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R e l e a s e  N o t e s  P a r s i s  V 1 1  

• Mobile App 

o Beschikbaar voor alle (mobiele) platformen, o.a. Android, iOS, 

Windows Phone etc. 

o Zendinggegevens eenvoudig te raadplegen via verschillende 

zoekcriteria 

o Wordt voortdurend doorontwikkeld en functioneel uitgebreid 

• Standaard Web Import 

o Mogelijkheid tot uploaden van importbestanden volgens de 

bekende standaardimportdefinitie 

o  Minder handmatige handelingen nodig bij het importeren van 

bestanden 

o Directe mogelijkheid tot track&trace van geïmporteerde 

zendingen  

• Online VoorraadChecker 

o Mogelijkheid tot online checken van beschikbare voorraad in de 

Warehouse module 

• SEPA 

o De volgende SEPA functionaliteiten worden ondersteund in 

Parsis V11. Parsis V11 is SEPA-only. Dit betekent dat oude 

methoden niet langer ondersteund worden. 

� Betalingen buiten SEPA zone (BTL91) in de module CD 

� Overboekingen via SEPA Credit Transfer (SCT) in de 

modulen CD en RB 

� Incasso’s SEPA Direct Debet (SDD) in de module DB 

� Rekeninginformatie (elektronische bankafschriften) via 

MT940 in de module GB 

� BTL91 methode blijft onveranderd 

 

• Notificatie Service 

o Door middel van de Notificatie Service is het mogelijk om vooraf 

ontvangers van goederen te informeren over het geplande 

aflevermoment. Bij planning van de order wordt een notificatie 

verstuurd (in de vorm van een e-mail of SMS). Dit bericht bevat 

een link naar een website waar de meest up-to-date informatie 

over de levering is te vinden. 
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• MapViewer (xServer) verbeteringen 

o Sterk verbeterde werking van de MapViewer integratie van PTV 

xServer. O.a nieuwe functionaliteiten: Verschuiven van stops 

binnen het MapViewer scherm 

o Geoptimaliseerd t.b.v. TeamTrans: a.d.h.v. zendingsoorten 

laden/lossen + venstertijden bepalen 

o Snelheidsverbetering 

o Up to date kaarten en xServer versies 

o bugfixes 

 

• Parsis Mobile 

o In samenwerking met Prometheus informatics ontwikkelde 

boordcomputeroplossing 

 

• Data Export Tool 

o Mogelijkheid om zelf gegevens te exporteren vanuit de Web 

omgeving in diverse formaten 

 

• Factoring 

o Cassiersfunctie, uitbesteden van de inkoop van het ene (Parsis-) 

bedrijf aan een andere (Parsis-)bedrijf om de gelden te innen 

 

• Inkoopfacturatie 

o Automatisch Inkoopfactuur (CD) naar facturering (FT) tbv 

doorbelasting  

o Geheel automatisch creditering van inkoopfacturen voor betaling 

 

• WebServices 

o Mogelijkheid om door middel van een standaard Webservice 

aanroep diverse Track&Trace informatie op te vragen op een vrij 

te definiëren interval 

 

• Ecall  

o Uitbreiding boordcomputerkoppeling ten behoeve van het 

Europese project eCall. Dit behelst het automatisch doorsturen 

van ladinginformatie naar de hulpdiensten in het geval van een 

ongeval bij voertuigen met gevaarlijke stoffen 
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• Elektronisch factureren uitgebreid voor bijlagen van WMS   

o Uitbreiding van de module Elektronisch Factureren waarbij het 

nu ook mogelijk is om (factuur)bijlagen toe te voegen aan de 

facturen die betrekking hebben op het Warehouse 

• Nieuwe mogelijkheden zendingen- en ritcalculatie 

o Op basis van een vooraf in stelen rekenfactor (kilo’s / 

laadmeters / volume) een nauwkeurig(e) verdeling van kosten 

en opbrengsten per zending 

o Reports/informatie  met uitgebreide calculatie 

(km/uren/overslag/voorladen) 

• Boordcomputerkoppelingen uitgebreid 

o Automatisch op vooraf ingesteld moment verzenden van alle 

geplande ritten voor de volgende periode 

o Meer gegevens vanuit zending naar boordcomputer 

o Verbeterde/stabielere communicatie tussen 

boordcomputersoftware en Parsis 

• Documentenservice 

o Koppeling van documentenbeheer met de e-mailservice voor het 

automatisch verzenden van binnengekomen documenten (bijv. 

POD’s) 

o Automatisch ophalen van digitale documenten via FTP en 

koppelen aan betreffende zendingen 

o Mogelijkheid om automatisch ingelezen documenten handmatig 

te verwijderen 

o Mogelijkheid om te sturen welke documenten in welke 

directories worden geplaatst. Dit kan gebruikt worden om te 

sturen welke gebruikers welke documenten mogen gebruiken 

(rechten) 

• Outlook integratie 

o Reports via Outlook verzenden 

o Integratie van Outlook op diverse plaatsen om eenvoudig en 

snel een email te kunnen versturen met automatisch ingevulde 

zendinginformatie 

• Automatische imports 

o Mogelijkheid om imports automatisch in te laten lezen op vooraf 

gedefinieerde momenten en frequenties  

• Reizen exports/imports 

o Complete reizen met alle onderliggende zendingen / 

goederengegevens / inkooptarief/verkooptarieven zijn te 

exporteren naar ander bedrijf binnen Parsis 

 



  

Pagina 5  

• Drag&Drop in planscherm 

o Mogelijkheid om te plannen door middel van drag&drop. De 

volgende “sleepbewegingen” worden toegestaan: 

�   Auto's � Reis 

�   Personeel � Reis 

�   NIET ingedeelde zendingen � Reis 

�   Ingedeelde zendingen � Reis 

�   NIET ingedeelde zendingen � Ingedeelde zendingen 

�   Ingedeelde zendingen � NIET ingedeelde zendingen 

 

• Koppeling PTV SmarTour 

Uitbreiding van de bestaande koppeling voor PTV Intertour naar PTV 

SmarTour.  

 

Update PxPlus 11 (vh Providex) 

Met het installeren van Parsis versie 11 wordt uw systeem ook voorzien van de 

nieuwste versie van PxPlus, versie 11. Dit is onder meer belangrijk vanwege 

voortdurende support en ontwikkeling van dit voor Parsis onmisbare platform.  

Zoals bij de vorige release (versie 9) gemeld, is PxPlus de nieuwe, verbeterde 

versie van Providex.  

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact met ons op en wij geven 

antwoord op uw vragen. 

 

 

 

 


