
Bent u (indien nodig) bij de documentatiebalie geweest van de afhandelaar? 
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U heeft uw eLink Visit en Trip gepland en gepreannounced, u bent zonodig ook bij de documentatie balie geweest. Dit generieke stappenplan toont u hoe u uw zendingen digitaal kan laten aftekenen bij 
de afhandelaren. Controleer of uw afhandelaar dit proces ondersteunt

How-to-digitaal vooraanmelden middels eLink
Expediteur / Vervoerder| 10: Hoe kan ik mijn zendingen digitaal laten aftekenen in de 

loods

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie neem contact op met 
Cargonaut via helpdesk@cargonaut.nl of kijk op www.cargonaut.nl/eLink

Ja

1. In de loods houdt u uw ACN pas voor de kaartlezer bij een PC met eLink. Uw eLink rit 
wordt herkend, het scherm toont de zendingen in de visit (a). De status van de visit(s) 
verandert na akkoord naar ‘At Dock’ (b). U kunt gaan lossen

3. De loodsmedewerker bevestigt de overdracht van zendingen door de zendingen te
accepteren, te accepteren met reden (A-F), of te weigeren (d)

U kunt na bevestiging van de loodsmedewerker naar de volgende loslocatie op het 
zelfde terrein of u kunt het terrein via de slagboom verlaten. Vergeet bij het 
verlaten van het terrein niet uw ACN pas aan te bieden om de visit af te sluiten
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Zie How-to 9: Hoe meld ik mij bij een afhandelaar voor een eLink rit

Nee

2. Na het lossen houdt u uw ACN pas opnieuw voor de kaartlezer bij een PC met eLink. Uw 
eLink rit wordt herkend, het scherm toont de zendingen in de visit (c)

e
4. Ter afsluiting van de overdracht wordt de pas van de afhandelaar gevraagd. De status van 
de visit(s) verandert na akkoord naar ‘Discharged’,  ‘Discharged with remarks’ of ‘Refused’ 
(e)

Dock Handling

Visit Visit 22-02-2022 004 Complete Discharge

AWBs in Visit

Issue date AWB Pieces Weight Additonal information E-Link Status Discharged/Refuse Comment

22/02/2022 074-223456789 2 190 1 piece (Weight 100) At Dock Accept

22/02/2022 074-223456791 3 356 At Dock Accept - A

22/02/2022 074-223456792 4 150 At Dock Accept - B

22/02/2022 074-223456793 3 233 At Dock Refused

Dock

CancelSubmit data

Weight is 50
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De digitale versie van de ACN bon 
toont na de stap 4 de gegevens 
van de overdracht (f / g)

Tip: Het eLink Dashboard toont resultaten van de digitale handshake
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