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Pallet ID, basis voor een vlotte supply chain !                                                        

 
Het automatisch herkenbaar maken van pallets in de keten is de basis voor een vlotte samenwerking. 
Immers, via scanning (barcode, QR, RF/ID) kunnen pallets met een unieke code herkend worden en 
kan de koppeling gemaakt worden met een elektronisch bekomen laadlijst.  
 
Hierdoor kan de administratie bij het lossen van vrachtwagens geautomatiseerd worden en bekom je 
een vlotte flow  van leverende vrachtwagen tot in het rek, als de toestellen en het software concept 
het toelaten vaak ook in één beweging. 
 
Qua etikettering van pallets zijn in de industrie twee standaarden gangbaar: GS1-128 label voor de 
retail en Odette voor de (automotive) industrie.  
 
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden lichten we tijdens de opleiding beide systemen toe. 
 
 
HET PROGRAMMA : 
 

• Introductie : palletisatie en logistieke samenwerking 

• Auto-ID technieken en logistiek 

• Focus op barcode 

• GS1-128 palletlabel 

• Odette palletlabel 

• Conclusies 
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 Operationele medewerkers uit magazijn- en distributie omgevingen: 
 

• Operationele magazijnmedewerkers 

• Brigadiers 

• Teamleaders 

• Leidinggevenden  

• Supervisors  

• … 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
 

Duur opleiding 0.5 dag van 13u tot 16u 

Locatie en data 8380 Zeebrugge – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Kielstraat 1 
Donderdag 29 september 2023 (pm) 
 
3945 Ham – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Truibroek 51 
Dinsdag 23 maart 2023 (pm) 
 
In samenwerking met Atrium Opleidingen 
 

 

 

Deelname  455 € / deelnemer voor 0.5 dag 
 
In combinatie met de opleiding ‘Palletisatie, basis van goede distributie 
en klantgerichtheid’ is de prijs als volgt: 
 
560 € / deelnemer voor 1 dag 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
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Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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