Persbericht 01-10-2010
Wastehub lanceert een onafhankelijk platform voor data-uitwisseling in de
afvalbranche.
Op 1 oktober 2010 heeft Wastehub BV een onafhankelijk platform gelanceerd dat het mogelijk maakt om op eenvoudige
wijze data uit te wisselen in de afval- milieuketen. Nog nooit was het digitaal uitwisselen van gegevens zo eenvoudig, zo
snel en zo betrouwbaar.
De website www.wastehub.nl maakt het mogelijk om vanuit bestaande back office systemen gegevens beschikbaar te
stellen ‘aan de afvalketen’, data te laten verreiken om deze vervolgens weer in de eigen softwaresystemen te laten
verwerken.
Een voorbeeld: Een Inzamelaar kan een afvaltransport naar de eindverwerker aanmelden bij Wastehub. De verwerker
krijgt in zijn weegsysteem direct inzicht in deze en andere ritten die onderweg zijn naar de locatie. Zo beschikt de
verwerkingslocatie ‘real time’ over gegevens zoals van wie de rit afkomstig is, welke fractie er wordt aangeleverd, wat de
verwachte hoeveelheid van de fractie is en hoe laat het voertuig aan zal komen op de locatie.
De weegbon van de verwerker wordt automatisch aangeboden aan Wastehub en de Inzamelaar kan de weegbon ‘real
time’ in het back office systeem oproepen, laten aanmaken en automatisch laten verwerken. De verwerker kan een
digitale factuur sturen via Wastehub en door het unieke Wastehub ID wordt het afletteren van deze facturen voor de
inzamelaar een eenvoudige handeling.
Bovenstaande is slechts voorbeeld van de diensten die Wastehub biedt en laat zien hoe organisaties in de afvalketen
invulling kunnen geven aan ketenintegratie waar bovendien significante kosten (uren en papier) mee te besparen zijn.
Om aansluiting op de Wastehub zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft Wastehub i.s.m. een aantal leveranciers adapters
ontwikkeld voor de veel gebruikte softwaresystemen. Daarnaast staat Wastehub ook in verbinding met LoadIT van
Logistiek Zonder papier waardoor ritten desgewenst ook zonder fysieke begeleidingsdocumenten gereden kunnen
worden.
Wastehub heeft in het ontwerp van de architectuur veel aandacht geschonken aan veiligheid en betrouwbaarheid. Zo kan
worden gegarandeerd dat informatie veilig en alleen bij de belanghebbende terecht komt.
De reacties uit de markt zijn overweldigend. Een groot aantal partijen heeft aangegeven via Wastehub informatie in de
keten te willen delen en uitwisselen en ook softwareleveranciers leveren hun medewerking om de afvalindustrie met
elkaar in verbinding te brengen.
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