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 SLOT BOOKING VOOR LEVERING TE COURCELLES 

     via http://tracking.essers.com 

     Vraag uw account aan via: BSR@essers.com  

     Log in, beheer  zelf uw user, en reserveer slots on line. 

  Company name 

  User name 

  Pass word 

 Zullen u toegestuurd worden via e-mail. Deze zijn allemaal hoofdletter- 

 gevoelig. 

On line slot booking 

 OPSTARTEN 

mailto:BSR@essers.com
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 MENU ITEM: SLOT REQUESTS  SUB MENU: SLOT REQUESTS PROXIMUS      

     Als u het submenu item Slot requests Belgacom aanklikt, zal de slot booking applicatie opgestart worden. 

     Geef onderstaande info in: 

  Truck: het kenteken van de vrachtwagen. (Niet verplicht)  Small truck: Kleine vrachtwagen of bestelwagen 

  PO Reference 1 (Via de toevoegen knop, kan u tot   Suppliers zullen automatisch worden toegevoegd op basis       

  20 PO referenties toevoegen (minstens 1 verplicht).   van de ingegeven PO referentie. 

  Pallets: Geef het aantal palletten in dat u zal leveren.   Parcels: Geef het aantal colli in dat u zal leveren.       

  Reservation date/ time: selecteer een datum van levering  Activity: Standaard zal hier als activiteit Unload worden  

  Gelieve hiervoor het formaat DD/MM/YY HH:MM)   opgevuld. Deze dient u niet aan te passen. 

  respecteren, zoals voorgesteld in de applicatie.     

 SLOT BOOKING 
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 EEN BOOKING BEVESTIGEN      

     Als u alle velden hebt opgevuld, kan u via de knop 

 calculate een slot laten berekenen door de 

 applicatie. Afhankelijk van de gekozen datum, zal 

 het eerstvolgende vrije slot voor u worden 

 berekend. 

     Het slot zal niet automatisch bevestigd worden. U 

 dient het voorgestelde slot (zie screenshot) te 

 bevestigen. Als u dit doet, zal het slot worden 

 bewaard.  

     Als u een ander slot verkiest, dan kan u de huidige 

 reservatie annuleren via de knop Cancel, een 

 nieuwe datum kiezen en herberekenen. 

 SLOT BOOKING 
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RESET PARCELS 

Proximus – H.Essers  Yard Management 

Indien u een aantal paletten alsook een zeker aantal colli’s inleidt zal het systeem je vragen te bevestigen of zowel de paletten als de colli’s geleverd 

worden als gescheiden transport eenheden.  (de colli’s maken dan geen deel uit van de palet(ten)). Indien dit niet het geval is heb je de mogelijkheid om, 

vóór de berekening, het aantal colli’s te resetten (Reset Parcels), of te annuleren  (Cancel) zodoende de correcte aantallen in te vullen. 
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 CONFIRMED BOOKINGS      

     Als u een booking bevestigd hebt, dan zal deze gevisualiseerd worden in de tabel Sent bookings. De meest recent geboekte slots zullen 

 bovenaan getoond worden. 

      De waarden in de kolommen van de tabel zijn deze die u hebt ingegeven bij de slotreservatie. 

   Als u meer dan één PO referte hebt ingegeven, kan u deze raadplegen via de knop Show All. 

    Standaard zullen de meest recente bookings bovenaan worden getoond. Als u oudere reservaties will zien, kan dit via de navigatieknoppen.  

  Met de enkele pijlen, kan u de volgende 50 records ophalen in de lijst.  

  Met de dubbele pijlen, kan u doorgaan naar de laatste records in de lijst. 

 

    Via de zoeken functie kan u in een bepaalde tijdsrange zoeken. 

 Gelieve het DD/MM/YY formaat te hanteren, of een datum 

 te selecteren via het kalender icoontje. 

 

 SLOT BOOKING 
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UPLOAD DOCS 

Proximus – H.Essers  Yard Management 

Gebruik de knop « upload document » om documenten, zoals zending nota’s, vanaf u harde schijf te importeren. Zo worden ze aan uw reservering 

gehecht. 

U kunt PDF documenten (ook TIF , PNG, TXT bestand) vanaf uw harde schijf selecteren en importeren. 

De leveringsbon moet als bijlage toegevoegd worden. 
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VIEW DOCS 

Proximus – H.Essers  Yard Management 

Zodra een document geïmporteerde is, kunt u dit online bekijken met een druk op de knop  «  Show Documents » : 

U kunt het document openen met « Show » 

De reserveringen met documenten in bijlage worden aangevinkt in de kolom « docs »: 
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 CONFIRMATION MAILS     

     Als u een slot bevestigd hebt, dan zal u een automatische mail ontvangen met de slot bevestiging als pdf in bijlage. 

  De slot bevestiging zal de ingegeven waarden bevatten. 

 CANCELLATION MAILS     

     Als een slot geannuleerd wordt, zal u een Cancellation mail krijgen, met de informatie van de booking en de reden voor annulatie vervat 

 in de e-mail. 

 

 SLOT BOOKING 
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Proximus Distribution Center 

Rue de liège 70 

BE 6180 Courcelles 

Proximus Confirmation Booking 0000000126 

Proximus Confirmation Booking 0000000126.pdf (12KB) 



WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN RESERVERING “SLOT BOOKING” 

10 Proximus 

Elke wijziging (het aantal pallets/pakketten of het tijdstip van de levering) 

of annulering van een reeds bevestigd 

reservering “slot booking” moet worden aangevraagd via e-mail naar  

proximus.dc@proximus.com 


