


Webservice
Werkt u binnen uw bedrijf of organisatie met een eigen informatiesysteem? Dan bieden wij u de mogelijkheid om alle 
functionaliteiten van DGPlus 2.0 naadloos in uw eigen omgeving te integreren. Hierdoor heeft u alle informatie voor 
uw zendingen centraal in uw eigen IT systeem en bent u toch altijd verzekerd van de juiste informatie met betrekking 
tot gevaarlijke stoffen. Ook kunt u vanuit uw eigen systeem zendingen maken, vervoersdocumenten genereren en de 
segregatie van zendingen controleren.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of abonnementsvormen?

Neem contact op met JD Knowledge, de kennisspecialist gevaarlijke stoffen, of bezoek ons online:

Onder de naam DG.PLUS levert JD Knowledge een online Dangerous Goods applicatie die bedrijven in staat stelt 
om met één muisklik toegang te krijgen tot de grootste database met informatie omtrent gevaarlijke stoffen. Naast 
raadpleging van wetgeving en stoffenlijsten genereert DG.PLUS alle benodigde documentatie voor uw zendingen. 
Tevens kunt u gemakkelijke binnen onze webomgeving een 1000-punten berekening uitvoeren en een segregatie 
controleren.

Of het nu gaat om wegvervoer (ADR), spoorvervoer (RID), binnenvaart (ADN), zeevaart (IMDG) of luchtvracht (ICAO) 
in DG.PLUS maakt u eenvoudig de juiste wettelijke vervoersdocumenten, print u de bijbehorende shipping labels en 
de bijbehorende (gevaars-) etiketten. Met de DG.PLUS applicatie heeft u altijd en overal de juiste informatie binnen 
handbereik.

Wilt u daarnaast graag een papieren versie van de huidige wet- en regelgeving bij de hand hebben? 
Ook daarvoor kunt u bij ons terecht!

Vanaf nu hoeft u niet meer te twijfelen over hoeveelheden, verpakkingen of het samenladen van gevaarlijke 
stoffen! Met DG.PLUS bent u altijd van verzekerd dat uw vracht voldoet aan de geldende wet en regelgeving.

Abonnementen
Effectief, efficiënt en accuraat werken met gevaarlijke stoffen, kies dan één van de volgende 
abonnementsvormen:

Brons
Brons is de basis versie van DGPlus2.0. Hiermee heeft u overal online beschikking over de wetgeving en stoffenlijst 
van uw modaliteit naar keuze. Snel en overzichtelijk.

Zilver, Goud en Platinum
Wilt u meer dan enkel de wetgeving raadplegen en bijvoorbeeld vervoersdocumenten in eigen huis genereren, 
controleren of een zending binnen de 1000 punten regeling valt en segregatie checks uitvoeren? Kies dan voor 
een zilver, goud of platinum abonnement. Tevens ontvangt u bij deze abonnementsvormen de officiële uitgave in 
boekvorm.

DGPlus2.0 maakt het mogelijk:
- Segregatie checken
- Duizend punten berekenen
- Werken met eigen stof namen
- Shipper labels printen
- Zendingen aanmaken
- Vervoersdocumenten genereren 
  (o.a. CMR / IMO / Shippers Declaration)
- Gevaarslabels printen

Rely on usDG.PLUS !

Tel.: +31 (0)85 - 864 00 54
E-mail: info@jdknowledge.nl

A Product ofwww.dg.PLUS
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