 

vermindert de foutkans, omdat het zorgdraagt voor al 

het benodigde papierwerk. Dankzij het modulaire 

ontwerp behoeft u slechts de modules aan te schaffen 

die u nodig hebt. Wanneer uw behoeften wijzigen, 

breidt u uit met slechts één klik op de knop. DGOffice 

is ontworpen om samen te werken met de meeste 

gangbare computersystemen en kan worden 

geïntegreerd in uw eigen netwerkomgeving. Om 

voortdurend te voldoen aan van toepassing zijnde regels 

en voorschriften, wordt DGOffice continue bijgewerkt. 

De ontwikkelingslocaties van DGOffice bevinden zich 

in Nederland, Denemarken en Noorwegen, terwijl 

ondersteunings- en verkoopkantoren over de hele wereld 

gesitueerd zijn. Alle activiteiten worden conform de 

wereldwijd geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen 

uitgevoerd. Wereldwijd hebben duizenden gebruikers 

profijt van DGOffice, dat hun productie, opslag, handling, 

transport en handel van gevaarlijke stoffen ondersteunt.

  


