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HANDLEIDING MIJNHOEKSTRA WEBPORTAL
Geachte opdrachtgever,
Hieronder instructies voor het gebruik van ‘Mijnhoekstra.nl’ het webportal van Hoekstra B.V.
Kwaliteit in Logistiek.
Alle stappen zijn in ondersteuning met beeldafdrukken van de invoer- en keuzeschermen.
Hieronder ziet u het opstart scherm welke u krijgt voor het inloggen.
Rechts bovenin ziet u de knop INLOGGEN, hier kunt u met uw logingegevens binnenkomen
in Mijnhoekstra.

Wat kunt u via Mijnhoekstra?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
1

Transportopdrachten doorgeven
Alle lopende orders bekijken
Geplande aflevertijden bekijken
Getekende vrachtbrieven bekijken
Vrachtbedragen controleren van afgeleverde zendingen
Actuele tarieven opvragen + actuele dieseltoeslag opvragen
Overzicht van remboursementen
Een overzicht met openstaande facturen opvragen
Oude facturen bekijken
Onregelmatigheden/kwaliteitsmeldingen bekijken
Lopende vervoerscontracten bekijken
De van toepassing zijnde voorwaarden bekijken
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GEBRUIKERSRECHTEN BINNEN MIJNHOEKSTRA
In MijnHoekstra zitten diverse functies zoals u eerder heeft kunnen lezen. Deze kunt u
bereiken via de grote pictogrammen boven in het scherm. Voor uw bedrijf kunnen wij per
medewerker de bereikbaarheid van deze verschillende afdelingen bewaken. Wil u niet dat
uw expeditie medewerker bij de financiële informatie komt, dan zal deze niet openstaande
facturen en tarieven kunnen raadplegen. Voor het 1e account waarover u beschikt is wel alle
informatie beschikbaar. U kunt contact met ons opnemen (ict@hoekstrasneek.nl) wanneer u
over een nieuw account voor een medewerker of afdeling wil beschikken.
In de beeldafdruk hieronder ziet u de lichtgekleurde velden die beschikbaar zijn, de grijze
velden zijn niet beschikbaar. In overleg met u kunnen wij rechten toekennen aan extra
gebruikers binnen uw bedrijf.
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ORDER INVOER
Er zijn 2 manieren mogelijk voor het digitaal doorgeven van uw transportopdrachten aan
Hoekstra BV. De eerste manier wordt in deze handleiding aan u samengevat. Naast deze
optie kunt u ook een exportbestand uit uw eigen softwarepakket inlezen in MijnHoekstra
(optie 2). Wil u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met ons.
Wij gaan hier verder met het uitleggen van het gebruik van de site. Zodra u ingelogd bent
kunt u kiezen voor ORDER INVOER. U maakt een transportopdracht aan welke na voltooiing
gelijk bij Hoekstra in de planning terecht komt.
Heeft u reeds met onze eerdere portal Cargo-Office gewerkt dan kent u de schermen en de
functies. Voor uw gemak zijn deze gelijk gebleven.
Hieronder ziet u een afdruk van het invoerscherm.
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HET ORDERINVOERSCHERM
Om tot een goede invoer te komen vragen wij u tijdens het invoeren de veldnummers te volgen. U
begint in veld 1, gaat vervolgens naar veld 2, veld 3 etc.

* Let u s.v.p. op het juist doorgeven van laad/losdata en de laad/lostijden in de hiervoor
bestemde velden. Onjuiste invoer kan leiden tot extra kosten i.v.m. wachttijden of dubbele
levering. Indien er bij het laden of lossen een referentie benodigd is, deze graag in de

daarvoor bestemde velden invoeren.
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OVERZICHT INGEVOERDE ZENDINGEN (BATCH)
Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de mogelijkheid heeft om zendingen in te voeren
in de batch. Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.
Via dit scherm (zie afbeelding hieronder) kunt u de ingevoerde zendingen aanpassen,
verwijderen en versturen. U ziet in dit scherm onder elkaar een overzicht van de door u
ingevoerde zendingen.
U kunt een zending ook wijzigen in dit scherm. Hiervoor klikt u op het blauwe bolletje met 3
horizontale streepjes. U komt dan terug in het zending invoerscherm van deze
vervoersopdracht waarna de volledige order aangepast kan worden. Om een volledige
goederenregel uit een order te verwijderen, dient u het aantal te wijzigen naar 0 en de
opdracht opnieuw versturen naar batch. De eerste orderregel kunt u niet verwijderen, deze
zal u moeten aanpassen, bijvoorbeeld regel 2 invoeren in regel 1.
Beneden treft u een keuzemenu aan. Hier staan alle opties die u met een zending kan doen.
Links van de zendingen staan lege vakjes, wanneer u deze aanvinkt zijn de geselecteerde
orderregels meegenomen in de selectie voor deze handeling.
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AFDRUKKEN STICKER OF VRACHTDOCUMENT
Na het versturen van een opdracht krijgt u het
volgende scherm
Via het kopje CMR kunt u een vrachtbrief printen.
Via het kopje Sticker kunt u een sticker printen.

De vrachtbrieven worden standaard dubbel afgedrukt!
Deze worden afgedrukt met een CMR lay-out.
( Zie afbeelding rechtsonder).
Wanneer deze CMR niet binnen 1 pagina
valt kunt u dit als volgt oplossen:
Ga in uw internetbrowser naar Bestand in de menubalk.
Klik vervolgens op pagina-instellingen. Aan de rechterkant staat MARGES (millimeters). U zet alle waardes
op 10 en het probleem is opgelost.

Ook zijn hier dus stickers af te drukken welke u op de
goederen kan plakken. Komt het afdrukformaat niet
overeen met het door u gebruikte stickerformaat
dan kunt u een nieuwe stickeropmaak aanvragen via
ict@hoekstrasneek.nl

Voert u in via de batch dan zijn deze documenten ook
achteraf via het menu ingevoerde zendingen te printen.
Zie vorige pagina van deze handleiding.
Vergeet na eventueel afdrukken van deze CMR
of de stickers niet het versturen van de zendingen
in Batch! (Niet verstuurde opdrachten zijn bij ons
onbekend en kunnen dus niet worden ingepland!)
Ook zijn via het order tracking de CMR
en stickers nogmaals af te drukken.
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ZENDING NEUTRAAL VERSTUREN
Neutraal versturen wil zeggen dat u als opdrachtgever de goederen laat opladen op een
ander adres. De goederen worden door Hoekstra geladen op een adres (anders dan uw
eigen), maar uw naam en adres komt bovenop de vrachtbrief.
Andersom kan ook. De goederen worden bij u geladen, maar u wenst een ander bedrijf als
afzender op de vrachtbrief. Uw goederen komen, als u dit veld gebruikt, met de juiste
vrachtbrief bij uw klant. Hieronder volgt enige uitleg over het invoeren van deze zendingen.

Er komen adrescodes in het pop-up scherm (Code opdrachtgever) te staan. Deze codes
kunnen alleen door Hoekstra B.V. voor u worden ingesteld. U kunt bij Hoekstra doorgeven
welke klanten wij voor u mogen instellen voor neutraal laden. Wanneer u dit veld niet
gebruikt zal ten allen tijde uw eigen adres als afzender op de vrachtbrief komen. U hoeft dus
alleen bij neutrale zendingen een ander adres te selecteren.
Zou u er op willen letten dat het laadadres wel altijd het werkelijke laadadres is?
Ook op de CMR-vrachtbrief en de etiketten welke u via MijnHoekstra print komt het
neutrale laadadres als verzender te staan.
Wil u er graag rekening mee houden dat u niet via het veld vrije tekst op vrachtbrief opgeeft
dat een zending neutraal te leveren is, dit wordt afgedrukt op de vrachtbrief en is dan voor
uw klant zichtbaar!
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STATUS- SMS OF E-MAIL VERSTUREN NAAR UW KLANT
Ontvangt u veel telefoontjes van uw klant over de verwachte aankomsttijd van de goederen
bij uw afnemer? Hiervoor bieden wij u graag onze sms of e-mailservice aan!
Op onderstaande beeldafdruk ziet u de velden omcirkeld met een rode lijn.

Het spreekt voor zich. U vult het gewenste veld (of beide) in. Zou u het telefoonnummer
alstublieft kunnen aangeven inclusief het internationale landennummer? Anders kan de
sms helaas niet worden verstuurd. Voor Nederland is die 31 voor België is dit 32.
Voorbeeld: 31610234567 - Belangrijk is dat u hierna het vakje SMS notificatie aanvinkt!
Voor e-mail werk het precies hetzelfde, e-mail adres in het daarvoor bestemde veld en een
vinkje plaatsen in het veld Email notificatie. Na versturen order gaat de rest automatisch.
Uw klant zal de e-mail ontvangen op de vooravond voor levering tussen 22:30 en 23:30 uur.
Uw klant zal de sms ontvangen op de afleverdag ’s ochtends tussen 7.00 en 7.30 uur.
Wanneer u deze velden niet aanvinkt of onvolledig invult zal er geen bericht worden
verstuurd! Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet verstuurde berichten bij onnauwkeurige
invoer. Deze functies werken uitsluitend bij orders die via onze website zijn doorgegeven.
Orders welke via de fax of e-mail aan Hoekstra worden doorgegeven kunnen wij geen
notificaties naartoe sturen.
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ORDER TRACKING

Via de knop
krijgt u een overzicht van alle zendingen te zien. Hierachter staat de
status van de zendingen. Informatie over tijden van het afhalen van de zending zijn in
ontwikkeling en testen wij mee, zodra dit volledig werkt zullen wij u hierover inlichten. Op
dit moment zijn alleen onderstaande statussen voor u beschikbaar.
Orderentry
Batchentry
Sent
Tijdelijk Dossier Ingelezen met nr:
Tijdelijk Dossier Aangenomen
Geschatte aankomst laadadres
Geschatte aankomst losadres
Werkelijke Aankomsttijd

Order ingevoerd en verstuurd naar Hoekstra
Order ingevoerd in de batch
Order verstuurd vanuit de batch naar Hoekstra
Order aangekomen in systeem bij Hoekstra
Order geaccepteerd bij Hoekstra
Geschatte tijdsvenster van afhalen van zending
Geschatte tijdsvenster voor afleveren van zending
De daadwerkelijke aflevertijd van uw order
(dit is de tijd dat de chauffeur is vertrokken van het losadres)

De geplande aankomsttijd zal gedurende de gehele afleverdag kunnen veranderen, deze tijd
is slechts een indicatie. Gedurende de gehele dag kunnen er activiteiten voorvallen die wij
niet kunnen voorzien. Aan de geplande aflevertijd kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Wanneer een geplande aflevertijd buiten de normale kantooruren valt, kan het voorkomen
dat uw zending niet meer gelost zal worden. Wij zullen dan uw zending de eerst volgende
werkdag voor 12:00 uur opnieuw aanbieden.
De geplande aflevertijd komt rechtstreeks uit ons planpakket, welke direct in contact staat
met de boardcomputers in de vrachtwagens. Wij vragen u dan ook, wanneer u wilt weten
hoe laat uw zending wordt afgeleverd, dit systeem te raadplegen. Zo kunt u ook direct uw
klant te woord staan.
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Standaard zult u alleen de lopende- en toekomstige zendingen zien in uw overzicht.
Wanneer u zendingen uit het verleden wilt opvragen, dient u de knop ‘TODAY –‘ te
gebruiken. Oude zendingen zijn via deze optie maximaal 6 weken na transport terug te
vinden op onze website. Via deze weg kunt u ook de aftekende vrachtdocumenten opvragen
(zie volgende pagina van deze handleiding).

U kunt hierna zoeken naar uw vervoerde zendingen.
Hier kunt u op meerdere manieren zoeken naar uw zendingen (zie onderstaande
beeldafdruk).
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FEEDBACK FORMULIER
Via de actieknop bij lopende zendingen is het Feedback
formulier op te vragen.
Via dit formulier kunt u eenvoudig onregelmatigheden aan een
zending doorgeven. Hierbij moet u denken aan:
- Schade aan (een deel van) de zending
- Missende zendingen
- Eventuele klachten
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Via de knop
onder ‘Order tracking’ krijgt u een overzicht van alle
historische zendingen welke ouder zijn dan 6 weken. Hier kunt u zoeken op uw eigen
referentienummer, de bijhorende details van de vervoersopdracht vinden, inclusief
afgetekende vrachtbrief en eventuele kwaliteitsmeldingen.

Via de knop EXCEL of PDF rechtsboven kunt u deze overzichten exporteren voor uw eigen
administratie. De overzichten zijn tevens te sorteren per tabel. Ook kunt u via het veld
‘Zoeken’ uw zending filteren op bijvoorbeeld een losplaats of een referentienummer.
Wilt u snel een factuurbedrag terugvinden in plaats van dit op een factuur terug te zoeken?
Ook dat kan hier snel, het factuurbedrag verschijnt in de laatste kolom. Dit is inclusief alle
toeslagen, maar exclusief de B.T.W.
Door op de orderregel te drukken opent een nieuw scherm met meer informatie dan in
bovenstaand beknopte overzicht. Hieronder kunt u via de 2 links ook de bijhorende
vrachtbrief en factuur raadplegen.

13

Versie: 2017_4.2: 5-5-2017

OPVRAGEN GETEKENDE VRACHTBRIEVEN
Via het overzicht lopende zendingen kunt u ook de afgetekende vrachtbrief opvragen.
Hierop kunt u zien of er voor een zending is afgetekend en door wie. Tevens vindt u hier
zaken terug als ruil van emballage, kloppen de laadmeters, of zijn er bijzonderheden?
Door op het dossiernummer te klikken, dit is het onderstreepte nummer met rood
gemarkeerd, opent u de transportsamenvatting. Door in dit nieuwe scherm op het blauwe
nummer onder POD handtekening te klikken opent u de door ons verwerkte vrachtbrief.

De vrachtbrieven voor binnenlandse zendingen zijn normaal binnen 24 uur beschikbaar.
Documenten worden ’s avonds doos ons verwerkt. De documenten zijn 1 jaar online
beschikbaar. Het opvragen van vrachtbrieven kan na deze periode alleen nog telefonisch of
per mail via Hoekstra ( administratie@hoekstrasneek.nl )

14

Versie: 2017_4.2: 5-5-2017

TARIEVEN

Via het kopje
of
krijgt u inzicht in de huidige vervoerstarieven.
Deze staan of in een tabel in het scherm of in bijlage als PDF-bestand en deze kunt u
opvragen door te drukken op
uw actuele dieseltoeslag.

. Onder deze knop ziet u tevens

DOCUMENTEN & CONTRACTEN

Onder het kopje
treft u eveneens uw tarieven aan in PDF bijlage. Verder vindt u
hier de vervoersvoorwaarden en eventuele aanvullende contracten of overeenkomsten
terug.

FINANCIELE OVERZICHT

In het menu
ziet u alle facturen van 1 kalenderjaar staan. De facturen welke
voldaan zijn, maar uiteraard ook de openstaande facturen. Klopt er iets niet met uw
administratie? U kunt ons bereiken via administratie@hoekstrasneek.nl of via 0515-412110.
Onze collega’s Bart Remery, of Marja Bakker helpen u graag verder.
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REMBOURSADMINISTRATIE
Via de tegel Financieel Overzicht kunt u ook de voor u geïncasseerde remboursementen
inzien.
Links kunt u de week selecteren, hierbij staat de eerste dag van deze week (een zondag).
Rechts kunt u nog een export maken van deze week door op Excel of PDF te drukken

16

Versie: 2017_4.2: 5-5-2017

OVERIGE BIJZONDERHEDEN
Het veld “vrije tekst op vrachtbrief” is voor ons helaas niet zichtbaar in het planningspakket.
Dit is een veld dat alleen op de vrachtbrief zichtbaar is en in de boardcomputer van onze
chauffeur. Hier kunt u opmerkingen voor onze chauffeur of voor uw klant kwijt zoals: “Uur
van te voren bellen”, of “indien niet thuis lossen bij de buren”, of “let op: alleen de grijze
colli meenemen, de groene laten staan”, etc. etc.
Zou u hier alstublieft niet willen neerzetten: “Zending neutraal laden/lossen”, of de
openingstijden en laad/losdata van klanten en overige zaken m.b.t. onze planning. Deze
graag in de hiervoor bestemde velden invoeren (zie eerdere pagina’s in deze handleiding),
dan houden wij er met de planning zoveel mogelijk rekening mee! Indien door onjuiste
invoer de zendingen op verkeerde data of tijden bij uw klant worden aangeboden zijn wij
hier niet verantwoordelijk voor. Meerkosten i.v.m. opnieuw aanbieden zending zijn voor uw
rekening, zie onze vervoersvoorwaarden (op aanvraag sturen we u deze toe).
Op de volgende pagina treft u een aantal regelmatig voorkomende vragen aan, heeft u nog
vragen welke hier niet bij staan, dan helpen wij u graag verder.
U mag altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0515412110 of via ict@hoekstrasneek.nl
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
Hoekstra BV Sneek

Michel Kroes & Cornelis Boersma
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VEEL VOORKOMENDE VRAGEN
-

Ik kan geen goederen of palletsoort invoeren, hij geeft geen goederen aan!
Dit lost u op door internet af te sluiten en opnieuw op te starten

-

Ik vraag een vrachtbrief op maar kan deze is niet zichtbaar
Mogelijk is de zending nog niet gelost of onze chauffeur zit in een meerdaagse rit.
Hierdoor is het mogelijk dat de documenten pas een werkdag later worden verwerkt.

-

De verwachte levertijd stond vanmorgen op 9.00-11.00 uur, nu op 12.00-14.00 uur
hoe kan dit?
De chauffeur kan vertraging oplopen door file, lange lostijd op een vorig adres of
andere onvoorziene omstandigheden. Hierdoor kan de levertijd veranderen.

-

Bij een transport hebben we bij opmerking gezet dat het voor 12.00 uur gelost
moest worden. Nu zie ik bij order tracking dat de chauffeur tussen 14.00-16.00 uur
wordt verwacht, waarom houden jullie hier geen rekening mee?
Er zijn speciale velden in het scherm waar u lostijden kan invullen. Met deze velden
houden we zoveel mogelijk rekening. Opmerkingen over data en tijden buiten de
hiervoor bestemde velden worden niet meegenomen in onze planning.

-

Er staan rare tekens in de velden in mijn lege invoerscherm, hoe kan dit?
Dit kunt u oplossen door onderin op WISSEN te drukken. Vervolgens drukt u op
OPSLAAN ALS STANDAARD. U hebt weer een fris leeg scherm.

-

Bij de CMR vrachtbrief valt er net een klein stukje op een 2e pagina. Zo krijg ik 4
pagina’s in plaats van 2. Kan dit ook anders?
Hiervoor zijn aanpassingen van de internetinstellingen noodzakelijk, zie pagina 6 van
deze handleiding.

-

De taal van het invoerscherm is soms Nederlands, soms Engels, soms door elkaar
Dit kan kloppen, dit ligt aan de taalinstellingen van uw computer. Wij kunnen dit niet
voor u aanpassen

-

Ik kan een nieuw neutraal adres niet in het systeem krijgen, hoe moet dit?
Dit kan alleen door Hoekstra worden geprogrammeerd. Als u contact opneemt met
ons dan zullen we het nieuwe adres voor u toevoegen.
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