C.A.A.C. BOX

GEBRUIK SIDIBON VOOR BOXLEVERINGEN OP FH AALSMEER
SIDIbon, dé Sierteelt Distributiebon
De Sierteelt Distributiebon is bedoeld voor het invullen en printen van een logistiek begeleidingsdocument.
Deze SIDIbon kan worden gebruikt voor stapelwagens en denen als er geen FH Aalsmeer aanvoerbrief
aanwezig is. De barcode op de SIDIbon is de vervanger voor de FH Aalsmeer aanvoerbrief en te gebruiken
voor Flowertrack Track & Trace informatie.
SIDIbon kan iedereen gratis via internet aanmaken

AANMAKEN SIDIBON VOOR BOXLEVERINGEN
OP FH AALSMEER DOOR C.A.A.C.
Ga naar www.sidibon.nl
Vul de onderstaande regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Datum: staat standaard op de dag van het aanmaken van de SIDIbon (leveringsdatum aanpassen)
Opdrachtgever = de afzender
Herkomst = de afzender
Bestemming = de naam van de Boxhouder/Koper op FH Aalsmeer
Transporteenheid: selecteer de juiste transportdrager
Aantal karren: geef hier het aantal karren in waaruit de boxlevering bestaat
Per kar printen: optioneel, vinkje aan: dan wordt voor iedere kar een SIDIbon afgedrukt
Klik als alle regels gevuld zijn op “Genereer bon”

De SIDIbon verschijnt nu als PDF bestand in een apart browser venster.
U kunt deze direct afdrukken of opslaan.
Opmerking bij het aanmaken van de SIDIbon:
De SIDIbon bestaat uit Floricode GLN Bedrijf en Locatie codes, die u kunt aanvragen via
www.floricode.com
Als u bij de regel voor Opdrachtgever (afzender) geen resultaat krijgt in het zoekvenster, dan komt dit doordat de Opdrachtgever niet beschikt over een Floricode GLN bedrijfscode
Als u bij de regels Herkomst (afzender) en Bestemming (koper) geen resultaten krijgt in het zoekvenster,
dan komt dit doordat de Herkomst en Bestemming niet beschikken over een Floricode GLN locatiecode
De SIDIbon kan dan niet correct aangemaakt worden, maar bij het hebben van een barcode van de opdrachtgever (afzender) is de SIDIbon wel af te drukken en te gebruiken door C.A.A.C.
SIDIbon & Flowertrack Track&Trace
De SIDIbon valt onder de online diensten van Flowertrack, via de online dienst Flowertrack Track &Trace
kunt u de scans van de SIDIbon online inzien en de aflevertijden volgen. Meer informatie over Flowertrack
kunt u vinden op www.flowertrack.nl en www.caac.nl

SIDIBON, GEWOON DOEN !!!

