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Inhoud 





Together 4 Better 

Aantal exporteurs:   5 

Huidige aantal deelnemende kwekers:  125 

 

Doel: 

“Het doel van het project is een verlaging van de ketenkosten o.a. 
door het realiseren van een eenduidige elektronische orderwijze 
in de directe plantenstromen, waardoor de concurrentiepositie 
van de telers en handelsbedrijven verbetert.”  

 

 

Input: Together 4 better 



•  Klant verwacht productidentificatie 

•  Productbeschadiging door labelen bij exporteur 

 

De labelproblematiek (exporteur) 



• Veel tijd kwijt met het ophalen van allerlei stickers over heel 
de veiling 

• Productie wacht op labels 

• Aantal labels  

 “Als een rolletje labels valt, ligt er altijd een plasje water onder” 

Danny Erkens - Oriental 

• Het product beschadigd. De verpakking wordt 'gesloopt'  om 
er later een label op te krijgen 

De labelproblematiek (kweker) 

Input: Danny Erkens - Oriental 



• Een standaard; Florecom XML Labelbericht versie 0.6 

• Kwaliteitsverbetering 

• Technische bekeken 

• PDF label door afnemer 

• Labelformaat: 35x40mm < pot 8,5cm < 40x50mm 

• Kweker krijgt tijd voor labelproductie/-verwerking 

 

De uitgangspunten 



De pilot 



Afbeeldingen: Florecom  

De Pilot 

Fustlabel Productlabel 

Use Case 1: Get Labels By Party (GLN of grower) 

Use Case 2: Get Labels By Order (Order reference) 

Use Case 3: Get Labels By ID (Label reference) 

Kweker Koper 

Het product 

Het proces 

http://www.florecom.nl/


Afbeeldingen: Oriental / SDF  

De Pilot 



• Definitieve Florecom standaard: Labelberichten set versie 0.7 

• Communicatie richting branche 

• Pilot uitgebreid naar 5 SDF kwekers 

• Betere kwaliteit van de producten bij klant  
“Ons product blijft beter verpakt. Het gaat naar de eind klant zoals wij dat voor ogen hebben.”  

Danny Erkens - Oriental 

• Geen tijd meer kwijt met het ophalen / wegbrengen 

• Het label is sneller op de tuin 

• Precies het aantal labels printen wat nodig is 

• Verpakking hoeft niet meer 'gesloopt'  te worden om er later een 
label op te krijgen 

Het resultaat 



Het vervolg 

•  T4B: Labelberichten v0.7 bij meer software pakketten integreren 

•  Hamiplant: Per 1-1-2013 alle SDF kwekers aansluiten  

•  Betere kwaliteit van de producten 

•  Efficiëntere doorlooptijden bij kweker en koper 

      

    Tevreden klanten!! 



Bedankt voor uw aandacht! 
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