
ACN – Open Cargo XML Platform: Pilot Digitalisering 

Inleiding / uitdaging 

De meerwaarde van digitalizering voor verbeteren van samenwerking rond de luchthaven en het stroomlijnen 

van processen wordt breed gedragen onder ACN leden. Toevoegen van nieuwe bericht stromen en –typen en 

de verdere penetratie van digitale processen tussen partijen blijkt echter nog steeds een moeizaam proces, 

met name in de processen tussen expediteurs en verladers. De komst van IATA CXML als nieuwe standaard 

biedt mogelijkheden, maar levert tegelijkertijd uitdagingen op om tot een hoger efficientieniveau te komen. 

Hoe verlaag je voor partijen de drempel om deze nieuwe standaard te adopteren en bereik je een hogere mate 

van digitalizering ? Op welke manier kan deze adoptie gepaard gaan met gebruikersgemak en verhoogde 

efficiency? Dat zijn vragen waarop deze pilot antwoord wil geven. 

Quyntess – Supply Chain Collaboration Expert 

Quyntess heeft als specialist op het gebied van ketentransparantie en samenwerking de nodige ervaring 

opgedaan met dergelijke vraagstukken.  Antwoord op deze uitdaging is breder dan enkel technische integratie 

en heeft te maken met daadwerkelijke integratie van processen tussen partners. Om toegangsdrempels te 

verlagen en maximaal momentum te krijgen dient er ook gekeken te worden naar een migratiepad vanuit de 

huidige situatie van individuele bedrijven, alternatieve kostenmodellen, fasering en het managen van 

ambitieniveaus. 

Belangrijk onderdeel van de Quyntess visie - en onmisbaar voor het opzetten van een community platform - is 

het gebruik van open technologie en standaarden ter voorkoming van zogenaamde ‘vendor of technology lock-

in’.  

Scope / functionaliteit 

Quyntess legt de focus de pilot op de 

combinatie  van EDI integratie en het 

beschikbaar stellen van een portal. Voor 

partijen die nu wel EDI ondersteunen maar 

geen CXML is er een dienstverlening om 

bestaande berichten via een open source 

standaard om te zetten. Organisaties die nog 

geen of slechts deels EDI-ondersteunen 

kunnen worden geholpen door een Portal 

waarvan de scope op korte termijn “WebEDI” 

is. Door slim hergebruik van data en koppelen 

van berichten in een end-to-end supply 

chainproces kan ook een slimme interactie 

ondersteund kan worden tussen Verladers en expediteurs.  De pilot richt zich op de meest gebruikte 

berichttypen en het vergemakkelijken van het boekingsproces met de verladers  (herbruiken van informatie, 

data validatie / pre-filled fields). Keuze voor de juiste processen zal zorgen voor directe meerwaarde voor 

betrokken partijen en hun commitment voor verdere uitrol van de pilot.  

 

  



Aanpak: gezocht koplopers! 

 

Wij geloven dat we vanuit onze ervaring en dienstverlening op korte termijn een werkende oplossing neer 

kunnen zetten die de meerwaarde concreet bewijst. Zo’n pragmatische benadering zien wij als de beste weg 

om te komen tot bruikbare, duurzame oplossingen die worden gedragen (en gebruikt!) door een volledige 

community. 

Quyntess heeft in een eerste fase een 4-tal 

‘kwartiermakers’ gesproken om te komen tot 

een eerste ruwe opzet van de portal en 

achterliggende processen. Met de beschikking 

over een eerste werkend systeem, zijn we nu 

op zoek naar 3-4 koplopers die met concreet 

ondersteunen van digitalizering / Cargo XML 

van start te gaan. Dit op basis van bewezen 

succes en tegen vooraf overeengekomen 

schaalbare maandelijkse kosten.  

De koplopers committen zich om de oplossing 

te gebruiken en zullen voor hun inzet 

gecompenseerd worden door het eerste jaar de dienst gratis te mogen gebruiken als ook anderen in 

vervolgfase toetreden.  

Instappen! 

Expediteurs die zich aanmelden als koploper 

worden samen met 2 klanten voor een kleine 

fee aangesloten op het platform. Hierna zijn ze 

in staat om processen digitaal – en dus 

efficienter - af te handelen.  

Tevens is de weg vrijgemaakt voor het 

aansluiten van overige klanten. 

Eisen voor deelname: 

 Meenemen van 2 klanten 

 Instapfee van € 5.000,- 

 Intake gesprek / analyse: 1,5 – 2 dagen 

 Testen: 5-6 dagen binnen periode van 3 – 6 weken 

 

Interesse? Neem contact op met Quyntess: 

Rob van Ipenburg 

ripenburg@quyntess.com 

06 22 60 44 22 

mailto:ripenburg@quyntess.com

