RAYONNERING
TALIS RAYONNERING IS EEN OPTIE DIE NUTTIG KAN ZIJN BIJ HET ONDERVERDELEN VAN LAAD-LOSPLAATSEN, DE
OPDRACHTENADMINISTRATIE, DE RITPLANNING OF DE TARIFERING. U KUNT ZELF UW RAYONINDELING MAKEN EN
ADRESSEN KOPPELEN AAN EEN RAYON OF MEERDERE RAYONS. RAYONS KUNNEN GRENSOVERSCHIJDEND ZIJN.
UW EIGEN RAOYNINDELING
De module Rayonnering is uitermate flexibel van opzet. Er wordt niets voorgeschreven, u kunt uw eigen rayonindeling maken.
Rayons kunt u onderverdelen in rayongroepen, bijvoorbeeld een voor distributie en een voor groupage. Of bijvoorbeeld per land.
Aan elke groep kunt u rayonnummers en daaronder volgnummers koppelen. Een volgnummer bestaat uit een landcode en een
postcoderange. Bijvoorbeeld NL 5800AA t/m 6499ZZ. Het tweede volgnummer zou kunnen zijn NL 5100AA t/m 5799ZZ. Deze
nummers samen vormen dan het rayon Zuidoost. Omdat niet alle postcodes van alle landen dezelfde indeling hebben, is er
gekozen voor alfanumerieke velden, waarmee u zelfs de lastige Britse postcodes aan een rayon kunt toekennen. Bij de relatie kunt
u een Rayongroep vastleggen, die later gebruikt wordt bij onder andere tarifering.

LAAD-LOSPLAATSEN KOPPELEN AAN EEN RAYON
U kunt de laadlosplaats koppelen aan een rayon. Als er
gebruik gemaakt wordt van de optie Rayonnering, dan
komt TALIS zelf met een voorstel. TALIS kent ook een
functie om collectief laad- en losplaatsen aan een rayon
toe te kennen.
ADRESSEN AAN EEN RAYON KOPPELEN TIJDENS
IMPORT OPDRACHTEN
Indien u geen gebruik maakt van de vaste laad-en
losplaatsen bij de opdrachtinvoer en bij het plannen, dan
kunt u TALIS de plaatsen automatisch laten voorzien van
een Rayon tijdens de import van opdrachten.

TOEPASSING BIJ OPDRACHTEN
Als adressen zijn voorzien van een rayon dan kunt u er
gemakkelijk op filteren en sorteren. Vooral bij het
programma “Informatie Opdrachten” is dat een handige
functie, maar ook bij het afdrukken van laad- en loslijsten
en depotlijsten. In de afbeelding links ziet u een
detailscherm met de laadplaats en de losplaats. Deze
kunnen in afzonderlijke rayons vallen. Hiermee kunt u
het voorladen op een fijnere manier indelen dan het
uitleveren.
TOEPASSING BIJ RITPLANNING
Als u gebruik maakt van de module Ritplanning van
TALIS dan kunt u de zendingregels sorteren of filteren
op rayoncode. Zonder dat u lang hoeft te zoeken, kunt u
een heel blok laad-en losgegevens in een keer oppakken
en aan een rit koppelen. Dit voorkomt fouten en werkt
sneller dan de traditionele manier van sorteren. Als u
gebruik maakt van een APS (Advanced Planning
System) dan kunt u de rayoncode meesturen, zodat het
APS rekening kan houden met uw vooraf gedefinieerde
rayonindeling.

TOEPASSING BIJ TARIFERING EN FACTURATIE
Als logistiek dienstverlener maakt u afspraken met uw opdrachtgever over de tarieven. Vaak zijn deze tarieven gekoppeld aan een
bepaald rayon. In combinatie met de optie “Factuurmethoden uitgebreid” kunt u het tarief laten bepalen aan de hand van het
rayonneringssysteem. Dit bespaart veel werk en voorkomt fouten. Uw facturatie wordt daardoor nog sneller en professioneler.
INSTALLATIE EN INRICHTING
Rayonnering is een optie, die alleen in combinatie met de modules Opdrachten, Dossiers of Meldingen geleverd wordt. De
consultant van TANS moet na de installatie de nodige schermen en lijsten inrichten. Indien u beschikt over de benodigde
FlexTools, dan kunt u de inrichting ook zelf doen.
DEMONSTRATIE, OFFERTE EN PRIJSSTELLING
Bent u geïnteresseerd in de module Rayonnering, dan kunt u contact opnemen met uw TANS accountmanager. Hij kan een
demonstratie verzorgen en prijsinformatie verstrekken. Het is voor dit product ook mogelijk om een proefinstallatie te nemen, zodat
u zelf de voordelen en de werking in uw eigen bedrijf kunt testen.

