
 
 



 2 

SAMENVATTING 
 
 
DE TRANSPORTSECTOR IS EEN BELANGRIJKE BEDRIJFSTAK IN NEDERLAND. OOK IN EUROPA SPELEN DE 
NEDERLANDSE VERVOERDERS EEN BELANGRIJKE ROL. DE BELADINGSGRAAD LAAT ECHTER AL JAREN 
TE WENSEN OVER. VRACHTWAGENS RIJDEN HALFLEEG ROND EN DE MOEITE OM RETOURLADINGEN TE 
REGELEN WORDT NIET GENOMEN. ELEKTRONISCHE MARKTPLAATSEN OP INTERNET HEBBEN HIEROP 
INGESPEELD. HIER KUNNEN LADINGEN EN TRANSPORTCAPACITEIT UITGEWISSELD WORDEN OM ZO TOT 
EEN EFFICIËNTERE BEDRIJFSVOERING TE KOMEN. DIT LEIDT NATUURLIJK OOK TOT MINDER 
VRACHTWAGENS OP DE DRUKKE WEGEN EN EEN LAGERE UITSTOOT VAN SCHADELIJKE GASSEN. 
HOEWEL ER DE LAATSTE TIJD EEN SHAKE-OUT AAN HET PLAATSVINDEN IS, ZIJN ER VEEL 
VERSCHILLENDE MARKTPLAATSEN. ELKE MARKTPLAATS WERKT NET IETS ANDERS EN SLAAT 
VERSCHILLENDE GEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER OP. HIERDOOR IS DE MARKT VAN VRAAG EN 
AANBOD NIET TRANSPARANT; NIEMAND HEEFT EEN GOED OVERZICHT VAN ALLE AANBIEDINGEN. 
 
IN DEZE SCRIPTIE WORDT HET PROJECT ALIE (ADVANCED LOGISTICS INFORMATION EXCHANGE) 
BESCHREVEN. ER IS EEN PROTOTYPE ONTWIKKELD OM DE INFORMATIE VAN DE VERSCHILLENDE 
MARKTPLAATSEN TE COMBINEREN. OMDAT ELKE SITE ZIJN GEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER 
PRESENTEERT, MAAKT HET SYSTEEM GEBRUIK VAN PLUGINS. DEZE WORDEN PER SITE OP MAAT 
GEMAAKT EN HALEN DE BESCHIKBARE GEGEVENS OP. DEZE GEGEVENS WORDEN VERVOLGENS OP EEN 
STANDAARD MANIER OPGESLAGEN. DAARNA WORDEN DEZE GEGEVENS, ALS HET NODIG IS, 
AANGEPAST EN AANGEVULD. OM BIJVOORBEELD VERGELIJKING VAN PRIJZEN MOGELIJK TE MAKEN IS 
HET NODIG DAT ALLE PRIJZEN IN DEZELFDE VALUTA BESCHIKBAAR ZIJN. EEN VOORBEELD VAN HET 
AANVULLEN VAN INFORMATIE KAN HET TOEVOEGEN VAN AFSTAND INFORMATIE ZIJN. ALS LAATSTE 
WORDEN DE GEGEVENS GESORTEERD OP EEN DOOR DE GEBRUIKER GEKOZEN MANIER (BIJVOORBEELD 
OP PRIJS OF DE MINSTE AANRIJKILOMETERS). 
 
ER IS ZOWEL EEN STAND-ALONE ALS EEN VIA HET INTERNET BENADERBAAR PROTOTYPE ONTWIKKELD. 
DE GEBRUIKERSGROEP IN HET PROJECT KON HELAAS GEEN BRUIKBAAR SCENARIO AANDRAGEN VOOR 
DE ONTWIKKELING. DAAROM IS HET CONCEPT GETEST VOOR HET VERVOER VAN POST-, PAKKET- EN 
EXPRESSDIENSTEN. DE GEBRUIKER GEEFT AAN NAAR WELK LAND HET PAKKET MOET EN WAT HET 
GEWICHT IS. HET SYSTEEM GAAT VERVOLGENS DE SITES VAN DE VERSCHILLENDE AANBIEDERS AF OM 
DE GEWENSTE INFORMATIE OP TE HALEN. DEZE INFORMATIE WORDT IN EEN STANDAARD DATAMODEL 
OPGESLAGEN EN GESORTEERD AAN DE GEBRUIKER GETOOND. OMDAT DE GEGEVENS ZICH IN EEN 
DATABASE BEVINDEN ZOUDEN OOK EXTERNE APPLICATIES VAN DE GEVONDEN INFORMATIE GEBRUIK 
KUNNEN MAKEN. ALIE IS IN DAT GEVAL DE INFORMATIEVERZAMELENDE COMPONENT VAN EEN 
GROTER SYSTEEM. 
 
HET PROTOTYPE LEVERT EEN DUIDELIJKE SNELHEIDSWINST OP TEN OPZICHTE VAN HET HANDMATIG 
ZOEKEN. DIT IS NOG DUIDELIJKER ZICHTBAAR ALS ALIE ZOU WORDEN INGEZET IN EEN 
INGEWIKKELDERE OMGEVING, WAAR DE INFORMATIE ZICH OP VELE VERSCHILLENDE SITES BEVINDT 
EN WAARBIJ VEEL TRANSFORMATIES VAN DE GEVONDEN GEGEVENS UITGEVOERD MOETEN WORDEN. 
ALIE HOUDT ZO DE TRANSPORTSECTOR EEN SPIEGEL VOOR VAN WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN VAN 
HET SAMENVOEGEN VAN INFORMATIE UIT DIVERSE BRONNEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: MARKETPLACES, XML, WEBSERVICES, INFORMATION INTEGRATION, DATA EXTRACTION, 
TRANSPORT SECTOR. 
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1 Inleiding 
 
Nederland behoort tot een van de grootste transportlanden in Europa. Voor het vervoer van goederen 
over de weg worden meestal bekende contacten gebruikt. Daarnaast bestaan er marktplaatsen waar 
aanbieders diensten aanbieden en afnemers kunnen zoeken naar diensten die ze nodig hebben. Een 
bepaald type marktplaatsen wordt gebruikt voor de uitwisseling van vracht. Bedrijven die iets te 
vervoeren hebben zetten de informatie over de lading op een marktplaats. Vervoerders kunnen op de 
marktplaats naar lading zoeken, om zo hun beladingsgraad te verhogen of een retourlading te vinden. 
Toch blijkt dat de beladingsgraad nog erg laag is en marktplaatsen door een gering percentage van de 
bedrijven bezocht worden. Door een vergelijking mogelijk te maken van de informatie op diverse 
marktplaatsen wordt de transparantie van de aanbiedingen verhoogd. Transportondernemingen kunnen 
zo betere beslissingen nemen over het uitbesteden of inhuren van transportcapaciteit en de sector als 
geheel zal tot een meer optimale planning kunnen komen. 
 
1.1 Situatieschets 
 
Deze paragraaf geeft een kort overzicht van de transportsector in Nederland, tezamen met enige 
kerncijfers. Vervolgens worden de problemen in de sector geschetst die verband houden met dit 
onderzoek. De lage beladingsgraad en het lage gebruik van de beschikbare marktplaatsen wordt onder 
andere besproken. Deze problemen leiden tot de formulering van de onderzoeksvraag die deze scriptie 
hoopt te beantwoorden. 
 
1.1.1 De transportsector 
 
De transportsector is een belangrijke sector voor Nederland. De vervoer- en opslagsector draagt voor 
ongeveer 4,5% bij aan het nationaal inkomen, wat neerkomt op meer dan 17,5 miljard euro (TLN 2002b).  
 
Dit onderzoek richt zich op het vervoer per weg. De Nederlandse wegvervoerders nemen een belangrijke 
plek in de Europese logistieke markt in. Zoals te zien is in figuur 1.1 is het aandeel van het 
goederenvervoer per weg in de EU 15,5%. Daardoor neemt Nederland ook een tweede plaats in op de 
ranglijst van het vervoer in tonkilometer per inwoner. In het cabotage vervoer (het vervoeren van 
goederen binnen een land, vervoerd door een buitenlandse vervoerder) heeft Nederland zelfs een aandeel 
van meer dan 33% (bijna twee keer zoveel als de nummer 2, België). 
 
De voortrekkersrol die Nederland speelt in transport en distributie kan onder andere verklaard worden 
door (EZ & ND 2001): 
1 De uitstekende geografische ligging van Nederland in de Europese Delta. 
2 De handelsgeest en ondernemingszin van Nederlandse bedrijven. 
3 De aanwezige multimodale logistieke netwerken en verbindingen met het achterland. 
4 De flexibele opstelling van kwalitatief hoogstaand personeel. 
5 De meedenkende rol van overheden op bijvoorbeeld douane- en belastinggebied. 
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Figuur 1.1: Aandeel van Nederland in het wegvervoer in de EU. 

 
In de transportsector zijn diverse soorten bedrijven actief. Figuur 1.2 geeft een overzicht van de 
belangrijkste spelers in deze markt. Het bovenste gedeelte van de figuur geeft een wegtransport weer. 
Het onderste gedeelte laat zien welke partijen er betrokken zijn bij een transport over water. 
 

 
Figuur 1.2: Schakels in de logistieke keten. 

 
De belangrijkste partijen zijn:  
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 De verlader is degene die van een vrachtbedrijf een schip huurt voor het goederenvervoer of deze de 
transportopdracht geeft. 

 De expediteur is een tussenpersoon tussen de afzender en de vervoerder, die zich bezighoudt met het 
vervoeren van goederen. 

 De cargadoor is de scheepsbevrachter, ofwel de havenagent van een rederij, die zich bezighoudt met 
het bevrachten en lossen van schepen, het zoeken van nieuwe vrachten, de uitvoering van 
douaneformaliteiten etc.  

 De stuwadoor is de lader en losser, deze is belast met het vakkundig laden en lossen van zeeschepen 
en werkt meestal in opdracht van de rederij, soms werkt hij ook in opdracht van de expediteur. 

 
1.1.2 Probleemstelling 
 
Uit onderzoeken blijkt dat de beladingsgraad vaak erg laag is (Metz 1999). In 1997 werd een 
beladingsgraad gehaald van 59,2% (zie tabel 1.1).  
 

 
Tabel 1.1: Beladingsgraad naar inhoud en afstand. 

 
Er bestaat een aantal virtuele marktplaatsen op het Internet waar verschillende partijen in de 
transportsector diensten kunnen aanbieden en opzoeken. Bedrijven kunnen hier lading, die ze zelf niet 
kunnen of willen vervoeren, opzetten. Andere bedrijven, die bijvoorbeeld niet genoeg lading hebben om 
een vrachtwagen te vullen, kunnen hier zoeken naar lading om zo hun beladingsgraad te verhogen. 
 
Er zijn 3 soorten logistieke marktplaatsen te onderscheiden (EZ & ND 2001): 
1 Elektronische logistieke database, hier kunnen logistieke dienstverleners zich presenteren en 

kunnen geïnteresseerde een keuze maken uit verschillende specialisaties. 
2 Vrachtuitwisseling systemen, waar ladingen aangeboden en geboekt kunnen worden. 
3 De virtuele expediteur, die via Internet de gehele boeking van internationaal transport mogelijk 

maakt. 
 
Uit een onderzoek onder transportondernemingen in 9 landen (Jagt 2001) komen een aantal aanbevelingen 
op het gebied van inzet van ICT voor verschillende bedrijfstypen naar voren. drie van de vier 
bedrijfstypen wordt aangeraden om meer gebruik te gaan maken van marktplaatsen. De soort bedrijven 
die hiervan zouden profiteren zijn: 
 Network operators, die diensten op het gebied van transport verichten, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van eigen transportmiddelen en eigen vestigingen in binnen- en buitenland.  
 Dedicated Logistics Service Providers (DLSP’s), die semi-klantspecifieke diensten aanbieden aan 

een beperkt aantal klanten. Voorbeelden van deze diensten zijn: transport, warehousing en 
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voorraadbeheer. Deze diensten zijn vaak een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van de 
verlader 

 Logistics Solutions Providers (LSP’s), die een complete logistieke oplossing bieden voor meerdere 
partijen, waardoor schaalvoordelen ontstaan. Ze managen zowel de interne als externe logistiek en 
de customer service. 

 
Marktplaatsen bieden zowel verkopers als kopers vele voordelen, maar ook nadelen (Smit 2002). Tabel 1.2 
geeft een overzicht van deze voor- en nadelen.  
 

 
Tabel 1.2: De voor en nadelen van marktplaatsen voor verkopers en kopers. 

 
Ondanks de voordelen heeft er de laatste tijd een shake-out onder de logistieke marktplaatsen 
plaatsgevonden (Evers 2000, Mulders 2002). In de meeste industriële sectoren zijn inmiddels één of meer 
leidende marktplaatsen ontstaan, waar een aanzienlijk deel van de transacties worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld: high-tech: www.converge.com, chemie: www.chemconnect.com en 
www.chemunity.com, vliegtuig industrie: www.cordiem.com, levensmiddelen: 
www.foodmarketexchange.com). Met de marktplaatsen in het algemeen gaat het goed. De waarde van 
alle transacties via marktplaatsen wordt geschat op $167 miljard in 2002, 245% meer dan een jaar ervoor 
(Hamm 2002). De meeste grote marktplaatsen zijn echter samenwerkingen van een aantal bedrijven uit 
dezelfde sector, wat niet leidt tot nieuwe contacten. 
 
De verladers zijn hier de drijvende kracht bij de successen, terwijl de LSP’s het logistieke netwerk 
hierop aansturen. Met de openbare virtuele marktplaatsen gaat het moeilijker. De meeste bedrijven 
aarzelen om hun informatie ter beschikking te stellen. Toch zijn ook hier een aantal grote spelers 
ontstaan (voor Nederland zijn dat onder andere www.teleroute.nl en www.freecargo.com). 
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Hoewel er vele voordelen bestaan bij het gebruik van marktplaatsen, is de sector echter terughoudend in 
het gebruik ervan. Een onderzoek van TLN/Heliview (TLN 2002a) toont aan dat maar ongeveer 20% van 
de bedrijven het Internet gebruikt voor vrachtuitwisseling (zie figuur 1.3). 
 

 
Figuur 1.3: Internetgebruik door transportbedrijven. 

 
Het is vooral kijken, kijken, maar niet kopen (Adriaans 2001). Worden marktplaatsen al geraadpleegd, dan 
leidt dit vaak tot vaste contacten, zodat de marktplaats vervolgens niet meer gebruikt wordt. Ook zijn het 
meestal de kleine bedrijven die van de diensten van openbare marktplaatsen gebruik maken. De grotere 
dienstverleners kunnen de toegevoegde waarde die zij leveren niet op de marktplaats kwijt, omdat de 
gegevens daarvoor vaak te complex zijn. Dat is jammer voor de betrokken bedrijven en de Nederlandse 
samenleving, omdat zo de beladingsgraad van de vrachtwagens laag blijft. Vervoerders proberen meestal 
een zo hoog mogelijke beladingsgraad te regelen, maar optimaliseren meestal eerst intern en proberen 
pas in tweede instantie externe relaties bij hun optimalisatie te betrekken. Als er al externe relaties 
worden aangegaan, valt men meestal terug op bestaande contacten. Een mogelijke oorzaak is het bestaan 
van een aantal marktplaatsen die allemaal hun eigen gegevens en opmaak hebben. Bedrijven melden een 
lading meestal op 1 site aan en zoeken ook alleen maar op 1 site. Dit komt de transparantie van de 
aanwezige aanbiedingen niet ten goede. 
 
De hier geschetste problemen leiden tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe verbeteren we de 
transparantie en de dynamiek bij de inhuur en uitbesteding van goederenvervoer? 
 
 
 
1.2 Oplossing 
 
Nu de onderzoeksvraag geformuleerd is kan er gekeken worden naar een mogelijke beantwoording 
daarvan. De eerste paragraaf bespreekt de oplossingsrichting die gekozen is en in dit project verder is 
uitgewerkt. Vervolgens wordt de projectorganisatie besproken die is opgezet en worden de diverse 
deelnemende organisaties geïntroduceerd. Als laatste wordt de ontwerpmethodologie besproken, en 
wordt het plan van aanpak uitgelegd. 
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1.2.1 Oplossingsrichting 
 
Het oorspronkelijke plan van de initiator (KNV, zie 1.2.2) van het project was om agenttechnologie te 
gebruiken. Eerst zouden dan alle relevante aanbiedingen van de verschillende marktplaatsen worden 
opgehaald en gesorteerd met behulp van bedrijfsspecifieke business rules. Daarna zouden agents van de 
verschillende partijen onderhandelen, om zo tot de beste transportoplossing te komen. Vervolgens zou 
een standaardcontract al zoveel mogelijk gevuld worden met de gevonden gegevens om zoveel mogelijk 
werk te automatiseren. Als snel bleek dat dit plan te ambitieus was voor dit project. Er zaten al genoeg 
haken en ogen aan het ophalen van semi-gestructureerde informatie van verschillende aanbieders, die 
geen afspraken hebben gemaakt omtrent de gegevens zij publiceren, hoe zij die representeren en hoe ze 
worden weergegeven. 
 
De oplossing die dit project onderzocht, is om een omgeving te scheppen waar gemakkelijk de vertaling 
kan worden gemaakt van de omschrijving van vervoersbehoeftes op de ene marktplaats naar de 
omschrijving op een andere plaats. Als er meer bronnen beschikbaar zijn met vervoersbehoeftes en 
vervoeroverschotten kunnen er betere optimalisaties gemaakt worden. Daarvoor moeten deze behoeftes 
wel bekend zijn en is het ook wenselijk dat een contact snel en gemakkelijk in een overeenkomst 
omgezet kan worden. Om de zo groot mogelijke pool van vervoerbehoeftes en vervoersoverschotten te 
creëren worden in dit project de sites van de transportbedrijven met geavanceerde en flexibele 
internettechnologie met elkaar gecombineerd waardoor een gemakkelijke vergelijking van aanbiedingen 
mogelijk wordt. 
 
Er zijn verschillende soorten transportdiensten te onderscheiden (Meewis 2002). Deze diensten kunnen 
onder andere ingedeeld worden op basis van de financiële invloed die de dienst heeft op het bedrijf en de 
technische complexiteit van het transport (zie figuur 1.4). 
 

 
Figuur 1.4: Verschillende soorten transportdiensten. 

 
Bij de financieel belangrijke diensten en routine diensten wordt vaak gebruik gemaakt van de eigen 
vervoerscapaciteit of worden bekende relaties gebruikt. Omdat dit belangrijke diensten betreft is er 
meestal genoeg tijd en zijn er genoeg middelen beschikbaar om deze diensten goed te plannen. 
Marktplaatsen worden voor dit soort diensten dan ook nauwelijks gebruikt. Knelpunt diensten zijn 
ingewikkeld om te regelen en leveren niet zoveel op. Omdat transportbedrijven dienstverlenend zijn, 
willen ze niet snel nee zeggen tegen een zending. Daarom worden voor dit soort diensten vaker 
marktplaatsen gebruikt om een geschikte transporteur te vinden. Vaak moet er dan op een aantal sites, 
die verschillende informatie op verschillende manieren weergeven, gekeken worden. Wordt er een 
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interessante aanbieding gevonden dan verloopt verder contact meestal op een traditionele wijze, door 
middel van telefoon of fax. Dit is te zien in een onderzoek van TLN/Heliview (TLN 2002a) (zie figuur 
1.5). Daar kwam naar voren dat er vooral traditionele media gebruikt worden om transportopdrachten te 
ontvangen. Het aandeel gestructureerde elektronische kanalen is daarin dramatisch laag. 
 

 
Figuur 1.5: Bij transportopdrachten gebruikte communicatiemedia. 

 
Om de transparantie van de vervoersaanbiedingen te verhogen is er gekozen om een flexibele 'Enterprise 
Information Portal' te ontwikkelen. Die maakt het mogelijk informatie uit verschillende bronnen voor de 
gebruiker samen te voegen en te presenteren precies zoals hij dat wil, in de volgorde die hij wil. 
De naam van het project is ALIE, wat staat voor Advanced Logistics Information Exchange. Deze 
omgeving kan worden vergeleken met een 'toolbox' die gevuld kan worden met 'tools' om de 
dynamische inhoud van een markplaats om te zetten in een generiek formaat. In andere woorden, iedere 
marktplaats krijgt zijn eigen 'plug-in', en als er iets verandert hoeft men alleen die 'plug-in' te vervangen, 
de interface naar de andere marktplaatsen blijft onveranderd. Op deze manier wordt de toekomstvastheid 
van de omgeving gegarandeerd. Deze aanpak verhoogt tevens de transparantie van de 
gegevensverzameling en sortering, hetgeen belangrijk is voor de acceptatie van de 'toolbox'.  
 
1.2.2 Project opzet 
 
Voor de uitvoer van het ALIE project is er een projectorganisatie opgezet (weergegeven in figuur 1.6). 
De initiator van het project is KNV, de werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en 
beroepspersonenvervoer Het project is gedeeltelijk gefinancierd door Connekt. Connekt is een 
innovatienetwerk voor verkeer en vervoer, opgericht in 1999. Het doel van deze organisatie is om 
kennisontwikkeling in deze sector te stimuleren, zowel in onderzoek als in de implementatie van 
praktijkoplossingen. De financiering van projecten wordt betaald uit het ICES-fonds 
(Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking). Dit fonds, dat gefinancierd 
wordt uit aardgasbaten, wordt aangewend om de economische structuur van Nederland te versterken. 
ALIE is in dit geval een kennisproject in het innovatieprogramma 'Mobiliteitsmanagement Goederen' 
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Figuur 1.6: Projectorganisatie 

 
In het project waren de volgende organisaties bij de uitvoering betrokken: 
 
Koninklijk Nederlands Vervoer (http://www.knv.nl) 
Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en 
beroepspersonenvervoer. Koninklijk Nederlands Vervoer en haar sectorverenigingen behartigen zowel 
de collectieve als de individuele belangen van de leden. De leden kunnen onder meer terecht met vragen 
en onderwerpen op het gebied van sociaal-juridische, economische, technische en internationale zaken, 
milieu en communicatie-adviezen. 
 
PCC UvA B.V. Universiteit van Amsterdam (http://www.uvaholding.nl/) 
Power Computing & Communications UvA BV (PCC UvA BV) is eind 1995 opgericht door de sectie 
computersystemen van de Faculteit Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde in samenwerking 
met UvA Holding BV. Het bedrijf houdt zich bezig met geavanceerde dienstverlening op het gebied van 
High Performance Computing and Networking (HPCN). De rendementen worden onder andere 
aangewend ter versterking van de onderzoeksactiviteiten. 
 
De volgende organisaties zijn bij het project betrokken via de wetenschappelijke commissie. Hun rol is 
niet alleen om kennis en visie over te dragen tijdens de bijeenkomsten van de commissie, doch ook om 
relevante achtergrondinformatie aan te dragen betreffende hun specialisme. 
 
CMG Unwired Concepts (http://www.cmg.nl/) 
CMG is een internationaal ICT bedrijf. Het speelt een centrale rol bij de integratie en implementatie van 
nieuwe ontwikkelingen betreffende mobiliteitsvraagstukken in binnen- en buitenland. 
 
TNO Inro (http://www.inro.tno.nl) 
TNO Inro, verricht onderzoek naar en geeft advies over verkeer, vervoer, bedrijfsoverschrijdende 
logistiek, regionale economie en  ruimtelijke planning. TNO Inro staat voor een integrale benadering, 
waarin verschillende aspecten betrokken kunnen worden, zoals technologie, gedragsaspecten, 
duurzaamheid, ruimtelijke ordening en bestuurlijke aspecten. Het accent ligt op het innovatieve karakter 
van de vraagstelling, de oplossing of toepassing. 
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TRAIL (http://www.trail.tudelft.nl/) 
TRAIL is de Nederlandse research school voor transport, infrastructure en logistics. Het is een 
gezamenlijk initiatief van de TU Delft, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Groningen. Het 
hoofddoel van TRAIL is tweeledig: Het opleiden van researchers met betrekking tot transport, 
infrastructuur en logistiek. Het opbouwen en delen van interdisciplinaire kennis op die gebieden. 
 
Tryllian  (http://www.tryllian.nl/) 
Tryllian is opgericht in 1998 en heeft zich sinds die tijd gespecialiseerd in de ontwikkeling van ‘mobile 
agents’ en hun omgeving. Deze ‘mobile agents’ worden op het ogenblik gebruikt voor ‘Workflow 
Management’ in de Rotterdamse haven en een virtuele marktplaats voor tweedehands goederen. 
 
De gebruikersgroep is gevraagd commentaar te leveren op het eerste prototype en voorbeelden aan te 
dragen voor de verdere ontwikkeling. 
 
Hoyer Nederland (http://www.hoyer-group.com) 
Hoyer is een van oorsprong Duits bedrijf, opgericht in 1946. Het opende zijn eerste buitenlandse 
dochteronderneming in Rotterdam in 1960. Ze zijn gespecialiseerd in het vervoeren van bulkgoederen en 
chemische transporten. 
 
Jan de Rijk (http://www.janderijk.com/) 
Jan de Rijk is opgericht in 1971 en levert sindsdien internationale transport diensten. Ze hebben kantoren 
in 9 Europese landen. Ze zijn gespecialiseerd in het vervoeren van hoge waarde, hoge volume 
transporten. 60% van de omzet wordt verkregen met lucht transportactiviteiten en 40% met industriële 
transportactiviteiten 
 
1.2.3 Ontwerpmethodologie 
 
Het ontwerp bestaat uit drie beschrijvingen, die steeds dieper op de prototypes ingaan, maar ook net 
weer andere aspecten belichten: 
 Functionele beschrijving: eisen 
 Operationele beschrijving: technieken & ontwerp beslissingen 
 Implementatie beschrijving: consequenties van de realiteit 
 
Het project is opgedeeld in twee stappen (zie figuur 1.7). In de eerst iteratie is de basisfunctionaliteit 
ontwikkeld en getest op een tweetal demosites. Bij de twee stap is het ontwikkelde prototype verder 
uitgebreid en getest met real-world sites.  
De wetenschappelijke commissie is twee keer bij elkaar gekomen (zie appendix B voor de notulen van 
deze bijeenkomsten). De gebruikersgroep is na de implementatie van het eerste prototype gevraagd om 
commentaar te leveren en mogelijke toepassingen aan te dragen voor de ontwikkeling van het tweede 
prototype. Omdat de bijeenkomst helaas geen concrete voorbeelden opleverde (zie voor uitleg hoofdstuk 
6), is de geplande tweede gebruikersbijeenkomst gecombineerd met de eindbijeenkomst. Daar zijn de 
resultaten gepresenteerd en is het project afgesloten. 
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Figuur 1.7: Plan van aanpak. 

 
1.3 Onderzoeksvragen 
 
De centrale onderzoeksvraag kan worden onderverdeeld in de onderstaande toepasbaarheidsvragen en 
haalbaarheidsvragen. Aan het eind van het onderzoek zal geprobeerd worden de geformuleerde 
deelvragen te beantwoorden, om te kijken of ze een bijdrage aan de centrale vraag hebben geleverd. De 
te beantwoorden vragen zijn:  
 
Toepasbaarheidsvragen 
 Voor welk soort toepassingen in de transportbranche zou een ‘toolbox’ als eerste toegepast kunnen 

worden?  
 Welke verdere ontwikkelingen zijn er hiervoor nodig?  
 Wat zullen hierbij de effecten zijn van de invoering van een ‘toolbox’ op het resultaat van het bedrijf 

en de samenleving: zowel kosten als opbrengsten?  
 Aan welke randvoorwaarden zal een ‘toolbox’ moeten voldoen voor verdere toepassing?  
 Om welke soorten van transport gaat het dan, en met welke inspanning, en welk effect?  
 
Haalbaarheidsvragen 
 Hoe gedetailleerd kan het logistieke datamodel gemaakt worden?  
 Is er een generiek datamodel nodig?  
 Kunnen transformaties via een (bedrijfs)eigen datamodel uitgevoerd worden?  
 Wat zijn de voor- en nadelen van beide modellen?  
 
1.4 Overzicht scriptie 
 
De antwoorden m.b.t. de toepasbaarheid zijn in sterke mate gerelateerd aan het gedetailleerde ontwerp 
(hoofdstuk 2 & 3). Het ontwerp is natuurlijk een balans tussen wat men wil en wat men kan. De wensen 
en mogelijkheden zijn uitgebreid besproken in de bijeenkomsten met de gebruikersgroep en de 
wetenschappelijke commissie (zie de notulen in appendix B). In de korte tijd die voor het project stond 
konden we natuurlijk niet te ver gaan in onze implementatie. De antwoorden op de haalbaarheid komen 
voornamelijk uit de ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van de beide prototypes (hoofdstuk 4 & 5). 
In hoofdstuk 6 wordt een beeld geschetst hoe men het concept van ALIE kan opschalen naar meer 
complexere transportdiensten. Echter, er is gewoon een werkend prototype gemaakt, en in hoofdstuk 7 
wordt laten zien dat dit prototype de vergelijking met vergelijkbare commerciële initiatieven zonder 
problemen kan doorstaan. In hoofdstuk 8 kunnen dan uiteindelijk de haalbaarheids- en 
toepassingsvragen beantwoordt worden, zodat in hoofdstuk 9 tot een conclusie gekomen kan worden. 
 
1.5 Samenvatting 
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Dit hoofdstuk heeft een beeld geschetst van de transportsector in Nederland. Daarna is er gefocust op het 
vervoer per weg en de lage beladingsgraad die daar gerealiseerd wordt. Een oplossing daarvoor is het 
gebruik van marktplaatsen, waarop lading en vervoerscapaciteit uitgewisseld kunnen worden. Deze 
marktplaatsen worden echter weinig gebruikt. Door de aanbiedingen op de verschillende marktplaatsen 
samen te voegen en gesorteerd aan de gebruiker weer te geven ontstaat er een beter overzicht van het 
totale aanbod. Hiermee kunnen er vervolgens efficiëntere planningen gemaakt worden. 
Er is besloten een prototype te ontwikkelen die dit mogelijk maakt en zo de transportsector een spiegel 
voorhoudt van de mogelijkheden die marktplaatsen bieden als informatie van verschillende bronnen 
wordt samengevoegd. 
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2 Functionele beschrijving 
 
In dit hoofdstuk zal de functionele beschrijving worden gegeven van de toolkit die ontwikkeld is voor 
het ALIE project. In het eerste gedeelte wordt er verteld wat de precieze eisen zijn die aan de toolkit 
gesteld worden. De keuzes worden beschreven die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van de toolkit, 
zodat er zo goed mogelijk aan die eisen voldaan wordt. Dit leidt in het tweede gedeelte tot het 
functionele ontwerp van de toolkit 
 
2.1 Eisen 
 
Vanuit het project voorstel van ALIE kunnen een aantal eisen gespecificeerd worden. Deze eisen vloeien 
voort uit de probleemstelling die reeds eerder beschreven is. De eisen zijn: 
 
 Het moet mogelijk zijn om marktplaatsen te kunnen toevoegen en weglaten.  

Omdat de toolkit gebruikt gaat worden in een dynamische omgeving kunnen er vele veranderingen 
optreden. Zo kunnen er nieuwe aanbieders van informatie bijkomen en reeds bestaande kunnen 
afvallen. Ook moet het voor de gebruiker mogelijk zijn om een selectie te maken uit de beschikbare 
informatie bronnen. Dit kan gebeuren als een gebruiker voor een bepaalde rit alleen gebruik wil 
maken van een bepaalde aanbieder. Dan is het efficiënter om alleen de gekozen bron te raadplegen 
en niet alle bronnen en daar later een selectie uit te maken.  

 
Om dit mogelijk te maken wordt er in een configuratie file bijgehouden welke marktplaatsen er 
beschikbaar zijn. Als de toolkit gebruikt wordt krijgt de gebruiker een lijst te zien met deze informatie. 
De gebruiker kan dan kiezen welke marktplaatsen er gebruikt moeten worden bij de zoekopdracht.  
 
 De toolkit moet de gevonden informatie kunnen sorteren op een manier die voldoet aan de business 

rules van de gebruiker. 
Organisaties hebben verschillende criteria die bepalen met welke partner ze in zee gaan. Door die regels 
in het systeem op te kunnen nemen, krijgen de gebruikers de voor hun organisatie meest relevante 
aanbiedingen bovenaan de lijst. 
 
Voor de sortering wordt gebruik gemaakt van een plugin systeem. Deze plugin bepaalt op welke manier 
de gevonden gegevens gesorteerd worden voordat ze aan de gebruiker gepresenteerd worden. Door elke 
organisatie de mogelijkheid te geven zijn eigen sorteringsplugin te gebruiken, kan er bepaald worden 
welke resultaten boven aan de lijst met resultaten komen. Hierdoor zouden er in de toekomst 
verschillende sorteringsplugins kunnen komen, die sorteren op bijvoorbeeld prijs, kwaliteit of snelheid.  
 
 Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen welke details uit de informatie naar 

voren komen. 
Dit kan gebaseerd zijn op een persoonlijke voorkeur. Ook kunnen er verschillende profielen in de toolkit 
zitten, die afhankelijk van de gestelde vraag de gevonden informatie op een bepaalde manier presenteert. 
 
Als de informatie eenmaal gevonden en gesorteerd is kan die op verschillende manieren aan de 
gebruiker gepresenteerd worden. Dit is mogelijk omdat er gekozen is voor het gebruiken van een 
generiek formaat om de gegevens in op te slaan. Hierdoor kan er later gekozen worden hoe deze 
gegevens gepresenteerd worden.  
 
 
 
2.2 Functioneel ontwerp van de toolkit 
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De ALIE toolkit bestaat uit vier losse modules. Deze scheiding wordt aangebracht om te komen tot een 
gescheiden opbouw van de toolkit. Er is initieel gekozen om elke module onafhankelijk te ontwikkelen, 
deze vanuit de command line aan te roepen en te testen, voordat de modules geïntegreerd werden. Dit is 
een ontwikkelbeslissing, maar heeft wel het voordeel dat er in een latere fase een module vervangen kan 
worden, zonder dat dit invloed heeft op de rest van de toolkit. Dit is natuurlijk alleen het geval als de 
vervangende tool de data niet zo veranderd dat de overige tools er niet meer mee uit de voeten kunnen. 
  
De toolkit (zie figuur 2.1) bestaat uit vier onderdelen die elk een eigen functie vervullen. De vier tools 
zijn: de pre-translatie tool, de extractie tool, de translatie tool en de sortering tool.  
 

 
Figuur 2.1: Functionele weergave van de ALIE toolkit 

 
 De pre-translatie tool 

Het doel van de pre-translatie tool is om de vraag die de gebruiker stelt om te zetten naar een vraag 
die aan een site gesteld kan worden om de juiste gegevens weer te geven. Een voorbeeld kan zijn dat 
de gebruiker een bestemmingsstad of postcode intypt, terwijl de desbetreffende site ondervraagd 
moet worden met een regio. De pre-translatie tool moet dan de stad of postcode omzetten naar de 
regio indeling die op de site gebruikt wordt, zodat de volgende module de correcte informatie heeft.  
 
Deze module hoeft niet altijd gebruikt te worden. Kleine sites hoeven vaak niet ondervraagd te 
worden door middel van door de gebruiker gespecificeerde criteria. Alle gegevens worden gewoon 
op één pagina weergegeven. Ook kan de gebruikersinterface, die om de modules gebouwd kan 
worden, gebruikt worden om de gebruiker duidelijk te maken welke gegevens noodzakelijk zijn voor 
een goede zoektocht.  

 
 De extractie tool 

De extractie tool wordt gebruikt om de benodigde informatie van de diverse sites op te halen. Per site 
wordt een plugin file bijgehouden. Hierin wordt opgeslagen op welke adres de benodigde informatie 
te verkrijgen is. Ook bevat deze file de manier om de gewenste gegevens uit de pagina te halen en 
om te zetten naar een generiek formaat dat de andere tools kunnen gebruiken.  
 
Als de extractie tool wordt aangeroepen, wordt er meegegeven welke plugin gebruikt moet worden. 
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Vervolgens maakt de tool contact met de site die gespecificeerd wordt in deze plugin en wordt de 
informatie opgehaald. Daarna wordt de opgehaalde informatie door de extractie regels gehaald om 
zo de benodigde gegevens te isoleren. Deze gegevens worden omgezet in een generiek formaat en 
naar een file weggeschreven.  

 
 De translatie tool 

De translatie tool zorgt voor de benodigde transformaties die nodig zijn op de opgehaalde data. Dit 
kunnen zowel aanpassingen van gevonden informatie zijn, als aanvullingen van ontbrekende 
informatie. Er zullen verschillende plugins beschikbaar zijn om de data op verschillende manieren te 
transformeren.  
 
De translatie tool wordt aangeroepen om een transformatie uit te voeren op bepaalde informatie die 
de extractie tool opgehaald heeft. Te denken valt aan het omzetten van een datum notatie. Sommige 
sites zullen een dag/maand/jaar notitie hanteren, terwijl anderen misschien een maand-dag-jaar 
notitie gebruiken. Andere voorbeelden zouden kunnen zijn het toevoegen van een GPS locatie bij 
een gegeven plaats of postcode of de afstand tussen twee locaties. Als alle benodigde transformaties 
op de informatie van de bepaalde site uitgevoerd zijn, kan de data naar een database geschreven 
worden.  

 
 De sortering tool 

De sortering tool zorgt voor het rangschikken van de gegevens aan de hand van door de gebruiker 
ingestelde criteria. Verschillende plugins bepalen op welke manier de gegevens aan de gebruiker 
gesorteerd worden.  
 
De sortering tool wordt aangeroepen met een bepaalde plugin. De tool haalt vervolgens de 
benodigde gegevens uit de database, en sorteert ze zoals beschreven staat in de plugin. Het resultaat 
van deze sortering wordt vervolgens in een aparte tabel in de database opgeslagen.  

 
2.3 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is een functioneel ontwerp gemaakt van de toolkit die ontwikkeld gaat worden. De 
toolkit zal bestaan uit 4 losse modules die werken met behulp van een plugin systeem. De modules zijn: 
De pre-translatie tool, die de vraag van de gebruiker omzet naar een vraag die aan de site gesteld kan 
worden. De extractie tool die de gewenste informatie ophaalt en omzet naar een generiek formaat. De 
translatie tool, die de gevonden data aanpast of aanvult. En de sortering tool die alle gevonden 
aanbiedingen sorteert. De plugins worden specifiek voor elke site ontwikkeld, maar bijvoorbeeld 
translatie plugins kunnen op de gevonden informatie van verschillende sites worden toegepast. 
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3 Operationele beschrijving 
 
Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp van de ALIE toolkit. 
Eerst worden een paar onderwerpen besproken die bij het ontwerp van belang waren. Voor ieder 
onderwerp wordt de gekozen techniek gemotiveerd en dit afgezet tegen de niet gekozen alternatieven. In 
sectie 3.2 wordt het functionele model uit hoofdstuk 2 met behulp van deze beslissingen uitgebreid tot 
een gedetailleerder operationeel model. 
 
3.1 Technieken 
 
Allereerst wordt de keuze voor een datarepresentatietaal besproken. Daarna wordt uitgelegd welke 
programmeertaal is gekozen. Vervolgens zijn er een aantal tools bekeken die informatie van Internet 
pagina’s kunnen ophalen en dit omzetten naar een ander formaat. Dan wordt er een afweging gemaakt 
tussen de verschillende manieren om transformaties op de gevonden data uit te voeren. Uiteindelijk 
wordt er gekeken hoe de resultaten opgeslagen moeten worden. 
 
3.1.1 data representatie 
 
Omdat de modules los van elkaar moeten kunnen werken, moeten we ook in staat zijn om de 
tussenresultaten in een of ander formaat op te slaan. De informatie die opgeslagen wordt, komt 
oorspronkelijk van verschillende sites, die allemaal een ander datamodel te gebruiken. In een aantal 
stappen wordt de informatie dan aangevuld en aangepast, totdat een vergelijkbaar datamodel is ontstaan. 
Dit stelt hoge eisen aan het te kiezen formaat. Ten eerste moet het een niet te strikt formaat zijn, die het 
toelaat dat de informatie later nog aangevuld of aangepast kan worden. En ten tweede moeten alle tools 
die in de hierop volgende paragrafen besproken worden met dit formaat kunnen werken. Er zijn drie 
formaten bekeken. 
 
 HTML (W3C 1999a) 

De pagina’s op de sites die de gegevens bevatten zijn meestal opgemaakt in HTML, zodat ze kunnen 
worden weergegeven met een webbrowser. HTML is echter een extreem los formaat, dat nauwelijks 
te structuren is. Een groot deel van een HTML-document bestaat verder uit opmaak-code, en niet uit 
de relevante informatie.  

 XML (W3C 2000) 
In XML kan door middel van tags een eigen documentstructuur ontworpen worden. XML staat ook 
toe om lege tags te gebruiken, waardoor ontbrekende informatie gewoon overgeslagen en eventueel 
later ingevuld kan worden. Als er in de translatie plugin gebruik gemaakt gaat worden van 
stylesheets, dan is XML onontbeerlijk. Ook webservices zijn alleen aanspreekbaar in XML. Verder 
kunnen steeds meer databases rechtstreeks informatie uit XML-documenten importeren en 
exporteren. 

 Persistente Java objecten. (Biggs 2001) 
Hierbij wordt de opgehaalde data omgezet in door Java te manipuleren objecten. Hierdoor is het niet 
nodig om losse bestanden te gebruiken voor tijdelijke opslag, want alle data wordt binnen het Java 
programma zelf bewaard. Sommige databases (o.a. Matisse, de keuze uit 3.1.5) kunnen rechtstreeks 
Java objecten importeren en exporteren. Een belangrijk nadeel is dat de tussenresultaten moeilijker te 
verifiëren zijn, omdat de Java objecten niet direct leesbaar zijn voor gebruikers, in tegenstelling tot 
HTML en XML. 

 
Er is al snel voor XML gekozen om de gevonden gegevens tijdelijk in te bewaren totdat ze in de 
database opgeslagen worden. XML biedt goede mogelijkheden om de data later aan te passen, wat 
naadloos aansluit bij de stapsgewijze modulaire aanpak. XML is dus een goede keuze om de 
ongestructureerde data die te vinden is op de verschillende websites om te zetten naar een gestructureerd 
formaat. 
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XML is een opkomende standaard en steeds meer applicaties kunnen dan ook met XML omgaan. Grote 
bedrijven, zoals Microsoft, IBM en Sun promoten XML als de standaardtaal, waarmee bedrijven en 
applicaties allerlei gegevens kunnen uitwisselen. Er bestaan veel standaarden waarin is vastgelegd hoe 
XML-berichten gestructureerd kunnen worden, enkele voorbeelden zijn: Biz Talk van Microsoft, 
ebXML van Oasis en UN/Cefact, Rosetta Net, een consortium van een groot aantal IT- en 
elektronicabedrijven, xCBL van Commerce One en cXML van Ariba (Rademakers 2001). Dit zijn echter 
allemaal zeer uitgebreide standaarden voor complete e-business oplossingen. In dit project wordt dan 
ook een simpele eigen documentstructuur opgesteld (zie hoofdstuk 4.2 en 5.1.2), die voldoet om de 
gevonden gegevens op te slaan. Dit model kan later eventueel uitgebreid worden als er meer informatie 
beschikbaar komt. 
 
3.1.2 Programmeertaal 
 
De programmeertaal wordt vooral gebruikt om verschillende internettechnologieën aan elkaar te knopen. 
Daardoor is een goede ondersteuning van de benodigde technologieën wenselijk. Zo zal het mogelijk 
moeten zijn om verbindingen met een database te maken en om met XML-bestanden om te kunnen 
gaan. Om de ALIE toolkit gemakkelijk te kunnen demonstreren is platform onafhankelijkheid een pré. 
Voor de snelle ontwikkeling moet men initieel de modules kunnen aanroepen vanaf de command line, 
maar voor demonstratie doeleinden moet uiteindelijk ook simpel een webinterface te maken zijn.  
 
Van de mogelijke programmeertalen lijkt Java de beste keus. Java beschikt over een goede support voor 
het omgaan met XML-bestanden. De standaard ontwikkelomgeving bevat functies om XML-
documenten te bewerken en er stylesheets te interpreteren die de inhoud kunnen veranderen. Tevens 
beschikt de Java ontwikkelomgeving over JDBC. Dat maakt het mogelijk om op een simpele manier 
toegang te krijgen tot een database. JDBC definieert een standaard manier om een database te 
benaderen, onafhankelijk van het merk. Elke database die een JDBC driver meelevert kan zo op een 
uniforme manier aangesproken worden. De driver zorgt ervoor dat de geprogrammeerde functies 
omgezet worden naar de voor die database specifieke aanroepen. Hierdoor is het in principe mogelijk 
om van database leverancier te veranderen. Verder is het mogelijk om in Java ontwikkelde applicaties op 
een groot aantal platformen uit te voeren door de beschikbaarheid van runtime-omgevingen die voor 
verscheidende platformen bestaan. Ook kan men Java-applicaties omvormen tot servlets, zodat het 
programma via een webserver benaderbaar is via het Internet.  
 
Een eventueel alternatief was een scriptingtaal als Php geweest. Het voordeel van een scripting-taal is 
dat ook de code niet gecompileerd hoeft te worden, de code is dan per definitie transparant. Php moet 
echter ondersteund worden door een webserver, wat niet altijd het geval is. Verder is Php een lagere taal 
dan Java, wat iets meer programmeervaardigheid vereist. 
 
Door al deze voordelen is de keuze op het Java platform als ontwikkelomgeving gevallen. Er wordt 
gebruik gemaakt van J2SE (Java 2 Standard Edition) versie 1.4.0. 
 
3.1.3 Extractie tool 
 
De extractie tool wordt gebruikt om de verschillende sites te bezoeken en de HTML-code om te zetten 
naar XML. Er moet voor elke site een configuratie-file bestaan die aangeeft hoe de gegevens 
weergegeven worden en hoe de tool die gegevens moet interpreteren. De tool moet aan een aantal 
criteria voldoen. Hij moet vrij verkrijgbaar zijn, zonder eventuele beperkingen. Omdat de tool vanuit een 
Java programma moet worden aangeroepen, moet de tool of beschikbaar zijn in Java, zodat hij 
geïntegreerd kan worden, of de tool moet via een command line aanroep de benodigde taken kunnen 
uitvoeren en een uitvoer document kunnen genereren, zodat het Java programma deze file kan inlezen en 
verder kan gaan met de rest van de taken. 
 



 23 

Er is veel onderzoek gedaan naar het ophalen en integreren van semi-gestructureerde data (Ek 

2001),(Hammer 1997),(Mylopoulos 2000). Er zijn acht karakteristieken te onderscheiden op het gebied van het 
integreren van informatie voor E-business die belangrijk kunnen zijn voor dit project (Stonebraker 2001): 
1 Informatie die geïntegreerd moet worden komt van verschillende eigenaren, die verschillende 

relaties hebben met integrator. 
Dit kan variëren van een hechte samenwerking, waarbij er toegang wordt verleend tot bestaande 
systemen, tot geen samenwerking, waarbij de informatie via bijvoorbeeld Internetpagina’s moet 
worden gehaald. Dit laatste is het geval bij ALIE. 

2 De gegevens die geïntegreerd moeten worden kunnen in verschillende formaten staan. 
Zo kunnen er verschillende valuta of maateenheden gebruikt worden. Om dit op te lossen gebruikt 
ALIE transformaties om informatie naar het standaard datamodel om te zetten of om ontbrekende 
gegevens aan te vullen. 

3 Gevonden gegevens kunnen verschillende datamodellen nodig hebben. 
Zo kan bijvoorbeeld de informatie over beschikbare vliegtuigstoelen niet in hetzelfde schema 
worden opgeslagen als informatie over vrachtwagenonderdelen. Omdat ALIE specifiek ontwikkeld 
is voor de transportsector speelt dit probleem niet. Als ALIE gebruikt zou worden in een andere 
omgeving zal het datamodel aangepast moeten worden. 

4 Gegevens moeten gepersonaliseerd kunnen worden weergegeven. 
Bijvoorbeeld bij systemen die reisinformatie ophalen van diverse bronnen. Daarbij krijgen mensen 
die veel vliegen lagere tarieven te zien dan andere mensen. Bij ALIE is dit niet van belang. Alle 
gevonden aanbiedingen worden onveranderd weergegeven. 

5 De informatie is vooral operationele informatie en dus erg vluchtig. 
Dit is ook het geval bij de informatie die ALIE moet vinden. Het is dus van belang dat er altijd 
actuele gegevens worden opgehaald. 

6 Informatie integrerende systemen moeten adhoc gebruikersvragen toestaan, gebruikmakend van 
huidige en nieuwe standaarden. 
De informatie die door ALIE wordt verzameld wordt in een database opgeslagen (zie 3.1.5). De 
gebruiker kan de gevonden gegevens dus doorzoeken zoals hij wil. 

7 Informatie integrerende systemen moeten informatie kunnen ophalen met behulp van synoniemen 
en fuzzy zoekmethoden. 
Opgehaalde informatie wordt door het systeem in een standaard manier opgeslagen. Maar als een 
gebruiker een vraag stelt hoeft hij die standaard niet te kennen. Als een gebruiker bijvoorbeeld inkt 
zoekt, moet hij met het invoeren van zowel inkt, zwarte inkt, als inktvulling dezelfde informatie 
vinden. Dit is minder relevant voor ALIE, omdat de informatie zeer specifiek is. Alleen informatie 
over gezochte aanbiedingen wordt opgehaald en daarna gesorteerd weergegeven. 

8 Informatie integrerende systemen moeten schaalbaar en altijd beschikbaar zijn. 
Omdat ALIE een prototype betreft, zijn deze eisen niet aan de orde. 

 
Er bestaan veel commerciële en niet-commerciële tools (Tredwell 2003). Voor dit project zijn een aantal 
vrij beschikbare tools bekeken, te weten: 
 
 Araneus (http://www.dia.uniroma3.it/Araneus/) (Mecca1999) 

De extractie module Minerva is een onderdeel van het Araneus project. Het doel van dit project was 
om tools te maken voor data-management van WWW documenten. Minerva bestaat uit een context 
free parser om de HTML-code in te lezen, gecombineerd met een exception handling mechanisme. 
Hiermee is het mogelijk om lokale of via het Web opgevraagde documenten om te zetten zijn naar 
een eigen datamodel ADM (Araneus Data Model) wat een subset is van ODMG (Object Data 
Management Group). De structuur van een ADM document lijkt sterk op een XML-document, maar 
is toch iets anders.  
 
Na een test is het niet gelukt om Araneus altijd goed te laten werken. De voorbeelden die erbij zaten 
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werkten wel als ze in de shell-omgeving van Araneus werden uitgevoerd, maar niet als command-
line aanroep. 

 
 Jedi (http://www.darmstadt.gmd.de/oasys/projects/jedi/jedie.html) (Huck 1998) 

Jedi (Java Extraction and Dissemination of Information) is gemaakt om informatie op het Internet 
van meerdere bronnen te hergebruiken. De tool bestaat uit een wrapper die de informatie verzamelt 
en een mediator die de informatie integreert. Jedi is geheel geschreven in Java. Jedi is er ook op 
gebouwd om om te gaan met incomplete informatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een techniek 
die de meest specifieke regel voor het parsen gebruikt uit alle regels die gedefinieerd zijn. Als er 
geen regel gevonden wordt die voldoet, wordt er zo min mogelijk van het document overgeslagen en 
verder naar wel toepasbare regels gezocht.  
 
Een aantal voorbeelden die bij de Jedi tool zitten werken wel. Dit zijn dan voornamelijk de simpele 
voorbeelden die laten zien dat je ook standaard Java functies in Jedi kan aanroepen. De enige functie 
die erbij zit voor het lezen van een XML-file werkt niet, waarschijnlijk door de veranderende XML 
API’s. 

 
 Nodose (http://www.cs.nwu.edu/~adelberg/nodose/nodose.html)  

Nodose (The Northwestern Document Structure Extractor) is een tool om data uit tekstfiles, dus ook 
webpagina’s te halen. Daarna kan de data omgezet worden naar verschillende formaten inclusief 
XML. Nodose is geschreven in Java en heeft een grafisch user interface om de extractie regels te 
maken. Door het programma voorbeelden te geven en te zeggen welk element uit de bron tekst moet 
worden omgezet naar welk XML attribuut. De gemaakte wrapper kan worden opgeslagen als class 
bestand en later weer worden ingelezen in het programma, of gebruikt worden bij command line 
extractie.  
 
Nodose werkt heel makkelijk. In de user interface is het redelijk eenvoudig om informatie uit een 
HTML-document te halen en dat om te zetten naar een XML-document. Als echter de gecreëerde 
wrapper als command line programma wordt aangeroepen verschijnt er een aantal Java fouten.  

 
 Xwrap (http://www.cc.gatech.edu/projects/disl/XWRAPElite/) (Liu 2000) 

Is een toolkit die HTML-documenten kan omzetten naar XML, inclusief een DTD. Op de site van 
Xwrap kan een webpagina opgehaald worden, waarna er automatisch interessante objecten worden 
herkend door verschillende heuristieken op de pagina los te laten. Het hele proces bestaat uit drie 
stappen: 

1. Object en element extractie 
Het adres van de website moet ingevuld worden, waarna de site door de proxy van Xwrap 
wordt getoond en er kan worden gesurft naar de juiste pagina. Daarna vind Xwrap 
automatisch objecten en elementen in de pagina, waarvan de heuristieken worden berekend, 
die later de wrapper maken. Als niet de juiste objecten worden herkend, kan de gebruiker 
aanpassingen verrichten. Dan kan aan elk element een naam opgegeven worden, waarmee 
later het XML-document wordt gemaakt. Daarna wordt een Java class gemaakt die de 
voorgaande stappen kan uitvoeren op de computer van de gebruiker. 

2. Zoek-interface extractie 
Hierbij kan het dynamische gedeelte van de URL worden vervangen door variabelen. 
Hierdoor kan de gebruiker later aangeven welke URL exact moet worden opgevraagd 
(bijvoorbeeld nodig bij een search engine). 

3. Code packaging 
Nu wordt er Java code gegenereerd die de gebruiker in staat stelt de gemaakte wrapper op 
zijn eigen computer te gebruiken. De code heeft als invoer de keywords die nodig zijn om de 
juiste URL te maken en produceert een XML- en DTD-document als uitvoer.  
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Xwrap maakt het mogelijk om snel en eenvoudig nieuwe wrappers te maken voor nieuwe sites. Maar 
bij een van de sites die getest werden herkende geen van de aanwezige heuristieken de informatie die 
nodig was. Omdat er niets gevonden was, kon de gebruiker ook niet helpen bij de selectie. 

 
 WebL (http://www.research.compaq.com/SRC/WebL/) (Kistler 1998) 

WebL (Web Language) is gemaakt door Compaq en is een scripttaal om taken, gebaseerd op web 
documenten, te automatiseren. Er is ingebouwde ondersteuning voor de webstandaarden HTML, 
XML, HTTP en FTP. De taal is compleet gemaakt in Java.  
De twee belangrijkste features van de taal zijn:  

1. Service combinators die zorgen voor de afhandeling van uitzonderingen die kunnen optreden. 
2. Een markup algebra die het mogelijk maakt om informatie uit de Internet pagina’s te halen en 

om te zetten naar een ander formaat.  
Er kunnen in WebL ook Java functies geïmporteerd worden. WebL kan onder andere worden 
gebruikt om webshopping robots, meta-search engines en business integration tools te ontwikkelen. 

 
WebL werkt erg goed. Vooral door de ondersteuning van XML en het direct vanuit het programma 
kunnen opvragen van een webpagina. Als de benodigde informatie in een HTML tabel staat is die zeer 
eenvoudig te benaderen en om te zetten naar XML. 
 
Na evaluatie van deze verschillende tools is er gekozen voor WebL. Hoewel het niet heel eenvoudig is 
om nieuwe plugins te schrijven in deze scripttaal is het de enige taal die geen last had van fouten tijdens 
het testen. De meeste fouten in de andere tools kunnen verklaard worden door het feit dat sommige al 
enige jaren oud zijn en er in die tijd veel aan de Java en XML omgevingen veranderd is.  
 
3.1.4 Transformaties 
 
Zoals al eerder aangegeven in paragraaf 3.1.1 kan het voorkomen dat verschillende sites een andere 
representatie van gegevens hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld de laadtijden in een 12 of 24 uurs systeem 
worden weergegeven. Ook de locaties kunnen bestaan uit een postcode, plaatsnaam, GPS locatie of nog 
een andere vorm. Deze transformaties van de ene representatie naar de andere kunnen zowel nodig zijn 
om de juiste vragen te formuleren als om de antwoorden consistent te interpreteren. Ook kan het nodig 
zijn om informatie die niet direct aanwezig is, maar wel afgeleid kan worden uit wel aanwezige 
informatie, toe te voegen. Zodra de informatie bij een site is opgehaald en omgezet in een XML-
document, moet de ontbrekende informatie, of informatie in een verkeerd formaat, worden aangevuld 
dan wel verbeterd.  
 
Voor elke wijziging die nodig is moet er een functie bestaan die de gewenste transformatie kan 
uitvoeren. Sommige functies zullen misschien voor meerdere sites bruikbaar zijn. Zo zou een 
transformatie die GPS coördinaten toevoegt aan de hand van beschikbare steden-informatie, voor 
meerdere sites kunnen werken. 
 
Er zijn een aantal verschillende manieren om de benodigde transformaties te implementeren.  
1 Java applicaties 

Transformaties waar veel gerekend moet worden zijn het meest geschikt voor Java. Men kan dan 
kleine Java applicaties schrijven die op de command line aangeroepen kunnen worden. Die lezen de 
XML-file in, veranderen de gegevens en schrijven de file weer weg. Deze methode is goed 
toepasbaar als er informatie moet worden aangevuld, bijvoorbeeld GPS coördinaten. Het Java 
programma zoekt de door de gebruiker ingevulde stad op in een tabel waarin steden en hun 
coördinaten worden bijgehouden. Daarna wordt de bijbehorende coördinaat op de juiste plek in de 
XML-file ingevoegd. 

2 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). (W3C 1999b) 
Dit zijn script-codes, die beschrijven hoe met een XSLT-Processor een XML-bestand zou kunnen 
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veranderen. Figuur 3.1 geeft een schematische weergave van hoe een XSLT-transformatie in zijn 
werk gaat.  
 

 
Figuur 3.1: Werking van XSLT stylesheets. 

Stylesheets zijn vooral bedoeld om een heel document een ander uiterlijk te geven. Simpele 
transformaties en het weglaten van bepaalde gegevens zijn goed met de script-codes aan te geven. 
Voor complexere transformaties, het samenvoegen of aanvullen van de gegevens is de taal minder 
geschikt. 

 
3 Webservices (Clements 2001),(Curbera 2002)  

Webservices zijn service-pages die via het Internet benaderd kunnen worden en vervolgens een 
antwoord teruggeven (zie figuur 3.2). De verschillende stappen die uitgevoerd worden zijn:  

1. De locatie van een benodigde webservice wordt opgezocht in een centrale database. 
2. Er wordt een XML-document met de gegevens die de webservice nodig heeft gemaakt om 

naar de webservice te sturen. Dit alles wordt verpakt in een SOAP (Simple Object Access 
Protocol) bericht. Dit bericht is zelf ook een XML-document. 

3. Het SOAP-bericht wordt naar de juiste server gestuurd. 
4. De server ontvangt het bericht en geeft dit door met de juiste parameters aan de aangevraagde 

webservice. 
5. De webservice voert zijn taak uit en stuurt een SOAP-document met het resultaat terug. 
6. De applicatie ontvangt het bericht en haalt de benodigde gegevens uit het ontvangen XML-

bericht. 
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Figuur 3.2: Schematische uitleg van de werking van een webservice. 

 
Webservices zijn vooral geschikt voor schijnbaar simpele functies. Intern mogen webservices best wel 
complexe berekeningen maken, maar er moet geen domeinkennis nodig zijn om de werking van de 
service in te kunnen schatten. Vooral berekeningen met een zekere actualiteit (bijv. wisselkoersen) zijn 
zeer geschikt voor webservices. 
 
Er is gekozen om alle drie vormen van transformaties te gebruiken. De Java methode maakt het mogelijk 
om ingewikkelde transformaties uit te voeren. Vooral bij het aanvullen van informatie, waarbij 
informatie bijvoorbeeld uit een lokaal opgeslagen file kan worden gehaald, zijn stylesheets niet krachtig 
genoeg. Met de stylesheets kunnen eenvoudige transformatie, zoals het omzetten van een datumnotatie 
of het omrekenen van een lengte gerealiseerd worden. Webservices zijn ook gebruikt voor ALIE, doch 
op een onconventionele manier. Officieel moet een webservice eerst opgezocht worden in een UDDI-
register, en verpakt worden in een SOAP-bericht. Voor ALIE is gekozen om de webservices direct aan 
te roepen door middel van een HTTP get commando. Door deze directe aanroep zijn webservices 
rechtstreeks te gebruiken in WebL. 
 
3.1.5 Opslaan gegevens 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een database om de op de sites gevonden gegevens, na de verschillende 
bewerkingen, centraal op te slaan, zodat de resultaten van de verschillende sites vergeleken kunnen 
worden. Doordat dit in een database gebeurt, kunnen de resultaten gemakkelijk gesorteerd worden. Ook 
kunnen externe applicaties, die verbinding kunnen maken met een database, de gevonden gegevens 
gemakkelijk gebruiken. 
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Een nadeel van het gebruik van een database is dat deze geïnstalleerd en onderhouden moet worden door 
de organisatie die gebruik wil maken van de ALIE toolkit. Dit nadeel kan verschoven worden door een 
centrale server aan te bieden die gebruikt kan worden, maar dan creëer je een single point of failure en 
wie moet deze server beheren? 
 
Een aantal parameters, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de toolkit, worden in configuratie 
files opgeslagen. 
 
Aan de database worden een aantal voorwaarden gesteld, om hem bruikbaar te maken bij de 
ontwikkeling van ALIE. Deze punten zijn: 
1 De database moet vrij verkrijgbaar zijn voor ontwikkelaars, er is geen geld om een commercieel 

product aan te schaffen. 
2 De database moet kunnen werken met XML. Omdat de gegevens die in de database moeten komen 

als XML-document worden opgeslagen is het nodig dat de database daar direct mee kan werken. Zo 
wordt voorkomen dat de beschikbare data eerst weer naar een voor de database begrijpelijk formaat 
omgezet moet worden. 

3 Er moeten JDBC-drivers beschikbaar zijn om vanuit de modules, geschreven in Java, een 
verbinding met de database te maken. 

 
Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar (Guevara Masís 2002): 
 
 Combineer een relationele database met XML-middleware 

 
Figuur 3.3: Castor boven op Sap DB 

 
De meest voorkomende databases zijn relationele databases; traditionele databases met een 
opslagmodel dat slecht combineert met de semi-gestructureerde XML. Echter, omdat dit een 
generiek probleem is van relationele databases zijn verschillende initiatieven gestart om zoveel 
mogelijk XML-ondersteuning te bieden, de zogenaamde XML-middleware. Bekende voorbeelden 
zijn DB2XML om data uit een database in een XML-document te krijgen, en XML-DBMS om 
XML-documenten in een database op te slaan. Echter, Castor lijkt voor deze taak toch het meest 
geëigende systeem, omdat deze omgeving een uitgebreide toegang biedt tot de transactie en 
blokkering mechanismen van de onderliggende databases (dit in tegenstelling tot DB2XML en 
XML-DBMS die uitgaan van een meer generiek transactie en blokkering mechanisme). 
Relationele databases zijn er in overvloed, ook als men zich beperkt tot freeware. MySQL is 
bijvoorbeeld bekend om zijn snelheid, doch niet om zijn robuustheid of veiligheid. Een andere 
waardevolle kandidaat is PostgreSQL, die zeer veel gebruikt word in open-source projecten. Een 
nadeel van dit systeem is dat het systeem alleen onder (Cygwin-)emulatie onder Windows draait. De 
beste keus op dit moment in deze categorie schijnt de SAP DB te zijn. Dit systeem heeft een groot 
aantal gebruikers op zowel Unix- als Windows-platforms, ondanks het feit dat de ontwikkeling van 
dit systeem bevroren is sinds april 2001. 
 

 Een pure XML-database 
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Figuur 3.4: Infozone: pure XML-opslag met XML programmeertechnieken 

 
Een pure XML-database lijkt op het eerste gezicht de ideale plaats om XML-documenten op te 
zoeken. Ook hier zijn er vele initiatieven, die veel beloven voor de toekomst. Deze initiatieven 
hebben echter met elkaar gemeen dat ze de beperkingen tegenkomen van de XML 
programmeertechnieken (Xpath), vergeleken met de al zeer lang gebruikte taal SQL. Vele 
initiatieven zijn dan ook bevroren, en de inspanningen concentreren zich nu op standaardisaties in 
bijvoorbeeld XML:db en Xindice. 
De meest complete omgeving in dit veld lijkt Infozone te zijn. Deze omgeving is bedoeld om 
Enterprise Information Portals te bouwen. Het bevat een rijke set aan interfaces voor het vinden, 
vernieuwen en opslaan van XML-documenten van verschillende bronnen, maar zelfs deze mist de 
functionaliteit voor het bouwen van een echt dynamische web applicatie. 
 

 Een object-georiënteerde database met interne XML-ondersteuning 

 
Figuur 3.5: Matisse, object-georiënteerde database met geïntegreerde XML ondersteuning 

 
Vele commerciële databases bieden XML-ondersteuning op een hoog niveau, onafhankelijk van het 
feit of hun model er nu eigenlijk voor geschikt was of niet. Het object-georiënteerde datamodel ligt 
veel dichter bij het XML-datamodel. Bij object georiënteerde databases zal de XML-functionaliteit 
dan ook veel eerder een geïntegreerd onderdeel vormen met de database. 
Object-georiënteerde databases hebben nog steeds niet de marktaandelen vergelijkbaar met 
traditionele relationele databases weten te verkrijgen, waardoor de bedrijven niet de licensiekosten 
kunnen vragen zoals bedrijven als Oracle. Matisse is een voorbeeld van van een object-georiënteerde 
database (Matisse 2003). De ontwikkelversie van deze omgeving met geïntegreerde XML-
ondersteuning is gratis te gebruiken. 
 

Bij de ontwikkeling van het prototype is gekozen om gebruik te maken van Matisse, ontwikkeld door 
Fresher, een firma die tijdens het project helaas failliet is gegaan, maar inmiddels weer is doorgestart en 
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alweer een nieuwe versie heeft uitgebracht. Hun database Matisse voldoet aan alle hiervoor genoemde 
voorwaarden. Daarnaast heeft Matisse nog een aantal extra voordelen:  

 
1 Het is bij Matisse mogelijk om, terwijl de database gewoon actief blijft, het schema aan te passen. 

Dit zou nodig kunnen zijn als er een nieuw datamodel gebruikt gaat worden. Dit kan gebeuren 
zonder dat de database offline genomen moet worden.  

2 Er is een tool aanwezig die het mogelijk maakt om XML-documenten vanuit de command line in 
de database te laden. Tevens kan deze tool informatie door middel van een query er ook weer uit 
halen en opslaan als een XML-file. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om de op Internet 
gevonden data uit het XML-bestand in de database te laden. Er hoeft geen import-module gemaakt 
te worden die de XML-file inleest en dan via Java dit in de database invoert.  

3 Binnen de vakgroep is er al veel gebruik gemaakt van Matisse. Hierdoor is er een grote expertise 
opgebouwd, waaruit geput kan worden.  

4 Matisse heeft een kleine omvang voor een database pakket. De installatie van Matisse is even 
simpel als elke andere Windows applicatie en neemt nog geen 16 MB in beslag. Matisse is 
beschikbaar voor Linux, Windows en Solaris. De gebruikte versie is 5.0.8.  

 
3.2 Operationele ontwerp van de toolkit 
 
Hoofdstuk 2 werd afgesloten met een functioneel ontwerp van de ALIE toolkit. In dit hoofdstuk zijn er 
verschillende alternatieve technieken onderzocht met betrekking tot de verschillende modules. Met 
behulp van de gemaakte keuzes kan het functionele ontwerp nu uitwerkt worden tot een gedetailleerder 
ontwerp (zie figuur 3.6). 
 
In deze gedetailleerde weergave is de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende modules zichtbaar 
gemaakt. Ook de verschillende keuzes voor de technieken, die gemaakt zijn voor het ontwikkelen, 
worden weergegeven. Dit gedetailleerde ontwerp wordt gebruikt als basis voor de implementatie van het 
prototype.  
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Figuur 3.6: Gedetailleerd ontwerp van de modules. 

 
 De pre-translatie tool 

De pre-translatie tool creëert de vraag die de gebruiker stelt. De gebruiker ziet in de praktijk een user 
interface (command line, window-, of web-gebaseerd), waar hij enige parameters kan invullen. 
WebL krijgt dit uiteindelijk als een lijstje met parameters, en gebruikt dit om de juiste pagina’s op te 
roepen. Wel is er enig verschil in representatie van deze parameters. Zo is het bijvoorbeeld voor de 
Nederlandse gebruiker veel gemakkelijker als geselecteerd kan worden uit een rijtje namen van 
landen, terwijl het voor de extractie tool veel gemakkelijker is om te werken met de ISO landencode. 
Voor deze conversie kan een Java-plugin worden gebruikt.  

 
 De extractie tool 

De extractie tool interpreteert de verschillende WebL-plugins om de benodigde informatie van de 
betreffende site op te halen. Per site is er dus één WebL-plugin file. De WebL-file beschrijft hoe de 
door de gebruiker gegeven parameters vertaald moeten worden in vragen van pagina’s aan de sites 
en welke onderdelen van deze pagina van belang zijn om omgezet te worden in een XML-document. 
Dit document wordt opgeslagen als een tussenresultaat.  

 
 De translatie tool 

De translatie tool kan hierna meerdere malen aangeroepen worden, iedere keer met een andere 
plugin. De tussenresultaten worden iedere keer in XML opgeslagen. De laatste keer dat de translatie 
tool wordt aangeroepen schrijft hij het eindresultaat weg naar een Matisse database.  
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 De sortering tool 
Het sorteren zal pas worden gedaan als alle sites ondervraagd zijn. Het sorteren zal worden gedaan 
m.b.v. standaard SQL-queries. De gebruiker zal het resultaat zien in een tabel (command line, 
window-, of web-gebaseerd). Het sorteren kan men ook door Java laten gebeuren. Java heeft hier 
uitgebreide en efficiënte bibliotheken voor.  

 
3.3 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de alternatieven voor de bouw van het ALIE prototype bekeken, zodat er een 
beargumenteerde keuze gemaakt kon worden. De van de verschillende sites opgehaalde gegevens 
worden omgezet in XML. Dit formaat is uitbreidbaar, makkelijk om te zetten naar een ander formaat en 
wordt ondersteund door webservices en databases. Als programmeertaal is gekozen voor Java, omdat er 
zo een platform onafhankelijk prototype ontwikkeld kon worden. Tevens is een standalone applicatie 
makkelijk om te zetten naar een webgebaseerde versie. Na een vergelijk van diverse extractietools bleek 
WebL de meest geschikte kandidaat voor het ophalen van gegevens en het omzetten naar XML. Voor de 
transformatie van de gevonden gegevens zijn er meerdere manieren gekozen, te weten: losse Java 
programma’s, XSLT-stylesheets en webservices. Alle gevonden gegevens worden vervolgens in een 
Matisse database opgeslagen en met behulp van SQL-queries gesorteerd. 
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4 Implementatie beschrijving stap 1: Demo transport sites 
 
In de eerste fase van het ALIE project moest de oplossing van de in hoofdstuk 1 genoemde problemen 
aangetoond worden aan de hand van een eerste prototype. Daarna zijn de vier tools van de toolkit 
ontworpen, gebruikmakend van de in hoofdstuk 3 gemaakte keuzes. Dit hoofdstuk zal eerst beschrijven 
welke sites bekeken zijn die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van een datamodel voor het 
eerste prototype. Daarna wordt de werking van het prototype uitgelegd en geïllustreerd met een 
voorbeeld van hoe een gebruikersinterface eruit zou kunnen zien. Tenslotte wordt er gekeken naar de 
resultaten van het eerste prototype. 
 
4.1 Voorbeeld sites 
 
Er zijn een aantal marktplaatsen bezocht om te kijken wat voor soort data wordt aangeboden. De meeste 
sites zijn commercieel en alleen te bekijken als een abonnement op de dienst wordt genomen. De 
onderstaande sites hadden allemaal een mogelijkheid om een demonstratie te bekijken om een beeld te 
krijgen van hun diensten.  
 
 Transplace (http://www.transplace.com/)  

Transplace biedt een verscheidenheid aan vervoer en supply-chain-diensten aan, aan een aantal 
Fortune 1000 bedrijven in de Verenigde Staten. De focus is het verhogen van de transport en 
logistieke efficiency voor zowel verladers als vervoerders. Het systeem ondersteunt zowel enkele 
ladingen als het complete management en ontwerp van de supply-chain. Transplace heeft vele 
initiatieven als eerste ontwikkeld, zoals:  

1. Het mogelijk maken van samenwerking in het transport van meerdere verladers. 
2. Het gebruik van Internet om snel informatie over de zendingen uit te wisselen met verladers 

en vervoerders. 
Het Internet werd gebruikt om transporttenders aan te bieden om zo de elektronische 
communicatiekloof tussen grote en kleine transportondernemingen te dichten.  
 
Het publiekelijk toegankelijke gedeelte van Transplace is gebruikt om te kijken naar 
vrachtaanbiedingen en de informatie die daarover wordt opgeslagen. De aanbiedingen op de site 
richten zich alleen op transporten binnen de Verenigde Staten.  

 
 Teleroute (http://www.teleroute.nl/)  

Teleroute, het Europese Netwerk voor Transport en Logistiek, is marktleider op het gebied van 
on-line uitwisseling van vracht en laadruimte. Op de websites van Teleroute worden per dag meer 
dan 40.000 aanbiedingen geplaatst door ruim 35.000 transportondernemingen en expediteurs uit 
veertien Europese landen. 
Teleroute werd in 1988 in Frankrijk opgericht en heeft inmiddels vertegenwoordigingen in dertien 
landen: Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, 
Engeland, Italië, Spanje, Portugal en sinds kort ook in Polen. Deze vertegenwoordigingen zullen zich 
in de nabije toekomst richting Oost-Europa en Scandinavië verder gaan uitbreiden.  
 
Teleroute is een betaalde dienst en kan niet geraadpleegd worden zonder een abonnement. Wel is er 
gekeken naar een demonstratie van Teleroute op CD- ROM.  
 

 Demotrans (http://www.demotrans.com/)  
Is een demosite van Freecargo Logistics (www.freecargo.com). Hier wordt een demonstratie 
gegeven van verschillende scripts, programma’s en e-logistic services in een volledig operationele, 
doch virtuele omgeving. Er kunnen handmatig aangeboden ladingen ingevoerd worden, waarbij er 
een aantal basisgegevens zoals oorsprong en bestemming opgegeven kunnen worden, aangevuld met 
extra informatie over de lading, zoals afmeting en gewicht. De ingevoerde gegevens kunnen daarna 
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op land van oorsprong weer worden opgevraagd. De data op deze site is gebruikt bij het testen van 
de toolkit in de eerste fase. Het nadeel van deze site is dat alle informatie geregeld wordt verwijderd. 
Daarom is er een lokale kopie van de site gebruikt om de testen op uit te voeren.  
 

 
Figuur 4.1: Voorbeeld van de Demotrans site. 

 
In stap 1 van het ALIE project was van bovengenoemde sites eigenlijk alleen Demotrans geschikt voor 
een ‘proof of concept’. Om aan te tonen dat de modules ook werken voor meer dan één site, is er een 
lokale testsite opgezet(mysite).  
 
4.2 Werking van het eerste prototype 
 
Na het bekijken van de verschillende demosites is duidelijk geworden welke informatie zoal gebruikt 
wordt voor vrachtuitwisseling. Er is toen een datamodel ontwikkeld om deze gegevens in op te slaan (zie 
figuur 4.2). Dit datamodel is vervolgens geverifieerd aan de hand van een referentie datamodel van de 
Stichting Uniforme Transport Code (UTC 1996). Aan de rechterkant staat het paginanummer van het 
corresponderende kenmerk in het referentiemodel. Slechts voor twee kenmerken (distance, en 
distanceerror) waren er geen corresponderende kenmerken in het referentiemodel te vinden. Deze 
eigenschappen kunnen afgeleid worden uit het begin- en eindpunt wat misschien de reden is dat deze 
eigenschappen niet in het referentiemodel te vinden zijn. 
 
 
 
 
 
<offer>    
 <fromcountry>     Origin country p. 68 
 <fromstate></fromstate>  ,, 
 <fromcity> Origin city ,, 
 <fromzip> Origin zipcode ,, 
 <fromgpslat></fromgpslat>  ,, 
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 <fromgpslong></fromgpslong>  ,,1 
 
 <tocountry> Destination country p. 69 
 <tocity> Destination city ,, 
 <tostate></tostate>  ,, 
 <tozip>   Destination zipcode ,, 
 <togpslat></togpslat>  ,, 
 <togpslong></togpslong>  ,, 
 
 <distance></distance> 
 <distanceerror></distanceerror> 
 
 <pickupdate>020613</pickupdate>  p. 68 
 <pickuptime></pickuptime>  ,, 
 <deliverydate>020614</deliverydate>  p. 69 
 <deliverytime></deliverytime>  ,, 
 
 <type> Type of the cargo (letter,package,pallet etc.)  p. 50 
 <weight> Weight of the package (kg)  p. 52 
 <volume> Volume of the cargo (m3)  p. 52 
 <size></size> 
  
 <companyname>  Transport company name p. 76 
 <companycontact>020-63216987</companycontact> p. 79 
 <equipment>BULK</equipment>  p. 41 
 <description>Televisies</description>  p. 16 
 <notes> Additional remarks about the transport p. 96 
</offer> 

Figuur 4.2: Datamodel opgesteld voor het eerste prototype en vergeleken met het standaard UTC model. 

 
Het prototype is geïmplementeerd als vier losse Java-modules: 
 transformSite 3 Kb  73 regels code 
 extract 3 Kb  84 regels code 
 transformXml 5 Kb 172 regels code 
 sort 6 Kb 349 regels code 

 
Voor de gekozen sites was er nog geen transformSite-module nodig. Omdat de sites alle beschikbare 
informatie in één keer weergaven, was het niet nodig de gebruikersvraag om te zetten naar een vraag die 
aan de site gesteld moest worden. De gebruikersvraag, waar de zoektocht mee begint, is opgenomen in 
de parameterfile param.txt. Figuur 4.3 laat een voorbeeld van de inhoud van een zo’n parameter file 
zien.  
 

 
Figuur 4.3: Voorbeeld van een parameter file. 

 
De extract-module kan gebruik maken van twee WebL-plugins: voor iedere site één. De experimentele 
site Demotrans wordt vaak geleegd, dus voor het testen werd de site eerst met testritten gevuld.  
 
 demotrans.webl 241 regels code 9 dagen ontwikkeltijd 
 mysite.webl 104 regels code 3 dagen ontwikkeltijd 

 
 

1 Het UTC-model refereert naar de UNLOCODE, hetgeen de combinatie is van een tweelettercode voor het land (bijv NL) en een drielettercode voor de 
locatie (bijv. AMS). In Nederland is een locatie zo goed als synoniem met de plaats. Daarbij komt nog een aanvullende omschrijving, hetgeen in Nederland 
minimaal zal moeten bestaan uit het adres. 

van:Amsterdam 
naar:Rotterdam 
select:equipment=BULK 
select:weight<8500 
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Het ontwikkelen van de demotrans.webl plugin was niet triviaal. De ritinformatie is op de Demotrans 
site in een enkele regel HTML-code gezet, en niet netjes in een tabel. Hierdoor was het redelijk 
ingewikkeld om de gewenste informatie terug te vinden. Er moet heel specifiek gezocht worden naar het 
voorkomen van een bepaalde karakterreeks die aangeeft waar de data te vinden is. Daarna moet de data 
,die gescheiden is door het |-teken, in XML worden gezet. De gegevens op mysite bevonden zich in een 
tabel. Door middel van het schrijven van een simpele functie is het mogelijk om met WebL elke 
gewenste cel direct te benaderen. 
De resultaten van deze extractie worden opgeslagen in twee XML-files: demotrans.xml en 
mysite.xml. 
  
Vervolgens wordt de transformXML-module aangroepen, met iedere keer een andere transformatie 
m.b.v. een Java-plugin. 
1 addGPS.class 

De XML-file wordt verrijkt door de GPS-coördinaten van de gevonden oorsprong- en 
bestemmingsplaatsen toe te voegen. De Java plugin maakt hierbij gebruik van een lijst met steden 
en coördinaten.  

2 addDistError.class 
Het  afstandsverschil wordt uitgerekend tussen de door de gebruiker opgegeven plaatsen en de 
gevonden plaatsen en aan het XML document toegevoegd, ook wel de het aantal aanrij kilometers 
genoemd. Hierdoor kan de gebruiker zien hoeveel er in totaal moet worden omgereden om de 
lading op te halen en af te leveren als de gevonden aanbieding niet volledig overeenkomt met de 
vraag. Ook deze transformatie is geïmplementeerd met behulp van een Java plugin.  

3 changeDate.class  
De gevonden datum wordt aangepast. Om makkelijker op datum te kunnen sorteren wordt het 
jaar/maand/dag formaat gebruikt, maar Demotrans gebruikt het dag/maand/jaar formaat. Dus voor 
deze site wordt deze transformatie toegepast. Het bleek mogelijk om deze transformatie uit te 
voeren met behulp van een stylesheet. Echter, als de stylesheet transformatie heeft plaatsgevonden 
heeft de XSLT processor die gebruikt wordt in Java alle endtags van lege velden verwijderd (zie 
figuur 4.4). Dit is nog steeds valide XML, maar de gebruikte database weigert zo’n XML document 
te importeren. Hierna is er dus alsnog een Java transformatie nodig om alle lege endtags weer aan te 
vullen. Daarom is deze transformatie uiteindelijk toch als Java-Plugin geïmplementeerd. 

 

 
Figuur 4.4: Links een gedeelte van een XML bestand voor de transformatie. Rechts na de transformatie. 

 
De laatste aanroep van de transformXML-module zorgt ervoor dat het resultaat in een database 
opgeslagen wordt. De transformXML-module gebruikt dus drie Java-plugins: 
 addGPS 3 Kb 138 regels code 
 addDistError 4 Kb 193 regels code 
 changeDate 3 Kb 114 regels code 

Als de laatste transformatie was uitgevoerd met een stylesheet, dan kan dat gedaan worden door een 
XSLT-file van slechts 24 regels code. 
 

<tozip></tozip>    <tozip/> 
<togpslat>51.91666</togpslat>  <togpslat>51.91666</togpslat> 
<togpslong>4.5</togpslong>   <togpslong>4.5</togpslong>  
<distance></distance>   <distance/> 
<pickupdate>130602</pickupdate>  <pickupdate>020613</pickupdate> 
<pickuptime></pickuptime>   <pickuptime/> 
  ….      …. 
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Als alle transformaties zijn uitgevoerd wordt de inhoud van de resulterende XML-file in de database 
opgeslagen. Als zo alle gegevens in de databases zijn ingevoerd kan de sort-module worden 
aangeroepen. Deze sorteert de data afhankelijk van de door de gebruiker gekozen SQL-plugin. 
 deliverydate 1 Kb 1 regel code 
 weight 1 Kb 1 regel code 
 distance-weight 1 Kb 1 regel code 

 
De modules worden vanaf de command line aangeroepen, zoals te zien is in figuur 4.5. 
 

 
Figuur 4.5: De volgorde van command line aanroepen, inclusief hun argumenten. 

 
Eerst wordt een eventuele pre-translatie uitgevoerd, zodat de door de gebruikers ingevoerde criteria 
gebruikt kunnen worden om de site te ondervragen. Zoals eerder uitgelegd, was dat bij dit prototype niet 
nodig. Vervolgens worden de gegevens door de extractie-module opgehaald en worden de gevonden 
gegevens in het XML-formaat opgeslagen. Als het nodig is worden nu de transformaties uitgevoerd, 
zodat alle gevonden gegevens het correcte formaat hebben. Deze drie stappen worden nu herhaald voor 
andere sites waarvan informatie benodigd is. Zijn alle gegevens in de database aanwezig, dan wordt de 
sortering module aangeroepen. De gegevens worden uit de database gehaald met een SQL-query die de 
gegevens sorteert en als een tijdelijke XML-file opslaat. Deze file wordt daarna weer in de database 
opgeslagen. Er bestaat dan naast de tabel met gevonden aanbiedingen, een tabel met dezelfde 
aanbiedingen, maar dan gesorteerd op een door de gebruiker gekozen manier. Het resultaat kan dan in 
een tabel aan de gebruiker worden weergegeven (zie figuur 4.6). Ook kan de data gebruikt worden door 
een externe applicatie met een database-interface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• start extractie 
 java extract demotrans.webl param.txt 
 

• start transformXml en voeg GPS coordinaten toe 
 java transformXml -notlast addGps.class demotrans.xml 
 

• start transformXml en voeg afstandsfout toe 
 java transformXml -notlast addDistError.class demotrans.xml param.txt 
 

• start transformXml, corrigeer datum en stop de informatie in de database 
 java transformXml -last changeDate.class demotrans.xml 
 

• start sort, sorteer informatie en voeg aan de database toe 
 java sort distanceerror-weight.sql param.txt 

Fromcity fromzip tocity tozip pickupdate weight equipment description aanrij-kilometer  
 
Amsterdam 1021ER Rotterdam 3021DT 020613 1500 BULK Televisies 0.0  
Amsterdam 1000AA Rotterdam  020517 8000 BULK some goods 0.0  
Amstelveen  Spijkenisse  020609  BULK  20.13348  
Hoofddorp  Vlaardingen  020614  BULK  26.0093  
Abcoude  Dordrecht  020613  BULK Lampen 27.15185  
Zaanstad  Den Haag  020605  BULK Documenten 35.49214  
Leiden 2321RT Rotterdam 3024LK 020608 2000 BULK Schoonmaak 36.01874  
Alkmaar 1815YT Dordrecht 3318PL 020623 500 BULK Speelgoed 50.3817  
Schiphol 2036PS Amsterdam 1032HV 020608 2000 BULK Schoenen 68.52243  
Haarlem 2011AA Amsterdam 1011AF 020517 200 BULK Lamps 74.10456  
Den Helder 1784KE Ijmuiden 1973XD 020614 1400 BULK Schoenen 130.7595  
Hilversum  Zwolle  020604 125 BULK  148.0797  
Utrecht  Zwolle  020524 5420 BULK  158.8968  
Heemstede  Franeker  020517 120 BULK printer 179.1327  
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Figuur 4.6: Voorbeeld van de gevonden resultaten door het eerste prototype. 

 
Omdat dit eerste prototype een voorbeeld was om de werking van de ontwikkelde tools te kunnen testen 
is er geen tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gebruikersinterface. De layout van een eventuele 
interface is wel ontwikkeld, maar zonder functionaliteit (zie figuur 4.7). De gebruiker kan een aantal 
velden invullen. Eerst wordt er gekozen welke sites bezocht moeten worden en van welke sortering 
gebruik gemaakt moet worden. Vervolgens worden de “van” en “naar” locatie (steden) ingevuld en 
eventuele parameters waaraan de gevonden lading moet voldoen. Als alles is ingevuld drukt de 
gebruiker op de zoek knop en worden een voor een de benodigde command line-tools aangeroepen en 
wordt het resultaat uiteindelijk in de database opgeslagen. 
 

 
Figuur 4.7: Voorbeeld van een gebruikersinterface voor het eerste prototype. 

 
 
4.3 Resultaten 
 
Bij de implementatie van het eerste prototype zijn de vier voorgestelde tools van de toolkit ontwikkeld. 
Daarbij zijn ze getest door middel van twee sites: een demosite op Internet en een zelfgemaakte, lokale 
demosite. Door deze test konden de gemaakte keuzes, besproken in hoofdstuk 3, geverifieerd worden. 
Ook kon er worden bekeken of het opdelen van de functionaliteit in losstaande tools en het gebruik van 
plugins een goed idee was. 
 
Na het ontwikkelen en testen is gebleken dat het mogelijk is om heterogene informatie van diverse sites 
om te zetten naar een standaard, zelf ontwikkeld datamodel. Het ophalen van de data en het aanpassen 
en uitbreiden daarvan kan worden gedaan door losse plugins, die per site op maat gemaak worden. Dit is 
echter geen ingewikkelde programmeertaak. Omdat de gesorteerde gegevens zich in een database 
bevinden kan de informatie op diverse manieren aan de gebruiker gepresenteerd worden of gebruikt 
worden door externe applicaties. 
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Doordat alle tools als losstaande command line modules geïmplementeerd zijn, kon er tijdens de 
ontwikkeling aan verschillende tools gewerkt worden zonder de noodzaak de andere ook meteen aan te 
passen. De modules maken allemaal gebruik van lokale configuratie en XML-files, waardoor ze 
onafhankelijk blijven. De command line interface is echter niet geschikt om gebruikt te worden door 
gebruikers. De ontwikkeling van een grafische interface is dus noodzakelijk. 
 
Tot zover voldoet het eerste prototype aan de gestelde eisen en verwachtingen. Door de beperkte 
testsites wordt bij dit prototype alleen informatie opgehaald van een enkele pagina, die op een vast adres 
beschikbaar is. In de praktijk kan het voorkomen dat de gewenste informatie alleen door middel van een 
gestructureerde vraag aan de site verkregen kan worden. Ook kan het zijn dat de informatie zich op 
meerdere pagina’s bevindt. In het tweede prototype zijn beide situaties wel voorgekomen 
Vooraf werd verondersteld dat de meeste transformaties met behulp van stylesheets uitgevoerd konden 
worden. Het bleek dat stylesheets niet krachtig genoeg zijn en daarom alleen kunnen worden ingezet bij 
simpele transformaties, zoals een datum-conversie.  
 
4.4 Samenvatting 
 
Voor het eerste prototype zijn de vier tools ontwikkeld, die in hoofdstuk 2 bedacht waren in het 
functionele ontwerp. Hiermee konden de in hoofdstuk 3 gemaakte keuzes getoetst worden. Het 
prototype bleek in staat om de gegevens van twee verschillende sites op te halen en om te zetten naar 
een standaard XML-model. De gegevens konden vervolgens waar nodig gecorrigeerd en aangevuld 
worden. Vervolgens is deze informatie in een database opgeslagen en kon er op verschillende manieren 
gesorteerd worden. Nu de basis-functionaliteit aanwezig is kan het prototype uitgebreid worden. Zo is er 
nog geen gebruik gemaakt van webservices en is er geen werkende gebruikersinterface ontwikkeld. 
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5 Implementatie beschrijving stap 2: Demo pakketdiensten 
 
In stap 2 van het ALIE project worden er echte toepassingen gebruikt om de kracht van de ontwikkelde 
tools aan te tonen. De punten die daarbij naar voren moeten komen zijn: 
1 Het aantonen dat het mogelijk is om de dynamische inhoud van een site op te vragen en om te 

zetten naar een standaardmodel, onafhankelijk van de manier van opvragen van de informatie en de 
layout daarvan. Daarna kunnen de resultaten gesorteerd aan de gebruiker gepresenteerd worden. 

2 Aantonen dat de plugin-methode kan worden toegepast om sites toe te voegen en weg te laten. 
 
Er is besloten om geen voorbeeld te gebruiken aangeleverd door de aangesloten partners van het project. 
Door diverse omstandigheden is er geen bruikbaar idee naar voren gekomen om ALIE in de praktijk te 
testen, wat uitvoerbaar was in de nog resterende termijn van het project. In hoofdstuk 6.2 staan de 
bedachte scenario’s die bij een opschaling van ALIE wel geïmplementeerd zouden kunnen worden. 
Voor stap twee van dit project is er gekozen om ALIE in te zetten om prijzen van pakketdiensten met 
elkaar te vergelijken. De gebruiker stelt hierbij de vraag om een brief, pakket of pallet te verzenden naar 
een bepaalde locatie en met een bepaald gewicht. Eventueel vult de gebruiker nog enige andere 
gegevens in, bijvoorbeeld het formaat van de zending. ALIE gaat dan de betreffende prijsinformatie van 
de verschillende sites ophalen en deze worden gesorteerd aan de gebruiker weergegeven. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen en aanvullingen die nodig zijn om de hierboven voorgestelde 
toepassing te realiseren. Daarna wordt de werking van het ontwikkelde prototype uitgelegd. Ten slotte 
worden de resultaten besproken. 
 
5.1 Aanpassingen en aanvullingen 
 
De in stap 1 van het ALIE project ontworpen tools worden aangepast en uitgebreid om de nieuwe 
toepassing, te weten het vergelijken van de prijzen van verschillende pakketdiensten, uit te kunnen 
voeren. Er zijn vier hoofdwerkzaamheden te onderscheiden: 
1 Het kiezen van de bedrijven waarvoor er plugins ontwikkeld gaan worden. 
2 Het maken van een nieuw datamodel. Dit is nodig omdat de informatie m.b.t. pakketdiensten niet 

geheel overeenkomt met de informatie m.b.t de aanbiedingen uit de eerste fase van het project. Er 
moet gekeken worden welke gegevens er aanwezig zijn en welke gegevens er relevant zouden 
kunnen zijn voor de gebruiker.  

3 Het toevoegen van plugins voor de verschillend tools. Deze plugins moeten de juiste gegevens van 
de sites van de pakketdiensten ophalen en deze omzetten in het juiste formaat. Daarna moet er een 
sortering plaatsvinden op de gevonden gegevens. 

4 Het maken van een grafische gebruikersinterface (GUI), waarmee gebruikers een vraag kunnen 
stellen en waarin de resultaten weergegeven worden. De toolkit bestaat uit een aantal command line 
tools, wat niet gebruiksvriendelijk genoeg is om als prototype te dienen. 

 
De vier hierboven beschreven werkzaamheden zullen verder in detail besproken worden. Er zullen 
verscheidende keuzes gemaakt moeten worden, o.a. over welke pakketdiensten in het prototype worden 
opgenomen. Deze keuzes zullen hier gemaakt en toegelicht worden. 
 
5.1.1 De keuze van de bedrijven 
In Nederland zijn diverse (internationale) pakketdiensten actief die verschillende soorten vrachten voor 
bedrijven en particulieren vervoeren. De bestemmingen zijn zeer divers en de zendingen kunnen meestal 
over de hele wereld afgeleverd worden. Ook het maximale gewicht en omvang die vervoerd worden 
variëren. Voor het ontwikkelen van het prototype is de op het Internet beschikbare informatie van zeven 
bedrijven bekeken. Hieronder volgt een korte omschrijving die deze bedrijven van zichzelf geven. 
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1 DHL (http://www.dhl.nl)  
DHL Worldwide Express werd in 1969 opgericht door de Amerikanen Dalsey, Hillblom en Lynn. 
De grootste aandeelhouder is Deutsche Post World Net. In relatief korte tijd groeide het bedrijf uit 
tot een wereldwijd opererende onderneming in de expressbranche. Tegenwoordig worden er 
koeriersdiensten aangeboden van en naar 228 landen. In Nederland zijn er sinds 1975 momenteel 
14 vestigingen geopend. 

 
2 FedEx (http://www.fedex.com/nl/)  

Federal Express is een dochter van FDX Corp. En behoort tot een van de grootste express 
ondernemingen ter wereld. Op elke werkdag worden er meer dan 3 miljoen pakketten 
getransporteerd naar 210 landen. In totaal zijn er bij FedEx ongeveer 145.000 mensen in dienst. 

 
3 TNT (http://www.tnt.com/nl/)  

TNT is marktleider in Europa op het gebied van wereldwijde express distributie en logistieke 
dienstverlening. De bestemmingen liggen in meer dan 200 landen en wekelijks worden er ongeveer 
10 miljoen zendingen afgeleverd. TNT heeft in totaal ongeveer 50.000 werknemers. 

 
4 TPG Post (http://www.tpgpost.nl/)  

Door de bundeling van bestaande kleinere postorganisaties ontstond in 1799 in Nederland een 
staatspostbedrijf. De PTT verzelfstandigde op 1 januari 1989, waarna het in1996 het Australische 
bedrijf 'Thomas Nationwide Transport' (TNT) overnam en dit toe voegde aan haar 
werkmaatschappij PTT Post.  
TPG Post en TNT zijn momenteel de merknamen voor respectievelijk mail- en expressactiviteiten 
van TPG. TPG Post houdt zich voornamelijk bezig met de bekende postactiviteiten. Dit betekent 
het ophalen, sorteren, vervoeren en bezorgen van brieven en pakketjes.  

 
5 UPS (http://www.ups.nl/)  

UPS is naar eigen zeggen de grootste pakketvervoerder ter wereld en transporteert meer dan 3,1 
miljard pakketten en documenten per jaar. De pakketten kunnen verstuurd worden naar meer dan 
200 landen. 

 
6 Van Gend & Loos (http://www.vgl.nl/)  

Van Gend & Loos Euro Express is een onderdeel van Deutsche Post World Net en bouwt, binnen 
de Euro Express divisie, aan een consistent pan-Europees en wereldwijd dienstverlenend netwerk. 
Een ontwikkeling van lokale naar Europese- en wereldwijde logistieke dienstverlening.  
Zendingen naar bestemmingen in de Benelux worden binnen 24 uur afgeleverd. De Europremium 
zendingen met hun snelle aflevertijden worden rechtstreeks afgehaald bij klanten. Ook alle andere 
vervoersproducten kennen vaste looptijden. 

 
7 United States Postal Service (USPS) (http://www.usps.com/)  

USPS is het nationale postbedrijf in de Verenigde Staten en verzorgt de afhandeling van 
poststukken naar binnen- en buitenland. In totaal worden er 200 miljard poststukken per jaar 
opgehaald, gesorteerd en afgeleverd. 
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De hier onderstaande tabel geeft een samenvatting van enige kerncijfers van de zojuist besproken 
bedrijven. 
 
 Aantal 

mensen in 
dienst 

Aantal zendingen 
per werkdag 

Aantal 
landen 

Omzet 

DHL 71.000 615.000 228 $ 5.5 miljard (1999) 
FedEx 145.000 3.000.000 210 $ 14 miljard (1998) 
TNT 50.000 2.000.000 > 200 $ 8.5 miljard (1999) 
TPG Post 68.000 27.000.000 ± 200 $ 3.8 miljard (2001) 
UPS 370.000 ± 12.000.000 > 200 $ 26.8 miljard (1999) 
USPS 750.000 ± 750.000.000 ± 200 $ 65.8 miljard (2001) 
Van Gend & Loos 4.115 195.000 > 20  

Tabel 5.1: Kerncijfers van de onderzochte bedrijven. 

 
Tezamen leveren deze bedrijven een scala van diensten die begint bij het verzenden van een brief en 
eindigt bij een zendingsgewicht van 24 ton (een volle oplegger). Liefst Het beste zou zijn hetzelfde scala 
aan diensten te bieden met een subset van deze bedrijven, om de hoeveelheid te ontwikkelen plugins tot 
een minimum te beperken. In ieder geval dient er een plugin gemaakt worden voor het postbedrijf TPG 
om het verzenden van gewone brieven mogelijk te maken. Essentieel is ook een plugin voor Van Gend 
& Loos, omdat dit bedrijf ook zwaardere pakketten en hele pallets verzendt. 
De diensten van de vier koeriersbedrijven, te weten: DHL, FedEx, TNT en UPS, zijn echter 
vergelijkbaar. Oorspronkelijk is er voor gekozen dan ook één van deze koeriers selecteren. Er bestaat 
echter al een site die het mogelijk maakt om de prijzen van de vier genoemde koeriersbedrijven weer te 
geven. Deze site, ShipitSmarter.com genaamd, heeft de mogelijkheid om de tarieven van DHL, FedEx, 
TNT en UPS te vergelijken. De gebruiker vult het bestemmingsland en het gewicht in, eventueel 
aangevuld met de maten van het pakket en de gewenste valuta. De site toont dan een tabel van alle 
gevonden prijzen van de verschillende aanbieders. Door een plugin voor de ShipitSmarter site te maken, 
is in een keer alle informatie van de vier koeriersbedrijven beschikbaar. In appendix A.1 wordt de 
informatie besproken die op de verschillende sites aanwezig is en welke gegevens er nodig zijn om deze 
informatie op te kunnen halen. 
 
Zoals besproken in hoofdstuk 3.4 was het ook de bedoeling om webservices te gebruiken om informatie 
te vergaren. Voor dat doel is er gebruikt gemaakt van een webservice op de site van de firma Innergears. 
Met deze webservice is het mogelijk informatie op te vragen over brief- en pakketpost van United States 
Postal Service (USPS). De informatie die hier opgehaald kan worden zijn de prijzen, verzendduur en de 
maximale afmetingen van poststukken die vanuit de Verenigde Staten naar een ander land kunnen 
worden verstuurd. In paragraaf 5.1.3 wordt de ontwikkeling van de plugins voor alle sites beschreven. 
 
Figuur 5.1 laat de vier sites zien waarvan de informatie opgehaald wordt. Zoals te zien is gebruiken de 
meeste een tabelstructuur om hun informatie weer te geven. Alleen de Innergears site geeft het antwoord 
op een vraag in XML, omdat het een webservice is. 
 
 



 43 

 
Figuur 5.1: Alle sites waarvan de informatie wordt opgehaald. 

 
 
5.1.2 Verbeterde datamodel 
Het datamodel dat gebruikt is voor het eerste prototype, dient te worden uitgebreid met velden om de 
noodzakelijke informatie voor de kleinere zendingen op te slaan. Daarom is het datamodel aangepast 
(zie figuur 5.2). Hieronder wordt het gebruikte datamodel weergegeven (in XML) dat gebruikt gaat 
worden bij de implementatie van het prototype. De velden die voor deze voorbeelden obsoleet zijn 
geworden zijn aangegeven met een schuin font, nieuwe velden zijn aangegeven met een dik font. 
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<offer>    
 <fromcountry>     Origin country p. 68 
 <fromstate></fromstate>  ,, 
 <fromcity> Origin city ,, 
 <fromzip> Origin zipcode ,, 
 <fromgpslat></fromgpslat>  ,, 
 <fromgpslong></fromgpslong>  ,, 
 
 <tocountry> Destination country p. 69 
 <tocity> Destination city ,, 
 <tostate></tostate>  ,, 
 <tozip>   Destination zipcode ,, 
 <togpslat></togpslat>  ,, 
 <togpslong></togpslong>  ,, 
 
 <distance></distance> 
 <distanceerror></distanceerror> 
 
 <duration> Duration of the transport (days)  
 <pickupdate>020613</pickupdate>  p. 68 
 <pickuptime></pickuptime>  ,, 
 <deliverydate>020614</deliverydate>  p. 69 
 <deliverytime></deliverytime>  ,, 
 
 <type> Type of the cargo (letter,package,pallet etc.)  p. 50 
 <weight> Weight of the package (kg)  p. 52 
 <volume> Volume of the cargo (m3)  p. 52 
 <length > Length of the package (cm)  (m) p. 53 
 <width> Width of the package (cm)  (dm) p. 53 
 <height> Height of the package (cm)  (cm) p. 53 
 <size></size> 
 <value>  Value of the cargo (euros)  p. 82 
  
 <companyname>  Transport company name p. 76 
 <companycontact>020-63216987</companycontact> p. 79 
 <transporttype> Type of this transport (like express, palletvracht etc.)  p. 75 
 <equipment>BULK</equipment>  p. 41 
 <price>  Price for this type of transport by this company (euros)  p. 45 
 <description>Televisies</description>  p. 16 
 <notes> Additional remarks about the transport p. 96 
</offer> 

Figuur 5.2: Aanpassingen aan het datamodel. 

 
5.1.3 Het toevoegen van nieuwe plugins 
Om het prototype te implementeren zullen er nieuwe plugins voor alle vier de modules ontwikkeld 
moeten worden. De nadruk bij het ontwikkelen van nieuwe plugins is voornamelijk komen te liggen op 
de extractie plugins: 
 
Pre-translatie 
 
Bij het eerste prototype was het niet nodig om een pre-translatie uit te voeren.. De sites gaven in een 
keer alle informatie, onafhankelijk van de gebruikervraag. Nu hebben de sites een paar simpele gegevens 
nodig voordat ze resultaten kunnen weergeven. Deze gegevens zijn landcodes en het gewicht van het 
pakket. Daarnaast is voor de site van Van Gend & Loos in sommige gevallen ook nog de postcode en het 
aantal pallets nodig. Behalve de landcodes zijn dit gegevens die allemaal eenduidig ingevuld worden. 
Door de gebruiker een land te laten kiezen uit een lijst die ISO-landcodes bevat, zijn er ook in dit geval 
geen pre-translaties nodig. Voor de informatie die via de webservice van Innergears wordt opgehaald, 
moeten er wel transformaties van de gebruikersvraag plaatsvinden (het gewicht moet omgezet worden 
van kilo’s naar ponden en de landcode naar de volledige Engelse naam), maar dit is gedaan m.b.v. 
webservices aan het begin van de WebL-plugin, in de extractie module. Als er in de toekomst sites 
toegevoegd zouden worden zou de noodzaak tot het gebruiken van pre-translaties zich kunnen voordoen. 
De module is dus wel geïmplementeerd, maar nooit gebruikt. 
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Extractie 
 
Aan de extractie plugins moest behoorlijk wat tijd besteed worden. Voor elke site moet bekeken worden 
hoe de vraag exact gesteld moet worden en hoe de teruggegeven pagina in het standaard XML-formaat 
moet worden omgezet. Zoals in 5.1.1 besproken is zijn er vier plugins nodig:  
 
 VGL.webl 390 regels code 5 dagen ontwikkeltijd 
 TPG.webl 354 regels code 3 dagen ontwikkeltijd 
 Shipit.webl 106 regels code 4 uur ontwikkeltijd 
 Innergears.webl 159 regels code 2 dagen ontwikkeltijd 

 
De plugins zijn ook in deze volgorde ontwikkeld, zodat men duidelijk het effect van ervaring kan 
terugvinden. De ontwikkeltijd voor de plugin van Innergears valt hierbij uit de toon, omdat hier voor het 
eerst het concept van webservices gebruikt werd.  
 
Aan het aantal regels codes kan men al zien dat er twee soorten plugins te onderscheiden zijn. 
1 enkelvoudig 

De plugin die relatief het eenvoudigst ontwikkeld kan worden, kan ingezet worden bij sites die na 
een specifieke vraag aan een site in één keer een lijst met resultaten teruggeven die alleen 
betrekking hebben op de gevraagde informatie. Dit is het geval bij de Innergears en de 
Shipitsmarter sites. Hierbij is het noodzakelijk dat eerst onderzocht wordt hoe de site ondervraagd 
moet worden. Dit kan op drie manieren gebeuren: 
1. Voer een zoekopdracht uit en kijk welke URL dat oplevert die naar de site gestuurd wordt. 
2. Kijk in de HTML-code van de pagina om te zien uit welke velden de vraag wordt opgebouwd. 
3. Gebruik een HTTP-traceprogramma. Dit programma maakt het mogelijk om alle verzoeken aan 

websites en hun antwoorden zichtbaar te maken. 
 

Als dan bekend is hoe een site ondervraagd kan worden moet er gekeken worden hoe de 
resultaatpagina eruit ziet en waar de gewenste informatie zich bevindt. Nu kan een plugin gemaakt 
worden die de correcte vraag aan de site stelt en de resultaatpagina binnenkrijgt. Vervolgens wordt 
er gekeken hoeveel informatie-items er gevonden zijn en wordt deze informatie uit de pagina 
gehaald. Met deze gegevens wordt dan een XML-bestand gecreëerd en opgeslagen. In appendix 
A.2 vindt men een uitgewerkte plugin van dit type. 

2 meervoudig 
De plugin voor de andere twee sites is ingewikkelder. Hierbij wordt de informatie weergegeven op 
meerdere HTML-pagina’s. Eerst moet dus bepaald worden op welke pagina(‘s) de benodigde 
informatie beschikbaar is. Als dat aan de hand van verschillende criteria (bijvoorbeeld land of 
regio) bepaald is, kan de desbetreffende pagina opgehaald worden. Daarna wordt het XML-
document opgebouwd met de gevonden gegevens en moeten deze stappen eventueel herhaald 
worden voor andere pagina’s die ook nog benodigde informatie bevatten. Er is voor gekozen om 
niet alle pagina’s die op deze sites aanwezig zijn te ondervragen. De pagina’s van Van Gend & 
Loos met informatie over rechtstreeks vervoer en Euroconnect en bij TPG Post de pagina’s met 
aangetekende zendingen, worden niet door de plugin opgehaald. Bij het ophalen van de prijzen bij 
rechtstreeks vervoer zijn de afstanden nodig die afgelegd gaan worden en de afmetingen van de 
paletten. De prijzen bij Euroconnect moeten per land van een aparte pagina opgehaald worden, 
waarbij ook het volume en de postcode een rol spelen. Bij aangetekende stukken moet er bekend 
zijn of het pakket verzekerd moet worden (en dan ook wat de waarde van het pakket is) en of er 
zich geld of sieraden in bevinden. Dit is allemaal te doen met de extractie plugin, maar de 
ontwikkeltijd zou onevenredig toenemen door de complexiteitstoename. Ook van dit type kan men 
een uitgewerkte plugin in appendix A.2 vinden. 
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Translatie 
 
De translatie plugins zijn voor deze sites niet zo hard nodig, de antwoorden vulden het datamodel 
eigenlijk altijd volledig. Dit in tegenstelling tot het eerste prototype waar meer de nadruk lag op het 
aanvullen van niet aanwezige informatie. In praktijk is er dan ook maar één translatie plugin geschreven.  
 
 addVolume 3 Kb 125 regels code 

 
Het is een Java plugin die het volume van een lading uitrekent als de gebruiker de lengte, breedte en 
hoogte ingevuld heeft. De plugin vult daarmee het volume veld in de XML-file. 
Daarnaast is er voor de Innergears site een translatie nodig, omdat de prijzen in dollars worden 
weergegeven. Net als in het geval bij de pre-translaties, vraagt de extractie module via een webservice 
de wisselkoers op en wordt de prijs omgerekend naar Euro’s. Er is dus maar één plugin voor de 
translatie module ontwikkeld. 
 
Sortering 
 
De sortering-plugins zullen eenvoudig blijven, meestal zal er op prijs of bijvoorbeeld bedrijfsnaam (of 
een combinatie hiervan) gesorteerd worden. Dat zijn ook de drie plugins die voor het tweede prototype 
ontwikkeld zijn.  
 
 price 1 Kb 1 regel code 
 company 1 Kb 1 regel code 
 pricecomp 1 Kb 1 regel code 

 
: 
 
5.1.4 De gebruikersinterface 
De gebruikersinterface geeft de gebruiker de mogelijkheid om de tools van de ALIE toolkit op een 
eenvoudige wijze te gebruiken. Om de modulariteit te waarborgen zijn alle tools in fase 1 ontwikkeld als 
standalone command line programma’s. Voor onervaren gebruikers is een command line-interface 
echter niet geschikt. Hierdoor is het noodzakelijk om een grafische gebruikersinterface te ontwikkelen, 
die de gebruiker afschermt van de onderliggende delen van de toolkit. 
 
In hoofdstuk 5.2 wordt de werking van het prototype uitgelegd. Daarbij wordt ook de werking van de 
gebruikersinterface besproken. De gebruiker kan hierin de zoekopdracht specificeren door een aantal 
verplichte velden met informatie in te vullen (zie figuur 5.3).Hierna zal de gebruikersinterface de juiste 
tools aanroepen, die de gegevens van de verschillende sites ophalen en sorteren en vervolgens het 
resultaat in de database opslaan. Hierna kan de gebruikersinterface deze gegevens uit de database halen 
en op een geschikte manier presenteren aan de gebruiker (zie figuur 5.5).  
 
5.2 Werking van het tweede prototype 
 
Er zijn drie duidelijke stappen te onderscheiden die uitgevoerd moeten worden. Deze stappen zijn: 
1 Het invullen van de gegevens door de gebruiker. 
2 Het ophalen van de gegevens en die gesorteerd opslaan in de database. 
3 Het weergeven van de gesorteerde gegevens aan de gebruiker. 
De werking van de verschillende stappen zal nu besproken worden. 
 
Zoals al eerder beschreven, is er een volledig werkende grafische gebruikersinterface ontwikkeld die de 
verschillende tools uit de ALIE toolkit kan aanroepen (zie figuur 5.3). 
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De interface bestaat uit een aantal velden waarin de gebruiker informatie kan invullen over de zending 
die hij wil versturen. De in te vullen gegevens zijn: 
1 De sites van waar de informatie opgehaald moet worden. 
2 De sortering die op de gevonden gegevens moet worden uitgevoerd. 
3 Het land van oorsprong van de zending. 
4 Het bestemmingsland van de zending. 
5 De postcode van de bestemming (alleen gebruikt door de Van Gend & Loos site). 
6 Het gewicht van de zending. 
7 Het aantal pallets waaruit de zending bestaat (alleen gebruikt door de Van Gend & Loos site). 
8 De lengte-, breedte- en hoogte afmetingen van de zending. 
De informatie uit de eerste vier velden wordt bijgehouden in lokale configuratie-files (een file met de 
beschikbare sites, een file met de beschikbare sorteringen en twee files met de landnamen en de officiële 
afkortingen daarvan voor de oorsprong- en bestemmingslocaties).  
De ingevulde gegevens kunnen vanuit het File menu worden opgeslagen en ingeladen. Hierdoor hoeven 
bij vaak voorkomende zoekopdrachten niet steeds alle gegevens te worden ingetypt. De gebruiker kiest 
een naam voor het bestand en alle instellingen worden daarin opgeslagen. Bij het inladen selecteert de 
gebruiker een bestand waarin eerder de instellingen werden opgeslagen en de gebruikersinterface vult 
daarmee alle velden in. 

 
Figuur 5.3: Voorbeeld van de gebruikersinterface waar de zoekopdracht wordt gegeven. 

 
Als de gebruiker de gegevens heeft ingevuld en op de zoekknop drukt wordt er als eerste een lokale 
parameter-file aangemaakt met daarin de door de gebruiker ingevulde gegevens (zie figuur 5.4). Deze 
file kan dan door de plugins gebruikt worden. De extractie plugin heeft deze informatie nodig om de 
juiste informatie van de site te halen. Daarna wordt de database leeg gemaakt, zodat de nieuwe gegevens 
opgeslagen kunnen worden zonder dat de oude gegevens nog aanwezig zijn. Zoals eerder besproken 
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wordt de pre-translatie module niet gebruikt om de door de gebruiker ingevulde gegevens te veranderen. 
Omdat de sites allemaal gebruik maken van de officiële landcodes wordt de code voor het geselecteerde 
land al in de parameter file opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.4: Voorbeeld van een parameter-file. 

 
Voor elke geselecteerde site worden vervolgens een aantal handelingen uitgevoerd. Als eerste wordt de 
extractie plugin aangeroepen, die met behulp van de parameter-file de gewenste gegevens van de 
desbetreffende site kan ophalen. Daarnaast worden daarin voor de Innergears site de pre- en post 
translaties uitgevoerd. De gevonden en naar het standaardmodel omgezette gegevens worden in een 
XML-file opgeslagen. Vervolgens wordt de translatie module minstens 1 keer aangeroepen. Bij het 
huidige prototype wordt er een translatie plugin gestart die het volume van de lading aan de XML 
toevoegt, als de gebruiker tenminste de maten had opgegeven. Ook zorgt deze module ervoor dat de 
XML-file in de database wordt geladen. Dit proces wordt nu herhaald voor alle sites die de gebruiker 
heeft geselecteerd. De gebruikersinterface gebruikt een configuratie file om te weten welke modules er 
voor welke site aangeroepen moeten worden. Dit maakt het mogelijk dat er bij sommige sites wel pre-
translaties worden uitgevoerd en bij anderen niet. Ook kunnen er dan andere translaties uitgevoerd 
worden, afhankelijk van wat voor data op de sites aanwezig is en of dat eventueel moet worden 
aangepast dan wel aangevuld. 
Op dit moment bevindt alle gewenste informatie zich in een tabel in de database. Nu wordt de door de 
gebruiker gekozen sortering uitgevoerd. De sorteringsmodule stelt een vraag aan de database om alle 
beschikbare informatie in een XML-file op te slaan, gesorteerd met behulp van een “order by” clausule. 
Vervolgens slaat de sorteringsmodule deze gesorteerde XML-file weer op in de database, in een nieuwe 
tabel. 
 
Alle modules van de ALIE toolkit zijn nu gebruikt en de gegevens bevinden zich gesorteerd in de 
database. Deze gegevens kunnen nu door elke applicatie gebruikt worden, zolang die maar een 
verbinding kan maken met de database. In het geval van het prototype maakt de gebruikersinterface 
contact met de database en geeft een tabel weer met de gevonden gegevens (zie figuur 5.5). Standaard 
worden de belangrijkste kolommen weergegeven, maar de gebruiker kan kiezen om ook andere 
kolommen zichtbaar te maken. 
 

fromcountry=NL 
tocountry=GB 
weight=16 
pallet=0 
postcode=BD23 
lengte=40 
breedte=40 
hoogte=60 
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Figuur 5.5: Voorbeeld van het resultaat venster na een zoekopdracht. 

 
Nadat de toolkit en de gebruikersinterface ontwikkeld waren, is met die code een versie gemaakt die 
benaderd kan worden via het Internet (www.science.uva.nl/~arnoud/projects/ALIE/demonstration). De 
gebruiker heeft daarvoor alleen een webbrowser nodig. De Java environment en alle tools uit de toolkit 
bevinden zich op de webserver en ook de database draait daar. De Java code is omgezet om gebruik te 
maken van servlets. Een servlet is een Java programma dat draait onder een webserver. Als de gebruiker 
verbinding maakt met het adres van de webserver, antwoordt de servlet met een HTML-pagina, waarin 
de gebruiker ongeveer dezelfde interface te zien krijgt als bij de standalone versie (zie figuur 5.6). Als de 
gebruiker nu de gegevens invult en op zoek drukt worden de door de gebruiker ingevulde gegevens in 
een configuratie file op de server opgeslagen. Vervolgens worden op de server alle benodigde Java tools 
uitgevoerd, precies zoals bij de standalone versie gebeurt en worden de gesorteerde resultaten in de 
database opgeslagen. Met deze resultaten wordt een antwoordpagina opgebouwd en deze wordt door de 
webserver naar de gebruiker gestuurd. Er is hier gebruik gemaakt van de Tomcat webserver. Deze 
laatste versie is echter nog steeds een demonstratieversie, en zeker geen productieversie. Deze opzet is 
niet gecontroleerd op veiligheidsaspecten, en er zullen ook problemen ontstaan met meerdere 
gelijktijdige gebruikers. Echter, zo’n webinterface voorkomt dat mensen software moeten installeren en 
configureren voor een demonstratie. 
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Figuur 5.6: : De toolkit geïmplementeerd als servlet, waardoor de applicatie beschikbaar is in een webbrowser. 

 
 
5.3 Resultaten 
 
Bij de ontwikkeling van het tweede prototype zijn de eerder ontwikkelde tools gebruikt met minimale 
aanpassingen. De nadruk lag hierbij vooral in het ontwikkelen van de plugins en de gebruikersinterface. 
In dit prototype zijn verschillende real world sites gebruikt om informatie te verkrijgen. Hierdoor 
konden de verschillende mogelijkheden van het ondervragen van sites en het vinden van informatie in de 
praktijk getest worden.  
Hierbij kwam naar voren dat er twee typen plugins te onderscheiden zijn (zoals besproken in 5.1.3). De 
plugins die specifieke informatie kunnen opvragen en dan alleen de gewenste resultaten terugkrijgen. Of 
de plugins die de informatie, die eventueel op meerdere pagina’s voorkomt, moeten doorzoeken aan de 
hand van bepaalde criteria. Voor beiden typen is beschreven hoe men zo’n plugin kan ontwikkelen, 
hetgeen geïllustreerd is met twee uitgewerkte plugins in appendix A.2. 

De taal van de extractie-module bleek zo krachtig dat ook de pre- en posttranslaties (specifiek voor de 
betreffende site) in webl-plugins geïntegreerd konden worden. 
De gebruikersinterface zorgt ervoor dat de gebruiker op een makkelijke manier de tools uit de toolkit 
kan gebruiken. De gebruiker vult de gegevens in en de gebruikersinterface zorgt voor de aanroep van de 
benodigde tools met de correcte parameters. Als de resultaten verzameld en gesorteerd zijn worden de 
resultaten getoond in een tabel.  
 
Het is duidelijk dat ALIE veel sneller werkt dan het handmatig opzoeken van de gegevens. Dit is te 
illustreren met een klein experiment. Het zoeken naar informatie over het versturen van een pakket van 
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16 kilogram van Nederland naar Engeland duurt ongeveer 15 seconden. Het met de hand opzoeken van 
deze informatie op de sites van Shipitsmarter, TPG en Van Gend & Loos duurt ongeveer 130 seconden. 
Dat is nog maar alleen het opzoeken van de gegevens. Deze gegevens staan dan nog in drie 
verschillende browser windows en de gebruiker zal ze handmatig moeten gaan vergelijken om de meest 
aantrekkelijke aanbieding te vinden. En dit is nog maar het begin. De mogelijkheid van ALIE om 
gevonden informatie om te zetten naar een standaardformaat en aan te vullen met niet direct aanwezige 
informatie die ergens anders gevonden kan worden, maakt de tijdswinst nog groter. Als bijvoorbeeld een 
van de sites de prijzen alleen in dollars geeft, moeten ze eerst omgerekend worden. Ook geven de sites 
van TPG en Van Gend & Loos niet de duur van de transporten op de prijspagina aan, deze informatie 
moet op andere pagina’s gezocht worden. 
 
Na voltooiing van het prototype hebben de sites van TPG Post en Van Gend en Loos een aantal 
wijzigingen ondergaan. Beide extractie plugins waren simpel en snel aan te passen. Bij de TPG site is 
hierdoor zelfs een foutje op hun site ontdekt (brievenbuspost van 1 kg binnen Europa was 525 euro, in 
plaats van 5,25). Dit is gemeld aan TPG, die de fout verbeterd heeft.  
 
Tijdens de ontwikkeling van de prototypes zijn een aantal voor- en nadelen aan het licht gekomen, die 
bij het begin van het project nog niet bekend waren. 
 
Voordat het project begon leek het zeer moeilijk om ongestructureerde data van verschillende sites op te 
kunnen halen en om te zetten in een generiek datamodel. Na onderzoek bleken er een aantal tools 
voorhanden te zijn die het maken van eigen parsers overbodig maakten. WebL is een zeer uitgebreide 
tool die, na enige ervaring opgebouwd te hebben, het redelijk makkelijk maakt extractie plugins te 
ontwikkelen voor de verschillende sites. Er kunnen zeer uiteenlopende pagina’s mee benaderd worden 
en gegevens kunnen zowel uit HTML-tabellen als uit losse tekst gefilterd worden. Dit alles natuurlijk 
zolang de sites niet van opmaak of indeling veranderen.  
 
Uiteraard zijn er ook zaken minder soepel verlopen dan gedacht was. Er waren drie manieren bedacht 
om transformaties op de gevonden data uit te voeren. Stylesheets bleken in de praktijk slechts voor 
simpele gevallen te functioneren. De taal is niet krachtig genoeg voor de transformaties die vooral in het 
eerste prototype werden uitgevoerd. Er komen steeds meer webservices vrij beschikbaar, maar niet altijd 
de meest bruikbare. Het zijn vaak testversies die niet alle functionaliteit bieden of ze werden na verloop 
van tijd door de aanbieder verwijderd. Een fundamenteler probleem is dat bijna geen enkele webservice 
vermeld wat de bron van zijn gegevens is. Bij de gebruikte wisselkoers bijvoorbeeld is het onbekend 
waar die vandaan komt en hoe actueel die is. In de toekomst zullen er waarschijnlijk steeds meer 
webservices beschikbaar komen die gebruikt kunnen worden voor de transformaties. Deze zullen zowel 
worden aangeboden door commerciële ondernemingen tegen betaling als gratis ter beschikking gesteld 
worden door universiteiten of de overheid. Er komen dan wel andere problemen bij kijken, zoals hoe de 
juiste webservice te vinden en hoe zo goedkoop mogelijk gebruikt te maken van betaalde services. 
 
De complexiteit van de cases van transportondernemingen is onderschat. Geen transportonderneming 
blijkt gelijk. Tijdens de eerste gebruikersbijeenkomst, waar het eerste prototype werd uitgelegd, werd er 
verwacht dat er een aansluiting gemaakt kon worden bij een case uit een van de bedrijven. Die zagen op 
dat moment echter geen directe toepasbaarheid van het prototype, alleen een paar ‘virtuele cases’, die 
voor de resterende tijd te complex waren en waarvoor geen echte data voorhanden was. Daardoor moest 
voor het verkrijgen van echte gegevens uit de transportwereld terugvallen worden op de gegevens van 
een specifieke sector, die post-, pakket- en expressdiensten leveren. De voordelen voor de rest van de 
transportwereld zijn dan ook moeilijk in cijfers uit te drukken, er kan ze slechts een spiegel voorhouden 
worden van wat er mogelijk is als de diensten transparant worden aangeboden.  
 
5.4 Samenvatting 
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In stap 2 van het project was het de bedoeling de toolkit aan te laten sluiten bij een praktijkvoorbeeld 
van één van de twee projectpartners. Helaas is er geen case naar voren gekomen die in de nog resterende 
tijd van het project geïmplementeerd kon worden en waar echte gegevens voor beschikbaar waren. 
Daarom is het prototype aangepast om de gegevens van post-, pakket- en expressdiensten te vergelijken. 
Het datamodel is aangepast, om de nieuwe informatie te kunnen opslaan. Er zijn plugins ontwikkeld 
voor vier sites, waarmee de gegevens van zeven transportdiensten opgehaald worden. En er zijn twee 
versies van een gebruikersinterface ontwikkeld, een stand-alone Java programma en een versie die door 
middel van servlets via een webbrowser is te benaderen.  
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6 Opschaling naar complexere transport diensten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft wat er moet gebeuren bij de opschaling van ALIE naar een groter scenario. Als 
eerste worden de aanpassingen besproken die nodig zijn om de opschaling mogelijk te maken. Daarna 
worden er een aantal cases besproken, die bedacht waren voor de tweede fase van dit project, maar die 
niet uitgevoerd zijn. Deze zouden goed kunnen dienen voor een vervolgtraject. 
 
6.1 Aanpassingen aan het huidige prototype 
 
Het huidige prototype kan ook ingezet worden in meer complexe omgevingen. Hiervoor hoeven de tools 
zelf niet aangepast te worden, de functionaliteit is al aanwezig. De aanpassingen en toevoegingen aan 
het huidige ontwerp zullen bestaan uit: 
1 Het datamodel dat gecontroleerd moet worden. Als de gegevens die de gebruiker bij zijn 

vraagstelling intypt, of antwoorden die hij verwacht anders zijn, moet het datamodel aangepast 
worden. Het XML-model moet dan worden uitgebreid zodat deze nieuwe gegevens opgeslagen 
kunnen worden. 

2 Het ontwikkelen van nieuwe plugins, voor elke site die geschikte informatie. Er kunnen pre-
translatie plugins nodig zijn om de gebruikersvraag te transformeren naar een vraag die aan de site 
gesteld kan worden. Er zullen nieuwe extractie plugins geschreven moeten worden die de gegevens 
van de sites ophalen en opslaan in het onder 1 genoemde nieuwe datamodel. Als er nog 
aanpassingen nodig zijn op de opgehaalde data moeten er daarvoor translatie plugins ontwikkeld 
worden. Tenslotte zullen er enkele simpele sortering plugins nodig zijn. 

3 Het aanpassen van de gebruikersinterface aan de wensen van de gebruiker. 
 
De benodigde tijdsduur voor deze aanpassingen en toevoegingen is vooral afhankelijk van het aantal en 
de complexiteit van de sites waar de informatie moet worden opgehaald. Dit komt doordat de 
ontwikkeltijd voornamelijk in de pre-translatie en extractie plugins zitten. De basis structuur van de 
applicatie kan blijven bestaan, omdat de ALIE toolkit alle benodigde modules bevat. 
Om deze ontwikkeltijd te beperken, is het ontwikkelproces van de huidige plugins zo goed mogelijk 
gedocumenteerd, zodat deze ontwikkelingen als voorbeeld kunnen worden gebruikt (zie appendix A.2). 
Tijdens de ontwikkeling van vooral de extractie plugins is gebleken dat naarmate de ervaring van de 
ontwikkelaar toeneemt, de ontwikkeltijd behoorlijk afneemt (zie 5.1.3). 
 
6.2 Complexere scenario’s 
 
Het prototype dat in hoofdstuk 5 beschreven is, is ontworpen om een breed scala aan transportdiensten te 
ondersteunen. Bij standaardtransporten wordt vaak een bepaalde volgorde aangehouden voor het 
verdelen van lading (zie figuur 6.1). 
Eerst probeert men het eigen wagenpark zo efficiënt mogelijk in te zetten. Als men daar de lading niet 
kwijt kan, probeert men vaste relaties te benaderen. Als die niet akkoord gaan kijkt men naar ad hoc 
relaties, die al eens eerder gebruikt zijn. Lukt ook dat niet, dan is men pas bereid om een andere 
mogelijkheid, zoals een marktplaats, te gebruiken. 
Standaardtransporten zijn vaak al geregeld via contracten. De standaardtransporten leveren dus geen 
goede scenario’s op voor de opschaling van de huidige versie van ALIE. Het systeem zou wel gebruikt 
kunnen worden in het eigen relatienetwerk voor vrachtuitwisseling. Daarbij kunnen dan afspraken 
gemaakt worden over hoe de gegevens op de verschillende sites gepresenteerd worden, waardoor het 
ontwikkelen en onderhouden van plugins eenvoudiger wordt. Bij een eventuele vervolg case is het van 
belang om gebruik te maken van innig samenwerkende bedrijven of closed user groups. 
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Figuur 6.1: Volgorde bij het verdelen van lading. 

 
Ook is opschaling naar groupage of gespecialiseerde transporten mogelijk in een volgend project. Bij 
groupage worden diverse deelladingen samengevoegd, zodat de beladingsgraad zo hoog mogelijk is. Uit 
besprekingen met de gebruikersgroep kwam naar voren dat, behalve in de groupage, bijna geen vreemde 
relaties worden aangegaan. Groupage is dus een goede kandidaat voor een vervolgonderzoek. 
 
Nadat in de eerste fase van het project de basis tools van de toolkit waren ontwikkeld, zijn er voor de 
vervolgfase enkele scenario’s bedacht die de voordelen van de toolkit zouden kunnen illustreren. Deze 
scenario’s kwamen tot stand na gesprekken met de gebruikersgroep, maar zoals eerder genoemd, is er 
uiteindelijk gekozen voor een vierde mogelijkheid, het vergelijken van de prijzen van verschillende 
pakketdiensten. De scenario’s waren dermate complex dat ze niet binnen de nog resterende termijn van 
het project geïmplementeerd konden worden. Ook was de bereidheid om gegevens openbaar te maken 
niet erg hoog. De drie eerder bedachte scenario’s zouden dus, naast groupage en closed user groups, een 
goede opschaling zijn voor een toekomstig onderzoek. 
 
Er zijn vier criteria opgesteld waaraan de scenario’s zouden moeten voldoen om als goed scenario 
aangemerkt te worden. Deze zouden dan in de praktijk getest kunnen worden om zo de resultaten van de 
implementatie te beoordelen. Deze vier criteria zijn: 
1 Hebben alle betrokken partijen voordeel?  

Als niet alle betrokken partijen voordeel hebben bij het gebruik van een nieuw systeem zal het niet 
gebruikt worden.  

2 Zijn alle gegevens elektronisch beschikbaar?  
Bij de invoering van een nieuw systeem moet dit niet meer werk opleveren dan in de oude situatie. 
Daardoor moet het niet nodig zijn om de gegevens handmatig in het nieuwe systeem in te voeren. 
Een eis is dus dat alle gegevens reeds elektronisch beschikbaar zijn. 

3 Is er in het bedrijf een planningsafdeling die het proces kan optimaliseren?  
De informatie die ALIE kan vinden moet door de planningsafdeling gebruikt worden om tot een 
efficiëntere planning te komen. Als alles gedaan wordt via vaste contracten heeft een systeem voor 
adhoc oplossingen geen zin. 

4 Zijn er voldoende onverwachte gebeurtenissen?  
Als er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, is het probleem niet interessant om met een 
tool op te lossen die vooral bij adhoc beslissingen wordt gebruikt. Als alles voorspelbaar is kan dat 
van te voren met contracten geregeld worden. De kracht van ALIE is juist aan te tonen in 
dynamisch omgevingen. 
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6.2.1 Scenario 1: Lege trailer planning  
 

 
Figuur 6.2: Scenario 1: lege trailer planning 

Door de invoering van zogenaamde “grijze trailers” kunnen verschillende vervoerders efficiënter 
gebruik maken van hun wagenpark en chauffeurs. In plaats van een lege retourrit blijft de trailer achter 
bij de verlader. Als de verlader weer een transport heeft, kan de trailer die er nog staat al gevuld worden 
voordat de trekker komt, waardoor de wachttijd gereduceerd wordt. Een aandachtspunt bij dit scenario 
vormt het eigendomsrecht van de trailer, aangezien de vervoerder hem ook zal gaan gebruiken voor 
retourritten voor andere verladers. Het is voor de vervoerders van belang om te weten waar en wanneer 
er lege trailers beschikbaar zijn. 
Dit scenario voldoet aan alle hierboven genoemde criteria. Alle partijen hebben voordeel bij het gebruik 
van grijze trailers. De vervoerders hebben minder lege retourritten en de wachttijden bij het ophalen van 
de lading kunnen gereduceerd worden. De gegevens over de containers zullen elektronisch beschikbaar 
zijn. De planningsafdeling van de vervoerder kan de informatie over de trailers gebruiken om hun ritten 
efficiënter te plannen. Met veel lege trailers, vervoerders en verladers zullen er genoeg onverwachte 
gebeurtenissen plaatsvinden. 
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6.2.2 Scenario 2: Slimme klant 
 

 
Figuur 6.3: Scenario 2: slimme klant 
 
Omdat de time-to-order nu vaak zeer kort is, weet de vervoerder soms pas laat hoeveel hij moet 
vervoeren. Als de vervoerder kan meekijken in het (gefilterde) orderbestand van een verlader weet hij 
welke opdrachten eraan zitten te komen. Hij kan daardoor zijn capaciteit beter afstemmen en de 
beladingsgraad van zijn wagenpark kan omhoog. 
Dit scenario voldoet aan de meeste criteria. Het is voordelig voor de vervoerder, want die kan eerder 
zien welke opdrachten er komen en kan zijn capaciteit daarop aanpassen en zijn beladingsgraad 
verhogen. De klant zou hierdoor korting kunnen krijgen. Alle gegevens zijn al elektronisch beschikbaar 
bij de verlader, ze moeten alleen gepubliceerd worden. De bij de verlader gevonden gegevens kunnen 
door de planningsafdeling gebruikt worden om de planning te verbeteren. Het is alleen onduidelijk of er 
in dit soort situaties voldoende onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. 
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6.2.3 Scenario 3: Nauwe samenwerking met verladers of producenten 
 

 
Figuur 6.4: Scenario 3: Nauwe samenwerking met verladers of producenten  
Grote verladers of goederenproducenten maken vaak gebruik van een klein aantal “huisvervoerders” 
voor alle transporten. Doordat er een behoorlijke spreiding kan zitten in het statisch gemiddelde 
dagorderbestand, leidt dit bij de vervoerder vaak tot een minder efficiënte ritplanning. Dit kan verbeterd 
worden door een andere toekenning, bijvoorbeeld door de lading te verdelen naar contractgrootte of 
beschikbaarheid van capaciteit. Ook valt te denken aan een soort publieke verdeling van de ritten. De 
vervoerders krijgen alle ritten te zien en kiezen om de beurt de lading die voor hen het meest gunstig te 
vervoeren is. De moeilijke ritten blijven over en die worden eerlijk verdeeld over de vervoerders. 
Ook dit scenario voldoet aan de meeste criteria. De vervoerders kunnen hun transporten efficiënter 
uitvoeren en dat kan voor de verlader tot lagere kosten leiden. De verlader of producent heeft de 
beschikking over elektronische informatie omtrent de ritten die eraan komen. De vervoerders hebben een 
planningsafdeling die kan beslissen welke ritten beter gekozen kunnen worden om efficiënter gebruik te 
kunnen maken van de aanwezige vervoerscapaciteit. Omdat de orders behoorlijk kunnen fluctueren, 
vinden er ook voldoende onverwachte gebeurtenissen plaats. 
 
6.3 Samenvatting 
 
Voor de opschaling in een vervolg project zijn een aantal mogelijke scenario’s bekeken. Er zijn twee 
vormen te bedenken waarbij de acceptatie hoger is dan bij gewone transporten. Bij closed user groups 
zal de bereidheid om gegevens uit te wisselen hoger zijn. Bij groupage vervoer is de bereidheid om 
nieuwe relaties aan te gaan hoger. De met behulp van de gebruikersgroep bedachte scenario’s zijn 
allemaal een vorm van closed user groups. Zo worden bij lege trailer planning grijze trailers ingezet, 
zodat het wagenpark efficiënter gebruikt kan worden. De slimme klant krijgt de mogelijkheid mee te 
kijken in de planning van een verlader. Bij nauwe samenwerking tussen verlader en producent enerzijds 
en de vervoerder anderzijds, wordt lading aan de hand van een aantal criteria verdeeld over een aantal 
huisvervoerders. Ook kan het zijn dat er geboden kan worden op de voor hen meest gunstigste ladingen. 
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7 Vergelijking met andere systemen 
 
Dit hoofdstuk geeft een vergelijking van wat er in het ALIE project is gedaan tegenover andere 
soortgelijke initiatieven in de transport sector. Er worden drie initiatieven bekeken die op verschillende 
niveaus te maken hebben met de ontwikkelingen in het ALIE project. Het bedrijf Infodis ondersteunt 
logistieke activiteiten door middel van het omzetten van bedrijfsspecifieke informatie naar een 
standaardformaat zodat alle aangesloten bedrijven deze informatie kunnen delen. Het bedrijf Freecargo 
biedt een gratis freight exchange system aan, waarop transportondernemingen ladingen en beschikbare 
voertuigen kunnen aanbieden. De site van ShipitSmarter biedt de mogelijkheid de tarieven van 
verschillende koeriers- en postdiensten met elkaar te vergelijken en een van de gevonden aanbiedingen 
meteen te boeken. De hierboven genoemde bedrijven zullen een voor een besproken worden en de 
overeenkomsten en verschillen met het ALIE systemen zullen worden bekeken. 
 
7.1 Infodis 
 
Infodis biedt ondernemingen uit de logistieke sector vier diensten aan die gebaseerd zijn op twee 
systemen, het Message eXchange System (MXS) en het Transport Management System (TMS) (zie 
figuur 7.1). De vier aangeboden diensten zijn: 
1 Een netwerk, dat verbonden is met diverse andere netwerken. Als een bedrijf een verbinding heeft 

met Infodis, kunnen ze ervoor zorgen dat je verbinding kan maken met elke wereldwijde partner. 
2 Translaties van berichten. De experts van Infodis zetten conversie tabellen op om bestaande 

systemen te kunnen koppelen met het Infodis systeem. 
3 Transport management services, met diensten zoals expediteur selectie, het berekenen van 

vrachtkosten en transit tijden en het monitoren van de performance. 
4 Web applicaties, voor het boeken van transport orders, tracking en tracing van zendingen en van 

orders. 
 

 
Figuur 7.1: Diensten en systemen van Infodis. 

 
Gebruikers van Infodis kunnen op diverse manieren contact leggen met het systeem. Er kan verbinding 
gemaakt worden via: filetransfer, analoge verbinding, ISDN, X.400, E-mail, Internet, VPN, FTP en zelfs 
fax. Ook de berichten zelf kunnen op verschillende manieren aangeleverd worden omdat er van te voren 
transformaties zijn opgesteld om de data in het Infodis systeem in te voeren. De formaten waarin de data 
aangeleverd kunnen worden zijn: alle versies van Edifact, gestructureerde textfiles, SAP IDoc, XML en 
conversie van eigen codes. Hierdoor is het mogelijk om een ERP systeem direct met Infodis te koppelen 
met het TMS. Als er dan transportorders binnenkomen, worden die uitgevoerd afhankelijk van de 
ingegeven bussiness rules en het TMS maakt contact met de expediteuren. De facturen van de diverse 
aanbieders worden naast elkaar gelegd en de gebruiker kan zo de verschillen bekijken.  
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Webservices worden gebruikt voor transacties die minder vaak voorkomen en voor plaats onafhankelijke 
transacties. De drie diensten die worden aangeboden zijn: 
1 Het boeken van transportorders. Het is mogelijk om zowel simpele binnenlandse, Europese orders, 

tot en met complexe internationale transporten te boeken. De gebruikers kunnen hun eigen order 
templates gebruiken en kunnen een adressenbestand opslaan voor veel gebruikte adressen. De 
orders worden bevestigd via e-mail. 

2 Expediteur onafhankelijke shipment tracking. Afhankelijk van de gebruiker worden alleen 
overzichten weergegeven of kunnen er gedetailleerde gegevens opgevraagd worden tot en met het 
niveau van individuele pakketten. Er kan op diverse criteria gezocht worden, bijvoorbeeld op alle 
zendingen die gisteren aan hadden moeten komen. 

3 Updates van status informatie. Bij pakkettransport is het gebruikelijk om zendingen te scannen 
zodat de gebruiker weet waar ze zijn. Bij palletvracht is dit nog geen gemeengoed, maar via Infodis 
kan de verzendstatus op eenvoudige wijze via het Internet worden ge-update.  

 
De belangrijkste overeenkomst van Infodis met ALIE is dat ook Infodis het mogelijk maakt om diverse 
soorten gegevens, van de verschillende deelnemers, te combineren. 
 
Een groot voordeel is dat ze de uitwisseling van informatie met alle partijen mogelijk maken. Hierdoor 
hoeven de deelnemers geen onderlinge, bilaterale afspraken te maken over het berichtenformaat, wat bij 
EDI vaak de gewoonte is. Daarnaast biedt Infodis een logistieke applicatie die de bedrijfsprocessen van 
de deelnemers ondersteunt, zoals het opstellen van transportorders en facturen en het tracken en tracen 
van orders en zendingen. 
 
Een nadeel kan zijn dat een bedrijf zich niet zomaar kan aansluiten op het systeem. Er zullen mensen 
van Infodis langs moeten komen om te bekijken hoe de koppeling van het eigen systeem met het Infodis 
systeem gemaakt moet worden. Waarschijnlijk zijn er ingewikkelde transformaties nodig om de 
gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Bedrijven kunnen ook niet zomaar besluiten hun eigen 
systeem aan te passen. Er zullen dan aanpassingen aan de koppeling met Infodis nodig zijn. 
 
7.2 Freecargo 
 
Freecargo biedt transportbedrijven de mogelijkheid om ladingen en transportcapaciteit op Internet aan te 
bieden. Om aanbiedingen te bekijken en in te voeren kunnen bedrijven gratis lid worden. Ook is het 
mogelijk dat bedrijven de software van Freecargo gebruiken om hun aanbiedingen ook op hun eigen site 
aan te bieden. Dit is dan helemaal los van de Freecargo site. Maar het is ook mogelijk om een koppeling 
te maken met de gegevens die op de Freecargo site zijn ingevuld (zie figuur 7.2). Zo zijn de gegevens 
zowel op de Freecargo site als op de eigen website door anderen op te roepen. Het is ook mogelijk om 
aanbiedingen van de Freecargo site automatisch in het systeem van de vervoerder te brengen. Daarnaast 
kan er ook met een beperkte groep ondernemingen een besloten omgeving worden gecreëerd. Daarbij 
kunnen alleen leden van deze groep aanbiedingen bekijken en plaatsen. 
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Figuur 7.2: Voorbeeld van het Freecargo systeem op de site van een transport onderneming. 

 
Het lid worden van de site en het plaatsen en bekijken van aanbiedingen is allemaal gratis. Freecargo 
helpt zelfs gratis bij het installeren van hun Freight Exchange applicatie op de website van een 
transportonderneming en bij het inrichten van een besloten groep. Ze maken winst uit advertentie-
inkomsten op hun eigen site. Hierdoor is het van belang dat zoveel mogelijk ondernemingen gebruik 
maken van hun systeem. De site heeft meer dan 120.000 hits per maand. 
 
Freecargo heeft een demonstratiesite, waarop gebruikers kunnen testen hoe het systeem werkt. Deze site 
is gebruikt bij de ontwikkeling van het eerste prototype (zie hoofdstuk 4.1 en figuur 4.1). Er is gekeken 
wat voor soort informatie beschikbaar is om het eerste datamodel op te stellen en vervolgens zijn de 
plugins ontwikkeld om de beschikbare informatie op te halen. 
 
Een groot voordeel van Freecargo is dat het gratis is. Bedrijven kunnen zich gratis aanmelden en hun 
overschotten op de site plaatsen of de overschotten van andere bedrijven opvragen. Hierdoor is de 
drempel laag. Het heeft niet veel gekost, behalve wat tijd voor het invoeren en zoeken als er geen 
relevante aanbiedingen gevonden worden.  
 
Een nadeel is dat de informatie steeds handmatig ingevoerd moet worden, in een formaat gedicteerd 
door Freecargo. Daarna moet er handmatig naar aanbiedingen worden gezocht. 
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7.3 ShipitSmarter 
 
Op de site van ShipitSmarter is het mogelijk om de prijzen van verschillende koeriersdiensten met elkaar 
te vergelijken. De site kan prijzen vergelijken van de DHL, FedEx, TNT en UPS. De gebruiker vult 
minimaal de oorsprong en bestemmingslanden in en het gewicht. De site geeft daarna een tabel met de 
prijzen van de gevonden aanbiedingen(zie figuur 7.3). De gebruiker kan de zending boeken door op de 
prijs te drukken en de adres gegevens in te vullen. Als ShipitSmarter mag kiezen via welke koerier het 
pakket verzonden mag worden krijgt de klant 10% korting. De boeking is, eenmaal geplaatst, ook te 
tracken via ShipitSmarter. Daarnaast worden nog andere diensten aangeboden zoals koerier management 
voor grote bedrijven. Die kunnen dan hun verzendingen regelen via ShipitSmarter, waarbij ze de 
beschikking krijgen over boekings-, tracking-, accounting- en rapportagefaciliteiten, waardoor ze 
goedkoper uit kunnen zijn. Ook biedt ShipitSmarter order-fulfillment. In hun eigen opslagruimte worden 
producten opgeslagen, die na opdracht van de klanten naar de juiste afnemers worden verzonden. Alle 
order- en voorraadinformatie is beschikbaar via Internet en orders worden toegevoegd via online, op 
Internet gebaseerde, links vanuit de websites van de klanten. 
 
Omdat het tweede prototype van ALIE gebruik maakt van de informatie van de ShipitSmarter site, is het 
lastig de twee met elkaar te vergelijken. Het is niet duidelijk hoe de informatie op de site wordt 
geupdate. Is de informatie statisch en wordt deze handmatig veranderd, of heeft ShipitSmarter een 
koppeling met de sites van de koeriersdiensten, zodat ten alle tijden de nieuwste tarieven gebruikt 
worden? 
 
De ShipitSmarter site stelt enig beperkingen aan de zoekmogelijkheden, waarvan uit de analyse van de 
individuele sites van de koeriersbedrijven bleek dat dit simplificaties zijn. Zo mogen pakketten niet meer 
wegen dan 100 kg en ook de afmetingen zijn aan maxima gebonden. In dit opzicht is ShipitSmarter 
vergelijkbaar met webservices, die ook niet vermelden hoe ze aan hun gegevens komen. Dit soort 
beperkingen gelden niet wanneer extractie plugins rechtstreeks de bron ondervragen. Als men voor 
iedere koerierssite een plugin ontwikkelt, zijn bijvoorbeeld ook de grotere transporten met elkaar te 
vergelijken (onder andere met de aanbiedingen op de Van Gend & Loos site). 
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Figuur 7.3: Vergelijken van de prijzen op de ShipitSmarter site. 

 
7.4 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is ALIE vergeleken met een aantal vergelijkbare initiatieven. Infodis biedt net als ALIE 
de mogelijkheid tot het koppelen van informatie van verschillende systemen. Daarbij moeten dan wel 
bedrijfsspecifieke koppelingen gemaakt worden. Freecargo is een gratis uitwisselingssysteem, waarbij 
hun demosite gebruikt is in het eerste prototype. Het is niet mogelijk om koppelingen te maken met het 
eigen informatiesysteem, zodat aanbiedingen handmatig ingevoerd en opgezocht moeten worden. 
ShipitSmarter biedt de mogelijkheid prijzen van verschillende pakketdiensten te vergelijken en is 
daarom gebruikt in het tweede prototype. Het is alleen onduidelijk hoe de gegevens up-to-date worden 
gehouden en er zijn ook beperkingen (bijvoorbeeld het gewicht), die niet gelden op de sites van de 
pakketdiensten zelf. 
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8 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
In paragraaf 1.3 zijn enkele onderzoeksvragen geformuleerd die voor het project ALIE onderzocht 
moesten worden. Om de vragen concreet te krijgen zijn de eerder besproken prototypes ontwikkeld, die 
zoveel mogelijk met echte informatie getest zijn. In paragraaf 8.1 zullen de toepasbaarheidsvragen 
beantwoord worden en in 8.2 de haalbaarheidsvragen. 
 
8.1 Toepasbaarheidsvragen 
 
1 Voor welk soort toepassingen in de transportbranche zou een ‘toolbox’ als eerste toegepast kunnen 

worden?  
Voor een mogelijke toepassing gelden een aantal voorwaarden, zoals besproken in hoofdstuk 6.2. Er 
moet voordeel te behalen zijn voor alle partijen. De gegevens moeten elektronisch beschikbaar zijn. Er 
moet een planningsafdeling zijn die de optimalisatie van het proces kan waarderen. En als laatste moet 
het niet een standaardproces zijn; er moeten voldoende onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Alle 
toepassingen in hoofdstuk 6.2 voldeden aan deze factoren, maar het was organisatorisch moeilijk om aan 
de gegevens te komen. Aan de gegevens voor de vergelijking van verschillende post- en 
koeriersdiensten was op korte termijn het makkelijkste te komen. Ook de opschaling naar groupage 
voldoet aan deze criteria. 
 
2 Welke verdere ontwikkelingen zijn er hiervoor nodig? 
Met het huidige prototype is het al mogelijk om informatie van verschillende koeriers- en postdiensten 
met elkaar te vergelijken. De inspanningen van ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van de plugins 
kunnen gereduceerd worden als er meer logistieke webservices beschikbaar komen om te gebruiken bij 
het omzetten of aanvullen van informatie. Te denken valt aan webservices die plaatsinformatie naar 
regio-informatie kunnen omzetten die door bepaalde bedrijven gebruikt wordt. Verder is het voor alle 
diensten van belang berekeningen te kunnen doen met maten en gewichten, zodat bekend is hoe het 
pakket verpakt en vervoerd moet worden. 
 
3 Wat zullen hierbij de effecten zijn van de invoering van een ‘toolbox’ op het resultaat van het 

bedrijf en de samenleving: zowel kosten als opbrengsten? 
De verwachtingen van de klant zijn de drijvende kracht achter de ontwikkelingen op ICT gebied in de 
transportsector, oftewel bijblijven is overleven. Het voordeel voor ondernemingen is dat ze snel een 
overzicht kunnen krijgen van informatie die zich op verschillende sites bevindt. Zo kan eenvoudiger een 
vergelijking worden gemaakt of het economischer is om een bepaalde transportorder zelf uit te voeren of 
dat wellicht uitbesteding moet worden overwogen. Een ander belangrijk voordeel voor elke 
onderneming is de autonomie. Elk bedrijf bepaalt zelf welke data ze openbaar maken. Als de toolbox 
ervoor kan zorgen dat vervoerders hun lading efficiënter kunnen vervoeren leidt dit tot 
kostenbesparingen en een hogere beladingsgraad. De grootste kosten liggen bij de implementatie van de 
toolbox en het up-to-date houden van de plugins. Daarnaast zullen medewerkers ermee moeten werken 
en tijd besteden aan het zo efficiënt mogelijk plannen. 
Waar ook rekening mee gehouden dient te worden is dat niet ieder bedrijf denkt dat het gebaat is bij de 
vergelijking. Zij kunnen proberen om het systeem te saboteren, bijvoorbeeld door de lay-out van hun site 
vaak aan te passen. Echter, de meeste aanbieders zullen er achter komen dat het belangrijker is om 
genoemd te worden, al dan niet als goedkoopste, dan om helemaal niet genoemd te worden. De klanten 
zullen snelheid & service ook belangrijk vinden. Omdat ALIE niet alleen prijsinformatie maar ook 
andere informatie kan verzamelen, kunnen gebruikers op verschillende criteria selecteren. Dus niet 
alleen de goedkoopste bedrijven zijn gebaat bij het openbaren van hun gegevens. 
 
4 Aan welke randvoorwaarden zal een ‘toolbox’ moeten voldoen voor verdere toepassing? 
De tools uit de toolbox moeten flexibel genoeg zijn om in de toekomst ingezet te kunnen worden in 
andere omgevingen. Het zou kunnen voorkomen dat in zo’n situatie een tool vervangen moet worden. 
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Dit moet dan kunnen zonder, of met zo min mogelijk gevolgen voor het functioneren van de gehele 
toolbox. Daarnaast moet het ontwikkelen van nieuwe plugins niet teveel tijd en inspanning kosten. 
Daarbij hangt de ontwikkeltijd voornamelijk af van de opbouw van de site waar de informatie vandaan 
gehaald moet worden en de kennis en ervaring van de ontwikkelaar. Als de informatie al gestructureerd 
aanwezig is, dan is het ontwikkelen van een plugin zeer eenvoudig. De beschrijvingen van de voor het 
tweede prototype ontwikkelde extractie plugins moeten daarbij helpen (zie bijlage A.2). Ook de 
beschikbaarheid van generieke webservices kunnen de ontwikkelaar veel tijd besparen. Webservices 
kunnen vooral ingezet worden bij het maken van pre-translaties en bij transformatie van de gevonden 
informatie.  
Daarnaast moet bekeken worden of de toolbox toegepast kan worden in een ‘closed user group’, waar 
informatie alleen voor leden toegankelijk is. Naar onze verwachting zal deze aanpassing geen 
problemen opleveren. 
 
5 Om welke soorten van transport gaat het dan, en met welke inspanning, en welk effect? 
In hoofdstuk 6 is al gekeken naar de mogelijke opschaling van het prototype naar groupage. En in 
hoofdstuk 7 is het Freecargo systeem beschreven, waar (deel)ladingen kunnen worden aangeboden Maar 
momenteel publiceren nog niet veel transportondernemingen hun overschotten op hun website. Hoe 
meer informatie ALIE kan vergaren, hoe waardevoller het systeem wordt, want hoe meer interessante 
aanbiedingen er voor ondernemingen gevonden kunnen worden. In principe kan ALIE informatie van 
elke Internetsite ophalen en omzetten naar een standaardgegevens-model. Hierdoor hoeven de 
transportondernemingen die hun overschotten publiceren niets aan hun site te veranderen en zijn hun 
kosten dus minimaal. Ondernemingen die nog geen informatie op hun site hebben zullen hun website 
moeten aanpassen, eventueel met een koppeling naar hun ritinformatiesysteem, zodat de website altijd 
actuele gegevens bevat. Het zou in het eigen belang van de informatieaanbieders zijn om extractie en 
transformatie plugins aan te bieden, zodat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van hun 
aanbiedingen. 
De te verwachten opbrengsten zullen vooral in een grotere transparantie van de markt zitten. Er wordt 
duidelijk gemaakt wat de overschotten aan lading- en transportcapaciteit zijn en transportondernemingen 
kunnen hierop inspelen. Maar deze transparantie zal alleen optreden als het voor alle partijen duidelijk is 
welke voordelen er te behalen zullen zijn. 
 
8.2 Haalbaarheidsvragen 
 
1 Hoe gedetailleerd kan het logistieke datamodel gemaakt worden?  
Tot op zekere hoogte kan het model zo gedetailleerd gemaakt worden als nodig is. Op het moment wordt 
het detailniveau beperkt door de logica in de extractie plugins. Sommige informatie op de sites is 
eenvoudig op te halen, zoals de prijsinformatie en de tijdsduur van de verzending, zoals gebruikt voor 
het tweede prototype. Informatie die meer ongestructureerd is, zoals het formaat en de verpakking die de 
dienstverlener hanteert, is al ingewikkelder om terug te vinden. Hoe ongestructureerder de informatie die 
opgehaald moet worden, hoe meer werk het kost om de extractie plugin te ontwikkelen en wellicht 
wordt dan de hulp van een domeinexpert noodzakelijk. 
 
2 Is er een generiek datamodel nodig? 
Het toepassen van een generiek datamodel zorgt ervoor dat iedereen die gebruik maakt van het systeem 
de gevonden gegevens in hetzelfde formaat heeft. Daardoor wordt de inspanning van het ontwikkelen en 
onderhouden van plugins beperkt. Daarnaast kunnen de plugins zonder problemen uitgewisseld worden. 
Voor bedrijven die hun informatie graag beschikbaar stellen is het eenvoudiger om een plugin te 
ontwikkelen en te verspreiden die alle beschikbare gegevens omzet naar een algemeen datamodel. Als 
sommige deelnemers dan toch aanpassingen willen maken aan het datamodel kunnen ze dat doen, zoals 
bij het volgende punt aangegeven, door bedrijfseigen transformaties op het generieke model toe te 
passen. 
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3 Kunnen transformaties via een (bedrijfs)eigen datamodel uitgevoerd worden? 
Ja, elk bedrijf kan zijn eigen transformaties op de gevonden data implementeren. Dit zou noodzakelijk 
kunnen zijn als de gevonden gegevens geïntegreerd moeten worden met een reeds bestaand systeem. Dit 
kan gedaan worden met behulp van de translatie tool. De ontwikkelaar kan daar aangegeven hoe de 
gevonden waarden getransformeerd moeten worden om in het bestaande systeem te passen. Dit kan zelfs 
door gebruik te maken van verschillende webtechnieken, zoals stylesheets en webservices. Deze plugins 
moeten dan wel onderhouden worden door het bedrijf zelf. Als het nodig is kan het standaardformaat 
waarin de resultaten beschikbaar komen ook veranderd worden, van bijvoorbeeld XML naar HTML of 
een eigen formaat. 
 
4 Wat zijn de voor- en nadelen van de transformatie aanpak? 
De oorspronkelijke onderzoeksvraag was: “Wat zijn de voor- en nadelen van beide modellen?”. Later 
bleek dat het duidelijk was dat er een generiek model toegepast zou worden in de rest van het project. 
Daardoor is de vraag algemener gesteld om de voor- en nadelen van de transformatie aanpak uit te 
leggen. 
Een belangrijk voordeel is dat de transformatie aanpak leidt tot een flexibele toolbox. Elk bedrijf kan 
zelf beslissen welke transformaties er op de gevonden data uitgevoerd moeten worden. Hierdoor kunnen 
algemene plugins, ook door andere ontwikkeld, gebruikt worden die de informatie ophalen en in een 
standaardformaat opslaan. Daarna kunnen deze gegevens getransformeerd worden, zodat ze 
overeenkomen met de definities die het bedrijf hanteert. Een voorbeeld kan het gewicht zijn. Als elke 
plugin ontwikkelaar ervoor zorgt dat de gevonden gegevens in kilogrammen worden opgeslagen kan elk 
bedrijf elke andere plugin gebruiken. Daarna kan een bedrijf dat tonnen gebruikt de gegevens met een 
simpele plugin omzetten, zonder dat plugins van derden aangepast hoeven te worden. 
De transformatie aanpak, samen met het gebruik van een generiek datamodel zorgen ook voor een open 
systeem, waar diverse bedrijven of ontwikkelaars plugins voor kunnen ontwikkelen die iedereen kan 
gebruiken. 
Het gebruik van transformaties zorgt voor transparantie, omdat elk bedrijf een overzicht kan krijgen van 
de aanwezige informatie. Als er nieuwe aanbieders komen, kunnen die door middel van nieuwe plugins 
eenvoudig ook geraadpleegd worden. 
Een nadeel is dat transformaties ingewikkeld kunnen worden. Hiervoor is dan een goede 
programmeerkennis noodzakelijk om plugins te kunnen ontwikkelen. Bij zeer ingewikkelde 
transformaties kan de kennis van een domeinexpert noodzakelijk zijn.  
 
8.3 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord. Hiervoor is geput 
uit de informatie die is bekeken voor het ontwerp van de toolkit, uit de ervaringen opgedaan met de 2 
ontwikkelde prototypes en uit de gesprekken met de wetenschappelijke commissie en de 
gebruikersgroep.  
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9 Conclusie 
 
Dit eindrapport beschrijft het werk uitgevoerd in het kader van het ALIE project. Het doel was om semi-
gestructureerde logistieke informatie, die beschikbaar is op diverse vrachtuitwisselingsmarktplaatsen, te 
combineren. Omdat elke marktplaats op een andere manier benaderd moet worden en zijn gegevens op 
een andere manier representeert, zal sommige informatie getransformeerd moeten worden om een 
vergelijking mogelijk te maken. De gesorteerde informatie levert een beter beeld op van de beschikbare 
aanbiedingen, wat de transparantie vergroot. 
 
In de eerste fase van het project is een prototype ontwikkeld dat de beoogde functionaliteit bezat en 
getest is op een demo-site en een zelfgemaakte testpagina. In de tweede fase is deze toolkit voorzien van 
een gebruikersinterface en getest op een breed scala van bestaande transportdiensten. Hierdoor is 
aangetoond dat het concept en het aan de hand daarvan ontwikkelde prototype haalbaar is. 
 
Er is aangetoond dat het relatief eenvoudig is om semi-gestructureerde informatie van verscheidene 
Internet pagina’s op te halen en dan nog wel op een transparante manier. Door middel van verschillende 
soorten transformaties kan al deze informatie tot een generiek formaat worden getransformeerd, 
waardoor vergelijking makkelijker wordt. Dit is niet alleen mogelijk voor simpele criteria (zoals prijs), 
maar ook voor ingewikkelder criteria. Iedereen kan nieuwe plugins toevoegen, zodat ook nieuwe 
aanbieders van informatie in het systeem toegevoegd kunnen worden. Dit toont aan dat het concept 
flexibel en open is. 
 
Verdere uitbreiding van het prototype zal dan ook niet vastlopen op de techniek, maar het zal 
ingewikkelder worden bij het vergaren van alle gewenste data de ‘business rules’ van alle bedrijven in 
acht te houden. Daarvoor heeft men zowel enige basisprogrammeervaardigheid als domeinkennis nodig. 
Dit is bij het tweede prototype al gebleken. Om te kunnen onderscheiden of een bepaalde bestelling een 
brievenbusstuk dan wel een pakket is, is bijvoorbeeld de definitie van de brievenbussleuf voor dat 
bedrijf nodig. Deze informatie is veel moeilijker te vinden en op te halen dan prijsinformatie. Juist 
omdat er behalve op prijs ook op extra voorwaarden gesorteerd kan worden, zou dit concept bij 
groupage of bij de vrachtuitwisseling binnen het eigen relatie netwerk toegepast kunnen worden. Dit 
toont de toepasbaarheid van het concept voor een breed scala van transportdiensten aan. 
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Woordenlijst 
 
Applet – Een klein Java programma dat kan draaien in een Internet browser. De Java bytecode wordt 
naar de browser gestuurd en wordt lokaal uitgevoerd. 
 
DTD (Document Type Definition) – Is een taal die de inhoud van een XML-document beschrijft. 
Tegenwoordig wordt steeds vaker het uitgebreidere schema  gebruikt. 
 
ERP (Enterprise Resource Planning) – Is een geïntegreerd informatiesysteem dat door de hele 
organisatie gebruikt kan worden. Er wordt vaak gebruikt gemaakt van modules die aangepast worden 
om met de bestaande software samen te werken. ERP-systemen kunnen onder andere bestaan uit 
software voor: fabricage, orders, inkoop, voorraadbeheer, human resource management etc. 
 
FTP (File Transfer Protocol) – Het protocol dat gebruikt wordt om bestanden over een netwerk te 
versturen. 
 
GPS (Global Positioning System) – Een door het Amerikaanse ministerie van defensie opgericht 
satelliet navigatie systeem. Door het vergelijken van de signalen van een aantal van de in totaal 24 
satellieten, kan de plaats van de ontvanger tot op ongeveer 15 meter nauwkeurig bepaald worden. 
 
GUI (Graphical User Interface) – Een interface gebaseerd op grafische representatie, meestal door 
middel van menu’s, iconen, die bedienbaar is met een muis.  
 
HTML (HyperText Markup Language) – Het document formaat dat gebruikt wordt voor het 
weergeven van Internet pagina’s. In de HTML-code bevindt zich zowel de inhoud (tekst, verwijzingen 
naar plaatjes, hyperlinks naar andere pagina’s etc.) van de pagina als de opmaak. HTML is geen 
programmeertaal, maar een presentatietaal. 
 
HTTP (HyperText Transport Protocol) – Het standaard protocol dat gebruikt wordt om computers op 
Internet te benaderen. De belangrijkste functie is om een verbinding met een webserver te maken en 
HTML-pagina’s naar de gebruiker te sturen. 
 
Java – Is een door Sun ontwikkelde object georiënteerde programmeertaal, waarmee applicaties 
ontwikkeld kunnen worden die zonder aanpassingen op diverse systemen kunnen draaien. De Java code 
wordt omgezet in een soort tussen code “bytecode”. Als het programma wordt uitgevoerd wordt het door 
de Java omgeving op die machine omgezet in machine specifieke instructies. 
 
JDBC (Java DataBase Connectivity) – Is een interface waarmee Java programma’s op een standaard 
manier met databases van verschillende fabrikanten kunnen praten via de SQL-taal.  
 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) – Een scripttaal die gebruikt kan worden om dynamische HTML-
pagina’s te maken. De code wordt op de server uitgevoerd en de gebruiker krijgt alleen een 
resultaatpagina te zien. PHP wordt vaak gebruikt voor het weergeven van informatie uit een database. 
 
Plug-in – Is een extern onderdeel van een programma, dat functionaliteit toevoegt. 
 
Servlet – Is een Java programma dat op een webserver draait. Het is te gebruiken door contact te maken 
met de webserver. Alle in- en uitvoer vindt plaats door middel van een webpagina die door de servlet 
wordt gegenereerd. 
 
SOAP (Simple Object Access Protocol) – Een protocol, gebaseerd op XML, waarmee webservices te 
benaderen zijn. Er worden XML-boodschappen gebruikt om commando’s uit te wisselen.  



 71 

 
SQL (Structured Query Language) – Een taal die gebruikt wordt om informatie in een database op te 
vragen of te veranderen. De taal kan interactief gebruikt worden of opgenomen in een applicatie. 
 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – Is een universele manier waarmee 
webservices geregistreerd kunnen worden in een soort catalogus. Hierdoor kan software automatisch 
gebruik maken van een benodigde service. UDDI-berichten worden verstuurd door middel van het 
SOAP-protocol. 
 
URL (Uniform Resource Locator) – Dit is het adres dat aangeeft waar een bepaalde Internetpagina te 
vinden is. Ze bestaan meestal uit een protocol definitie, gevolgd door een domeinnaam en directory 
specificatie. 
 
Webservices – Zijn web-gebaseerde applicaties, die gegevens kunnen uitwisselen met andere 
applicaties. Er worden open standaarden gebruikt voor het vinden van de webservices (UDDI), het 
uitwisselen van berichten (SOAP) en het gebruikte dataformaat (XML). In het begin zijn webservices 
vaak intern gebruikt door grote bedrijven en hun partners. Er komen echter steeds meer vrij 
toegankelijke webservices die eenvoudige informatie aan andere applicaties ter beschikking stellen, 
zoals: beurskoersen, eenheidconversie, weersinformatie etc.  
 
XML (eXtensible Markup Language) – Is een open standaard, opgesteld door het W3C om informatie 
mee te beschrijven. Het lijkt op HTML, maar die taal beschrijft de opmaak van de gegevens, met 
vastgestelde tags. XML beschrijft wat de gegevens inhouden en de tags kunnen door de gebruiker zelf 
gekozen worden. Doordat de informatie eenduidig omschreven is wordt XML steeds vaker gebruikt om 
gegevens tussen verschillende systemen of bedrijven uit te wisselen. Er worden steeds meer standaarden 
opgesteld voor het uitwisselen van informatie in specifieke branches. 
 
Xpath (XML PATH Language) – Een gedeelte van XSL waarmee XML-tags worden geïdentificeerd.  
De benadering van de elementen werkt net als het benaderen van een directory, door middel van een 
boomstructuur gescheiden door backslash tekens. 
 
XSL (eXtensible Stylesheet Language) – Is de standaardtaal waarin stylesheets voor XML worden 
geschreven. 
 
XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) – XSLT wordt gebruikt om XML-
documenten om te zetten in een ander formaat. Dit kan weer een XML-document zijn of een ander 
formaat. Het wordt vaak gebruikt om XML-documenten om te zetten naar HTML, om de gegevens in 
een webpagina weer te geven. Hierdoor blijven de gegevens en de presentatie daarvan gescheiden. 
XSLT is een onderdeel van XSL (Extensible Stylesheet Language). 
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A.1 Analyse van de verschillende pakketdiensten 
 
Van Gend & Loos: 
http://www.vangendenloos.nl/ 
 
 

 

      

Figuur A. 1: Overzicht van de diensten van Van Gend & Loos. 

 
Stap 1: (6 soorten tarieven en bestemmingen) 

1. Expresser Benelux 
http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_ex.htm 

2. Europremium (niet Benelux) 
http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_ep.htm 

3. Vrachtgoed Benelux + Duitsland 
http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_vg.htm 

4. Rechtstreeks vervoer Benelux (tarief per km (max 375) en gewicht, naar Duitsland alleen 
vanuit Nederland en op aanvraag) 
http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_rv.htm 

5. Palletvracht Benelux + Duitsland 
http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_pv.htm 

6. Euroconnect (niet Benelux) 
http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_ec.htm 

 
Specificaties: 

1. Expresser 
 Geschikte verpakkingen noodzakelijk voor transport en mechanische sortering;  
 Min. afmetingen: 10 x 25 x 5 cm per pakket;  
 Max. afmetingen: 50 x 60 x 80 cm per pakket;  
 Max. gewicht pakket: 30 kg;  
 Max. 6 pakketten per zending;  
 Max. afmeting pallet: 100 x 120 x 200 cm inclusief  

pallet (l x b x h);  
 Max. gewicht pallet: 1.000 kg;  
 Max. 4 pallets per zending; 

 
2. Europremium 
 Een zending kan bestaan uit één of meerdere pakjes en/of pallets;  
 Geschikte verpakking noodzakelijk voor transport en mechanische sortering;  
 Gewicht:  
 Max. gewicht: 30 kg per pakket (zonder pallet);  
 Pakketten zwaarder dan 30 kg moeten op een pallet worden geplaatst;  
 Max. gewicht: 800 kg per pallet;  
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 Afmetingen:  
 Min. afmetingen: 25 (l) x 10 (b) x 5 (h) cm;  
 Max. afmetingen: 120 (l) x 100 (b) x 200 (h) cm (inclusief pallet)  

 
3. Vrachtgoed 
 Geschikte verpakking noodzakelijk voor transport en mechanische sortering;  
 Min. afmetingen: 10 x 25 x 5 cm per pakket;  
 Max. afmetingen: 50 x 60 x 80 cm per pakket;  
 Max. 6 pakketten per zending.  

 
4. Rechtstreeks vervoer 
 Max. hoogte per pallet: 230 cm (België 210 cm) inclusief pallet;  
 Max. gewicht per pallet: 1.000 kg;  
 Franco verzending;  
 Min. aantal pallets per zending: 5;  
 Zendinggegevens via vrachtbrief.  

 
5. Palletvracht 
 Geschikte verpakking, noodzakelijk voor transport;;  
 Maximale afmeting per pallet: 100 x 120 x 200 cm inclusief pallet (l x b x h);  
 Max. gewicht per pallet: 1.000 kg per pallet;  
 Max. 4 pallets per zending. 

 
6. Euroconnect 
 Meerdere colli of pallets per zending.  
 Verzenden van verpakte goederen binnen Europa (niet voor particulieren);  
 Max. hoogte (inclusief pallet): 2,40 m;  
 Max. afmeting (l of b): 2,40 m;  
 1m³ = 330 kg en 1 laadmeter = 1750 kg.  
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TNT: 
http://www.tnt.com/qlaunch/fr_price.html 
 
Stap 1: 

1. herkomst land 
2. bestemmingsland 
3. type zending (brief of pakket) 

 
Stap 2a (als in stap 1 gekozen voor brief) 
Minimaal in te vullen: 

1. valuta 
2. gewicht 

Extra in te vullen: 
1. herkomst postcode 
2. herkomst stad 
3. herkomst dichtbijzijnste stad (keuze uit lijst) 
4. herkomst provincie/staat 
5. bestemmings postcode 
6. bestemmings stad 
7. bestemmings dichtbijzijnste stad (keuze uit lijst) 
8. bestemmings provincie/staat 

 
Stap 2b (als in stap 1 gekozen voor pakket) 
Minimaal in te vullen: 

1. valuta 
2. waarde van de zending 
3. totaal volume 
4. totaal gewicht 

Extra in te vullen: 
1. herkomst postcode 
2. herkomst stad 
3. herkomst dichtbijzijnste stad (keuze uit lijst) 
4. herkomst provincie/staat 
5. bestemmings postcode 
6. bestemmings stad 
7. bestemmings dichtbijzijnste stad (keuze uit lijst) 
8. bestemmings provincie/staat 
9. lengte van het pakket 
10. breedte van het pakket 
11. hoogte van het pakket 
12. gewicht van het pakket 
13. aantal pakketten met deze maten 

 
Specificaties: 
 

1. Internationaal 9:00 Express 
- Aflevering de volgende werkdag voor 9.00 uur 
 
Maten en gewichten 
- Maximale afmetingen: 240 (L) x 120 (B) x 150 (H) 
- Maximaal gewicht per zending: 210 kilo 
- Maximaal gewicht per collo: 30 kilo  
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2. Internationaal 12:00 Express 

Zie hierboven, maar dan aflevering voor 12:00 
 

3. Global Express 
De volgende werkdag bezorgd in de meeste Europese landen en zo snel mogelijk in de rest van 
de wereld. Door de vaste overkomsttijden in ons netwerk kunt u duidelijke afspraken maken met 
uw internationale relaties. 

 
Maten en gewichten 
 
Binnen Europa 
Maximale afmetingen: 240 (L) x 120 (B) x 150 (H) 
Maximaal gewicht per zending: 500 kilogram 
Maximaal gewicht per collo*: 500 kilogram;  
behalve voor Bordeaux, Marseille, Nice, Praag, Shannon, Toulouse: 70 kilogram.  
Warschau: 210 kilogram 
 
Buiten Europa 
Maximale afmetingen: 60 (L) x 60 (B) x 90 (H) 
Maximaal gewicht per zending: 500 kilogram* 
Maximaal gewicht per collo: 30 kilo 
 

4. Global Express with Priority 
Zie hierboven, maar dan wordt uw zending in het TNT-netwerk met voorrang behandeld. 

 
5. Economy Express 

Minder spoedeisende en zwaardere zendingen verstuurt u met Economy Express. Dat is 
voordeliger dan Global Express maar met dezelfde zekerheid over overkomsttijden en bezorging. 
 
Maten en gewichten 
 
Binnen Europa 
Maximale afmetingen: 240 (L) x 120 (B) x 180 (H) 
Maximaal gewicht per zending: 1.000 kilogram 
Maximaal gewicht per collo*: 1.000 kilo 
 
Buiten Europa 
Maximale afmetingen: 180 (L) x 120 (B) x 150 (H) 
Maximaal gewicht per zending: 500 kilogram 
Maximaal gewicht per collo*: 500 kilo 
 
* Boven 70 kilogram op pallet aanleveren. Voor zendingen naar de Verenigde Staten geldt een 
maximum gewicht van 70 kilogram per collo. 
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TPG Post: 
http://www.tpgpost.nl/posttarieven/tarievenwijzer.html 
 
Stap 1: 

1. Soort zending: 
a. Brievenbuspost 
b. Pakket 
c. Aangetekende zending 

2. Bestemming: 
a. Nederland 
b. Binnen Europa 
c. Buiten Europa 

 
Stap 2a (als gekozen voor ca (aangetekend, Nederland)): 

1. Gewicht van aangetekend stuk: 
a. Tussen 0 en 1 kg 
b. Tussen 1 en 10 kg 

Stap 3a (als tussen de 0 en 1 kg): 
1. Wilt u het stuk verzekeren? 

a. Nee 
b. Ja 

Stap 3b (als tussen de 1 en 10 kg): 
1. Bevat de zending geld, cheques of sieraden 

a. Nee 
b. Ja 

 
Stap 2b (als gekozen voor cb (aangetekend, binnen Europa)): 

1. Wilt u het stuk bijverzekeren? 
a. Nee 
b. Ja 

 
Stap 2c (als gekozen voor cc (aangetekend, buiten Europa)): 

1. Wilt u het stuk bijverzekeren? 
a. Nee 
b. Ja 

 
 
 



 77 

UPS: 
http://wwwapps.ups.com/servlet/QCCServlet?iso_language=en&iso_country=NL 
 
Stap 1: 
Minimaal in te vullen: 

1. herkomst land 
2. herkomst postcode 
3. bestemmingsland 
4. bestemmings postcode 
5. woonadres (ja of nee) 
6. aantal pakketten 

 
Extra in te vullen: 

1. herkomst stad 
2. bestemmings stad 

 
 
Stap 2: 
Minimaal in te vullen: 

1. type pakket 
2. gewicht (max 70 kg) 

 
Extra in te vullen: 

1. lengte 
2. breedte 
3. hoogte 
4. waarde 

 
Specificaties: 
 

1. UPS Express plus 
De snelste UPS service voor uw meest dringende documenten en pakketten, met aflevering vóór 
8.00 of 8.30 uur de volgende werkdag.  
 

2. UPS Express 
De ideale oplossing van UPS voor de meeste van uw tijdsgebonden zendingen, met aflevering op 
de volgende werkdag vóór 10.30u, 12.00u of voor het eind van de dag naar een groot aantal 
bestemmingen.  
 

3. UPS Express saver 
UPS Express Saver is een betaalbare oplossing voor uw belangrijke zendingen die de volgende 
werkdag afgeleverd moeten worden maar niet 's ochtends vroeg op de plaats van bestemming 
hoeven te zijn. De Express Saver service biedt u aflevering op de volgende werkdag vóór 12.00 u 
of voor het eind van de dag, naar een groot aantal bestemmingen.  
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DHL 
http://www.dhl.nl/tariff/tariff_d.html 
 
Stap 1: 

1. Bestemmingsland 
2. postcode 
3. gewicht 
4. Type: 

Document (niet douaneplichtig)  /  Pakket binnen de Europese Unie 
Pakket (douaneplichtig) buiten de Europese Unie. 

 
Specificaties: 
 

1. Document Express (DOX) 
Voor zendingen buiten de Europese Unie, die niet douaneplichtig zijn. Deze service is mogelijk 
naar 228 landen. 
 

2. European Community Express (ECX) 
Als uw zending aan het einde van de volgende werkdag op de plaats van bestemming moet zijn, 
is onze bewezen ECX-service voor u de juiste oplossing. Mogelijk naar vrijwel alle 
bestemmingen binnen de Europese Unie. 
 

3. Worldwide Parcel Express (WPX) 
Om douaneplichtige expresszendingen zo snel mogelijk te kunnen afleveren heeft DHL een 
speciale service in het leven geroepen: de Worldwide Parcel Express.  
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FedEx 
http://www.fedex.nl/nl/rates/ 
 
Stap 1: 

1. Bestemmingsland 
 
Specificaties: 
 

1. FedEx International Priority 
Een snelle betrouwbare deur-tot-deurexpresdienst met in-/uitklaring voor verzending van 
documenten en pakketten naar meer dan 210 landen. Deze dienst is bedoeld voor zendingen van 
elk willekeurig gewicht. 

 
2. FedEx International Priority Freight 

Een flexibele express-service voor uw zwaardere zendingen tot US$ 100.000,- aangegeven 
waarde en een nagenoeg onbeperkt totaalgewicht. 
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A.2 Implementatie van de extractie plugins 
 
Zoals eerder besproken zijn er twee soorten plugins te onderscheiden. Type 1 wordt gebruikt bij sites die 
specifiek te ondervragen zijn. Hierbij worden er eerst meerdere parameters vergaard, die worden 
meegegeven bij het opvragen van de informatie en bestaat de resultaatpagina die terugkomt alleen uit 
gewenste gegevens. Daarna is het een kwestie van het uit de pagina halen van die gegevens en die in het 
datamodel te gieten. Uiteindelijk zijn er twee type 1 plugins gemaakt, voor de sites van Innergears en 
ShipitSmarter. Door na wat pre-translaties de juiste gegevens mee te sturen bij de aanvraag komt er een 
enkele pagina terug met alleen de gewenste gegevens, die met behulp van enige posttranslaties in het 
juiste formaat te gieten is. 
Bij plugins van het type 2 kan de site niet in één keer ondervraagd worden en is er dus meer kennis 
nodig over waar de gewenste gegevens zich op de verschillende pagina’s van de site bevinden. Het kan 
zijn dat de gewenste gegevens zich op een pagina bevinden waar ook ongewenste gegevens staan. Of dat 
de gewenste informatie over verschillende pagina’s verspreid is. Type 2 plugins zijn gemaakt voor de 
sites van TPG post en Van Gend & Loos. Daar moet, afhankelijk van de door de gebruiker ingevulde 
criteria, zoals het bestemmingsland, gezocht worden op verschillende pagina’s. Dit betekent dat er meer 
logica in de plugin gestopt moet worden om de juiste pagina’s te benaderen. Tevens bevat de uiteindelijk 
geselecteerde pagina vaak nog veel meer (niet relevante) informatie, zodat er ook nog meer moeite 
gedaan moet worden om de juiste informatie eruit te filtreren, onder andere afhankelijk van het 
opgegeven gewicht. 
De twee typen plugins zullen hieronder besproken worden en worden toegelicht met behulp van de 
gebruikte WebL code. 
 
1. Innergears 
 
Op de site van Innergears kunnen met behulp van een webservice de prijzen en andere informatie van 
USPS opgehaald worden voor het versturen van diverse soorten poststukken vanuit Amerika naar een 
ander land. Zoals te zien is in figuur A.2 vult de gebruiker een aantal gegevens in over de zending, 
waarna de webservice terugkomt met een resultaat document met daarin de gezochte gegevens (zie 
figuur A.3). 
 

Figuur A. 2: Invulscherm van de webservice op de 
Innergears site. 

Figuur A. 3: Resultaat van een zoekopdracht op de 
Innergears site. 

Doordat elke veld het basistype string heeft gekregen is het niet duidelijk wat elk veld betekent. XML 
kent juist namespaces om dit soort onduidelijkheden te verkomen, maar daar is in dit geval geen gebruik 
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van gemaakt. In de webservice-documentatie op de Innergears website is te lezen wat het formaat van 
het antwoord is: 
1. Het aantal gevonden tarieven in dit bericht. 

Daarna worden dat aantal keer de volgende gegevens herhaald: 
2. Het verzendtarief in dollars. 
3. Tijdsduur van de zending. 
4. Omschrijving van het type zending. 
5. Maximum omvang van de zending in inches. 
6. Maximum gewicht van de zending 

Daarna volgen nog 7 andere velden met informatie over wat voor soort goederen niet verzonden 
mogen worden, verplichte douane formulieren en andere gegevens die niet bij het prototype gebruikt 
zijn. 

 
De plugin die voor de Innergears website gemaakt is (innergears.webl) bestaat uit 159 regels, inclusief 
commentaar en witregels om de leesbaarheid te vergroten. Er zijn vier verschillende functies te 
onderscheiden, te weten: 
Korte uitleg werking en initialisaties  regels 1 t/m 40 
Pre- en posttranslatie gegevens ophalen regels 42 t/m 72 
Ophalen gewenste gegevens   regels 74 t/m 116 
Opbouwen en opslaan XML-document  regels 118 t/m 159 
 
Deze verschillende functies zullen nu uitgebreider besproken worden en geïllustreerd met stukken code. 
 
1. Initialisatie 
Als eerste worden de gegevens van de parameter-file ingelezen, die worden gebruikt voor het opvragen 
van de juiste informatie. Tevens worden sommige velden, zoals de door de gebruiker ingevulde 
afmetingen direct gebruikt om de formaat velden in het resultaat XML-document mee in te vullen. 
//de als argument meegegeven parameter file wordt ingelezen en opgedeeld op basis van het newline teken. 

15: var options = Files_LoadStringFromFile(ARGS[1],"");  
17: var lijst = Str_Split(options,"\n"); 

// daarna worden alle ingelezen waarden aan diverse variabelen toegekend, zoals bijvoorbeeld het gewicht. 
24: var weight =  Select(lijst[2],Str_IndexOf("=",lijst[2])+1,Size(lijst[2]));  

 
2. Pre- en posttranslaties 
Daarna zijn er twee pre-translaties nodig om de door de gebruiker ingevulde gegevens om te zetten naar 
gegevens waarmee de webservice ondervraagd kan worden. De ISO-landcode, die de 
gebruikersinterface in de parameterfile heeft opgeslagen, moet worden omgezet naar de volledige 
Engelse landnaam. En het gewicht dat in kilo’s is opgeslagen moet omgezet worden naar ponden. De 
prijzen die gevonden worden zijn in dollars, dus is er een posttranslatie nodig voor het omrekenen naar 
euro’s. Dit is geïmplementeerd in drie aparte functies. Het voorbeeld betreft het ophalen van de 
conversiekoers voor de posttranslatie. 
//declaratie van de functie 

66: var getrate = fun() 
// in de variabele CON wordt de antwoordpagina opgeslagen na het aanroepen van een HTTP-get commando. Dit is dus het 
// complete antwoord dat terug komt, in dit geval een XML-document (zie figuur A.4), maar meestal een HTML-document 

67: var CON = GetURL("http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ 
 ConversionRate?FromCurrency=USD&ToCurrency=EUR") ; 
// in de variabele set worden alleen de XML elementen met de naam <double> uit het gevonden document gehaald 

68: var set = Elem(CON,"double"); 
// in de variabele rate wordt het eerste element uit de set variabale gehaald, omdat daar de conversiekoers in staat. Deze wordt 
// omgezet naar en string variable. 

69: var rate = Text(set[0]);  
// de gevonden koers wordt omgezet van een string naar een real, zodat er later mee gerekend kan worden en wordt als 
// antwoord van deze functie teruggeven. 

71: return ToReal(rate);  
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Figuur A. 4: Antwoord van de webservice na het opvragen van de conversiekoers. 

 
3. Ophalen gegevens 
Als alle translaties uitgevoerd zijn, kan de benodigde informatie opgevraagd worden en kunnen de 
gevonden gegevens in een XML-document worden opgeslagen. 
// vraag de pagina op met de gewenste gegevens door de verschillende parameters in de vraag te gebruiken 

108: var P = GetURL("http://www.innergears.com/WebServices/ForiegnPostalRates/ForiegnPostalRates.asmx/ 
 GetForiegnPostalRates?MailType="+packagetype+"&Pounds="+ToString(pounds)+"&Ounces=0&Country="+country); 

// in de variabele set worden de XML-elementen met de naam <string> uit het gevonden document gehaald (zie figuur A.3). 
110. var set = Elem(P,"string"); 

// het eerste element zegt hoeveel informatie items er zijn gevonden, dus deze variabele wordt gebruikt om door de  
// antwoorden te lopen 

111: var groot = ToInt(Text(set[0]));  
 
4. Opbouwen en opslaan XML-document 
Hierna kan er door het opgehaalde document gelopen worden door middel van een while loop. Dit moet 
zo vaak gebeuren als het aantal informatie-items die gevonden zijn, om het XML-document op te 
kunnen bouwen. Hierbij worden bij elke herhaling de vijf beschikbare gegevens uit het document 
gehaald en in een aantal variabelen bewaard. Vervolgens wordt deze informatie, met de bijbehorende 
XML-tags toegevoegd aan een string die het resultaatdocument bevat. 
 
//Het ophalen van de informatie items prijs, tijdsduur, omschrijving, maximum omvang en maximum gewicht. De laatste 
// twee worden in 1 variabele, notes, bewaard. Met het commando Text(set[x]), wordt het x-de informatie item uit de set van 
// alle informatie items gehaald en omgezet in een string. 

120. while x<= groot do 
122: var price = ToString(ToReal(Text(set[x*5-4])) * rate);  
124: var duration = Text(set[x*5-3]);  
125: var type = Text(set[x*5-2]);  
126: var notes = Text(set[x*5-1])+", max. weight "+Text(set[x*5])+ " pounds"; 

// Daarna wordt in de while loop het resulterende XML-document gemaakt (slechts een gedeelte wordt in deze code getoond). 
145: xmldoc = xmldoc + "<companyname>" + "U.S. Postal" + "</companyname>\n"; 
146: xmldoc = xmldoc + "<transporttype>" + type + "</transporttype>\n"; 
147: xmldoc = xmldoc + "<price>" + price + "</price>\n"; 
148: xmldoc = xmldoc + "<duration>" + duration + "</duration>\n"; 
149: xmldoc = xmldoc + "<notes>" + notes + "</notes>\n"; 

// Als de while loop doorlopen is en de string xmldoc het complete resultaatdocument bevat wordt dat in een bestand 
// opgeslagen. 

157: Files_SaveToFile("innergears.xml",xmldoc);  
 
 
 

2. Van Gend & Loos 
 
Van Gend & Loos (VGL) biedt diverse soorten transportmogelijkheden voor het vervoeren van vracht 
naar de meeste Europese landen. Er kunnen zowel pakketten als complete pallets verstuurd worden. 
Deze informatie is te vinden op verschillende HTML-pagina’s en daardoor moest voor deze site een 
plugin van het eerder besproken type 2 worden ontwikkeld. Afhankelijk van het bestemmingsland, het 
gewicht, de postcode en het aantal pallets bevinden de gegevens zich op een bepaalde pagina, op een 
bepaalde plek in de tabel. Ook kan het voorkomen dat er verschillende vervoersmogelijkheden zijn voor 
een bepaald transport, waardoor de gegevens van verschillende pagina’s opgehaald moeten worden. 
 
VGL biedt zes soorten transporttypen, te weten: expresser, vrachtgoed, palletvracht, europremium, 
rechtstreeks vervoer en euroconnect (zie figuur A.5). De gemaakt plugin kan de informatie van de eerste 
vier transporttypen ophalen (zie figuur A.6 t/m A.9). De laatste twee, rechtstreeks vervoer en 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<double xmlns="http://www.webserviceX.NET/">1.002707</double>  
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EuroConnect, zijn uit tijdsoverwegingen niet geïmplementeerd. Voor het ophalen van de gegevens van 
rechtstreeks vervoer is de afstand nodig die afgelegd wordt. Dit vergt het aanpassen van de 
gebruikersinterface, zodat ook bijvoorbeeld steden-informatie ingevoerd kan worden. En het uitrekenen 
van de afstand tussen twee willekeurige steden, waarvoor nog geen webservice beschikbaar is. Voor het 
ophalen van de gegevens van EuroConnect bestaat er per land een aparte pagina. Voor het opvragen van 
de gegevens is meestal de bestemmingspostcode genoeg, maar sommige landen zijn opgedeeld in 
regio’s. De exacte regio indeling staat weer op een aparte pagina. De plugin kan aangepast worden om 
deze gegevens ook op te halen, maar dat zou onevenredig veel werk kosten en niets toevoegen aan wat 
al gedaan is. 
 

 
Figuur A. 5: Overzicht van de verschillende tarieven op de 
VGL website. 

Figuur A. 6: De tarieven van een Expresser verzending. 

 
Figuur A. 7: De tarieven van een vrachtgoed verzending. Figuur A. 8: De tarieven van een europremium 

verzending. 
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Figuur A. 9: De tarieven van een palletvracht verzending. 

 
De plugin die voor de VGL-website gemaakt is (vgl.webl) bestaat uit 390 regels, inclusief commentaar 
en witregels om de leesbaarheid te vergroten. Er zijn vijf verschillende functies te onderscheiden, te 
weten: 
Korte uitleg werking en initialisaties      regels 1 t/m 42 
Algemene functies die de andere functies ondersteunen   regels 44 t/m 124 
Functies voor het ophalen van de vier transporttypen    regels 126 t/m 303 
Aanroepen van de juiste functies afhankelijk van bestemmingsland  regels 305 t/m 384 
Opslaan van de resulterende XML-file en afsluiting    regels 368 t/m 390 
1. Initialisatie 
Bij de initialisatie van de plugin worden net als bij Innergears de gegevens uit de parameter-file 
ingelezen. Daarnaast worden de diverse regio’s gedefiniëerd die VGL hanteert bij europremium 
verzendingen. 
// initialisatie van de diverse zones. Er zijn 3 landen die in 2 zones vallen, voor deze worden 2 prijzen opgehaald. 

9: var zone1 = {"DU","FR"}; 
10: var zone2 = {"AT","CH","DK","FR","GB","IT","SE"}; 
11: var zone3 = {"ES","FI","IE","IT","NO","PT","SE"}; 
12: var zone4 = {"CZ","HU","PL"}; 
13: var twozones = {"FR","IT","SE"}; 

 
2. Algemene functies 
Er zijn een viertal algemene functies gemaakt die bepaalde vaak benodigde functies kunnen uitvoeren. 
De eerste twee functies, makebegindoc en makeenddoc, maken een gedeelte van de resulterende XML-
file. Voordat de prijs wordt opgezocht wordt makebegindoc aangeroepen en wordt het begin van het 
XML-document gemaakt. Dit wordt altijd gevuld met informatie zoals de van- en naarlocatie en de 
maten van de zending. 
//gedeelte van de makebegindoc functie die de al bekende informatie in het resultaat XML document invuld. 

56: xmldoc = xmldoc + "<cargoweight>" + weight + "</cargoweight>\n"; 
57: xmldoc = xmldoc + "<cargolength>" + length + "</cargolength>\n"; 
58: xmldoc = xmldoc + "<cargowidth>" + width + "</cargowidth>\n"; 

 
Daarna wordt de prijs voor een bepaalde verzendmethode opgehaald en toegevoegd (zie uitleg bij punt 
3) en vervolgens wordt de functie makeenddoc aangeroepen om de resterende XML-gegevens toe te 
voegen.  
// de functie makeenddoc vult de laatste XML-tags aan, zodat alle gegevens van de gevonden aanbieding ingevuld zijn. De 
// twee toe te voegen gegevens worden door middel van parameters bij de aanroep van de functie meegegeven.  
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72: var makeenddoc = fun(duration, notes) 
73: xmldoc = xmldoc + "<duration>" +duration + "</duration>\n"; 
74: xmldoc = xmldoc + "<notes>" +notes + "</notes>\n"; 
75: xmldoc = xmldoc + "</offer>\n"; 

 
De volgende functie wordt gebruikt om data uit een HTML-tabel te halen. De bij de aanroep gebruikte 
parameters specificeren in welke opgehaalde pagina gezocht moet worden, in welke eerder aangemaakte 
tabel en het rij- en kolomnummer. De functie geeft een string terug met de inhoud van de 
gespecificeerde cel. 
//  Deze functie geeft het element terug dat op een bepaalde positie in een HTML-tabel staat. 

79: var PickCell = fun(page, table, row, col) 
80: var rows = Elem(table, "tr"); 
81: var cols = (Elem(page, "th") + Elem(page, "td")) inside rows[row]; 
82: cols[col] 

 
De laatste functie wordt gebruikt bij het ophalen voor prijzen van europremium zendingen. Zoals in 
figuur 3d te zien is moeten europremium zendingen opgehaald worden afhankelijk van in welke regio de 
bestemming ligt. Deze zones zijn eerder al beschreven bij de initialisatie. Er is een aparte functie voor 
gemaakt, omdat het kan voorkomen dat bepaalde landen tweemaal moeten worden opgezocht, omdat ze 
in twee zones liggen. Daardoor zou een groot deel van de code herhaald worden, dus is ervoor gekozen 
een aparte functie te maken die de prijs teruggeeft en eenvoudig door de europremium functie meerdere 
malen kan worden aangeroepen. 
 
3. Ophalen van de prijzen van de vier transporttypen 
De vier functies voor het ophalen werken grotendeels op dezelfde manier. De pagina met de informatie 
van het transporttype wordt opgehaald en de benodigde tabel daarin wordt opgezocht. Vervolgens 
worden het kolom- en rijnummer bepaald waar de gezochte prijs zich bevindt en hiermee wordt deze 
prijs uit de tabel gehaald. En tenslotte wordt deze prijs toegevoegd aan het XML-document dat 
opgebouwd wordt. Omdat de functies veel op elkaar lijken wordt alleen de functie die vrachtgoed 
informatie ophaalt besproken. 
//de functie wordt aangeroepen met als parameters de bestemmingslandcode en het gewicht. Als eerste wordt de juiste pagina 
// opgehaald. 

174: var vrachtgoed = fun(land, gewicht) 
175: var P = GetURL("http://www.vangendenloos.nl/nl/tarieven2002/tar_nl_vg.htm"); 

// vervolgens wordt de juiste rij bepaald waar de prijs gevonden moet worden. Zoals te zien is in figuur 3c wordt de rij 
// bepaald door het gewicht. De eerste acht gewichtsklassen zijn 5 kg breed, dan zes die 10 kg uit elkaar liggen en tenslotte 
drie die 
// 25 kg breed zijn 

180: if gewicht<=40 then 
181: row=ToInt(row=gewicht/5)+1; 
182: elsif gewicht>40 and gewicht<=100 then 
183: row=ToInt((gewicht-40)/10)+9; 
184: elsif gewicht>100 and gewicht<=175 then 
185: row=ToInt((gewicht-100)/25)+15; 

// Daarna wordt de juiste tabel uit de opgehaalde pagina gehaald, waarin de gezochte prijzen zich bevinden. De juiste tabel 
// wordt gevonden door te zoeken op een bepaald woord dat in de tabel voorkomt, in dit geval is er maar 1 tabel en wordt die 
// geselecteerd met het woord “gewicht”. Vervolgens wordt de eerste rij van de tabel verwijderd, omdat zich daar alleen de 
// kolom beschrijving bevindt. 

188: var table = Elem(P, "table") contain Pat(P, "Gewicht"); 
189: table = (table !contain table)[0]; 

// Vervolgens wordt afhankelijk van het bestemmingsland de gezochte prijs opgevraagd, gebruikmakend van de functie die 
// een bepaalde waarde uit een tabel kan halen. 

190: if land =="NL" then 
191: price = Text(PickCell(P, table, row, 1)); 
192: elsif land =="BE" then 
193: price = Text(PickCell(P, table, row, 2)); 
194: elsif land =="LU" then 
195: price = Text(PickCell(P, table, row, 3)); 
196: elsif land =="DE" then 
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197: price = Text(PickCell(P, table, row, 4)); 
// Als laatste worden de relevante gegevens aan het in opbouwde zijnde XML-bestand toegevoegd, nadat een decimale  
// komma in de prijs is vervangen door een punt. 

200: xmldoc = xmldoc + "<transporttype>" + "Vrachtgoed" + "</transporttype>\n"; 
201: price = Str_Trim(price); 
202: price = Str_Replace(price,',','.'); 
203: xmldoc = xmldoc + "<price>" + ToString(price) + "</price>\n"; 
 

4. Aanroepen van de functies 
Welke transporttype moet worden opgevraagd hangt af van het bestemmingsland, het gewicht en het 
aantal pallets. De functies in dit gedeelte van de plugin roepen de in punt 3 genoemde functies aan, 
afhankelijk van deze drie variabelen. Het kan zijn dat voor een bepaald land en gewicht er meerdere 
transporttypes gebruikt kunnen worden en deze worden dan allemaal aangeroepen. Tabel 1 geeft een 
overzicht van wanneer welke transporttypen gebruikt kunnen worden. 
 
 

Transporttype Bestemming 
Benelux Duitsland Overige Europese 

bestemmingen 
Expresser gewicht <= 175 en 

pallets <= 4 
X X 

Vrachtgoed gewicht <= 175 en 
pallets = 0 

gewicht <= 175 en 
pallets = 0 

X 

Palletvracht pallets > 0 en 
pallets <= 4 

pallets > 0 en 
pallets <= 4 

X 

Europremium X pallets = 0 pallets = 0 

Tabel A.1: Overzicht van de verschillende transporttypes naar verschillende landen, met vermelding van de 
voorwaarden. 

 
// Dit is een gedeelte van de benelux functie, die afhankelijk van het gewicht en het aantal pallets, de 
// correcte transporttype functie aanroept. 

308: var benelux = fun(land, gewicht, pallets) 
309: if gewicht <= 175 and pallets <=4 then 
310: makebegindoc(); 
311: expresser(land, gewicht,pallets); 
312: makeenddoc("1","aflevering volgende werkdag voor 11.00"); 
 

5. Opslaan resulterende XML-file 
Als laatste wordt de laatste XML tag toegevoegd en wordt het resulterende XML-document opgeslagen. 
Hierna is de plugin klaar en kunnen er eventuele posttranslaties op de XML-file worden uitgevoerd. 
// Eerst wordt de afsluitende XML-tag toegevoegd en vervolgens wordt de resultaatstring opgeslagen onder de naam vgl.xml 

387: xmldoc = xmldoc + "</MtContainer>"; 
388: Files_SaveToFile("vgl.xml",xmldoc); 
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B.1 Notulen 1e bijeenkomst wetenschappelijke commissie 
 
Notulen van de bijeenkomst van de wetenschappelijke commissie van het ALIE project op 7 maart 2002 
in Amsterdam. 
 
Aanwezigen: 
I. Breuker (UvA) 
S. Huiberts (KNV) 
R. Megens (Tryllian B.V.) 
G. Meijer (CMG) 
C. Ruijgrok (TNO Inro/ TIAS KUB) 
A. Visser (UvA) 
C. Witteveen (TU Delft) 
H. Yakali (UvA) 
 
Verhinderd: 
B. Hertzberger (UvA) 
 
 
Voor het officiële begin van de bijeenkomst is kort gesproken over het goedkeuren van het project en 
een tweetal aantekeningen die geopperd zijn door Connekt. Ten eerste: de uurtarieven van de diverse 
deelnemers mogen niet exact gelijk, ten tweede: door het toevoegen van BTW zou de financiering van 
Connekt stijgen van 49% naar 53%, wat niet toelaatbaar is. 
 
Allereerst werden alle deelnemers geïntroduceerd. 
 
Daarna startte de heer Visser met de presentatie van het ALIE project. 
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Probleemstelling

Hoe verbeteren we de transparantie en de dynamiek bij de 
inhuur en uitbesteding van goederenvervoer?

AUTOFABRIEK

KNV onderzoek ‘Contractsegmentatie’, november 2001

  
Er zijn twee uitersten bij het langdurig inhuren van logistieke oplossingen. In de auto-industrie gaat veel 
op contractbasis, terwijl er in de koffie-industrie vooral veel historische relaties gebruikt worden zonder 
formele raamcontracten. 
 
De heer Ruijgrok zegt dat elektronische marktplaatsen zich onderscheiden op service level agreements. 
Op basis niveau wordt geboden op verladers (vraag en aanbodspel), op hoger niveau worden permanente 
beslissingen genomen (wie doet wat en wanneer). De beslissingen in dit systeem worden 
geoptimaliseerd vanuit het totale systeem en vanuit de individuele klant. 
De heer Visser zegt dat dit ondermeer de basisvraag is van het ALIE project en vraagt of de 
inschattingen daarvoor correct zijn. (antwoord volgt bij transparant 3.2) 
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Bij transparant 3.1: 
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De kosten van selectie en het veranderen van een leverancier moeten opwegen tegen de baten, zowel 
financieel als op ICT gebied. 
 
De heer Ruijgrok vraagt zich af of ALIE werkt voor 1 vrager die op zoek is naar meerdere aanbieders. 
Want zo werkt de logistiek vaak niet. Er zijn intermediairs die alles regelen voor de verladers, zoals wie 
er verantwoordelijk is en wie de kwaliteit garandeert. 
De heer Visser antwoord dat ALIE de intermediairrol zo goed mogelijk gaat ondersteunen. 
De heer Witteveen vraagt zich af of ALIE een open omgeving wordt of een soort broker. 
De heer Visser zegt dat een open systeem het beste is, maar dat de transportsector een nogal gesloten 
wereld is, dus eigenlijk tegen de agenttechnologie. ALIE is voorlopig meer een meta-search engine dan 
een onderhandelaar. 
De heer Megens vraagt zich af of ALIE dan wel de agenttechnologie uitbuit. 
De heer Visser antwoordt daarop dat er binnen ALIE nog geen agents ingezet zullen worden, maar dat 
dit waarschijnlijk in een latere fase wel zal gebeuren. 
 

Bij transparant 3.2: 
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ALIE zal vooral worden ingezet bij transacties waarvan de financiële invloed laag is. Als eerste zal dat 
zijn voor de routinediensten, zoals bestaande intermediairs. Later zal er zoveel mogelijk naar rechts in 
het diagram geschoven worden om ook knelpuntdiensten te ondersteunen. Daarbij is dan 
agenttechnologie nodig om te onderhandelen over een eventueel contract, wat later door mensen alleen 
nog maar gecontroleerd hoeft te worden. 
 
De heer Visser stelt de vraag aan de logistieke mensen of er diensten bestaan die zowel de dagelijkse 
ritten als de langdurige contracten kunnen ondersteunen. 
De heer Huiberts zegt dat je een scheiding moet maken tussen tenders, die 1 à 2 jaar duren of heel 
dynamische contacten. Daarnaast zegt hij dat de marktplaatsen bij routinediensten vaak niet werken. 
Bedrijven stappen uit het systeem zodra ze een vaste betrouwbare relatie hebben gevonden. Het doel is 
om door middel van agenttechnologie niet te eindigen op een telefoonnummer om verder het contract 
mondeling te regelen, maar te komen tot een laagdrempelig systeem met minder risico. 
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De heer Ruijgrok heeft het over het probleem bij subcontraction tussen de logistieke dienstverlener en de 
uitvoerder. Als voorbeeld geldt een Fins kantoor dat vrachtdiensten stuurt naar een aantal uitvoerders, 
die binnen 1 à 2 uur moeten antwoorden of ze een aanbieding doen op die bepaalde vracht. Daardoor 
gaan de gemiddelde kosten omlaag, omdat de uitvoerders alleen inschrijven op goede contracten. Op 
Internet blijven dus de onaantrekkelijke vrachten over. In een gesloten omgeving is er dus veel minder 
gevaar voor het “kapen” van lading door concurrenten. Over welke markt hebben we het? Waar liggen 
de mogelijkheden? Bij een combinatie van uitvoerders is een kenmerk dat alles dynamisch en niet 
centraal wordt geregeld. Men moet van onderaf kunnen inspelen op de vraag. 
De heer Huiberts antwoordt dat we het hebben over grote bedrijven, die steeds meer subcontractors 
hebben, die te splitsen zijn in logistieke dienstverleners (die alle diensten aanbieden) en uitvoerders (die 
een deel van het proces op zich nemen). 
De heer Witteveen vraagt aan de heer Huiberts hoe de gebruikers, die aan het ALIE project zullen 
deelnemen, benaderd zijn. 
De heer Huiberts antwoordt dat de benaderde bedrijven veel scepsis hebben, maar het project het 
voordeel van de twijfel gunnen. 
De heer Ruijgrok vraagt zich af er verticaal of horizontaal zaken gedaan gaan worden. Gelijke partners 
(als voorbeeld geeft hij Foodnet) zetten samen hun capaciteit in een pool, waarbij er real-time vrachten 
gebundeld kunnen worden. 
De heer Visser antwoordt dat het doel van ALIE is om bestaande netwerken open te breken, maar dat dit 
geen concurrentie betekent voor de bestaande marktplaatsen. Het is meer een meta-marktplaats om 
verschillende netwerken te combineren en de beste keus te kunnen maken. Ook is ALIE toekomstvast. 
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• Contact snel omgezet in overeenkomst

transparantie  dynamiek

 
Als er contracten gemaakt moeten worden is het handig als al zoveel mogelijk details duidelijk zijn. Een 
onderzoek in Eindhoven heeft aangetoond dat als er eenmaal transparantie is, de dynamiek vanzelf volgt 
doordat de details al bekend zijn. 
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Iedereen kan op zijn eigen PC de behoeften of overschotten specificeren. Die worden vervolgens 
getransformeerd naar vragen voor de verschillende marktplaatsen. Elk bedrijf heeft controle over zijn 
eigen informatie en over de sortering van de resultaten. Organisaties krijgen zo zelf de controle en 
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kunnen met een beetje technische kennis zelf nieuwe transformaties en sorteringen inpluggen. Ook kan 
een centrale organisatie, zoals de KNV, modules voor nieuwe marktplaatsen ter beschikking stellen. 
ALIE is een toolbox waarin elk bedrijf zijn eigen tools kan onderbrengen. 
  
De heer Huiberts vertelt dat de huidige sites erg simpel zijn en dat de meeste transportondernemers niet 
veel informatie willen prijsgeven. Meestal moeten ze verschillende marktplaatsen afgaan. Als er agents 
gebruikt gaan worden zijn er geen marktplaatsen meer nodig. Dan kun je met een groep bedrijven 
gewoon afspraken maken en de informatie op de site van het bedrijf zetten. Marktplaatsen zijn alleen 
goed als bedrijven er informatie instoppen. 
De heer Megens zegt dat agents een goede manier zijn om koppelingen te leggen. Met als voorbeeld het 
virtuele havenproject in Rotterdam. 
De heer Huiberts zegt dat hij graag een gezamenlijk beeld heeft van wat er zich afspeelt, zodat er 
zekerheid is dat dit niet al eerder gedaan is. 
De heer Megens zegt dat ALIE klein moet beginnen en dat we daarvoor niet bang moeten zijn.  
De heer Huiberts vindt dat er nog veel zendingswerk nodig is. 
De heer Meijer zegt daarop dat ALIE niet het zendingswerk zal verrichten. 
De heer Huiberts vindt dat dat indirect wel gedaan wordt, omdat bedrijven een spiegel wordt 
voorgehouden. Is dit een uitdaging of een bedreiging? 
De heer Megens zegt dat men makkelijker instapt als er een standaard is en vraagt zich af of wij tot een 
mogelijke standaard XML component kunnen komen. 
De heer Huiberts zegt dat dit een kip-en-het-ei-verhaal is. Eerst moet er iets gedaan worden dat werkt en 
dan komt de standaard er vanzelf wel. 
De heer Visser zegt dat een papieren standaard niet werkt, alleen een werkend prototype. Wij hoeven in 
dit project geen data standaard te definiëren, maar een tool. 
De heer Megens zegt dat de technologie niet langer de beperkende factor is, maar hoe het gebruikte 
model de realiteit weergeeft. Het moet wel expliciet en aanpasbaar zijn. 
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Men moet zijn eigen regels in de toolbox kunnen invoeren. Die regels geven dan de business rules van 
de organisatie weer, wat geheim moet kunnen worden gehouden. 
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Bij transparant 5.2: 
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De heer Huiberts vraagt zich af wat de winstverwachtingen van ALIE zijn, omdat de zoekcriteria per 
geval kunnen verschillen. 
De heer Visser antwoordt dat de tool de resultaten gaat sorteren door middel van een database met SQL. 
Voor de translatie tool, waar er waarschijnlijk gerekend moet worden, zal er geprogrammeerd moeten 
worden. Ook zal er gekeken worden of er eventueel webservices gebruikt kunnen worden. 
De heer Meijer vraagt zich af hoe ALIE getest gaat worden. Worden er Internet bronnen geraadpleegd of 
worden er tijdelijke sites opgezet. 
De heer Visser antwoordt dat er gebruik gemaakt gaat worden van demo-sites die vrij te benaderen zijn. 
De heer Ruijgrok vertelt over het Infodis systeem voor vrachtuitwisseling. Dit was voeger een open 
systeem, maar is thans gesloten. De architectuur is geen marktplaats, maar het werkt direct met het ERP 
systeem van de verladers. Die kunnen daar hun gegevens kwijt in een vorm die getransformeerd kan 
worden. Ze hebben dus een universele uitwisseling van gegevens mogelijk gemaakt, zodat die gegevens 
door anderen kunnen worden opgepikt. Als voorbeeld dient Microsoft die het systeem gebruikt voor de 
distributie van hun Office pakket. Het is dus geen marktplaats, maar het gaat uit van een private 
omgeving die via de ERP systemen de gewenste gegevens kan presenteren aan de mensen die dat nodig 
hebben. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in een semi-gesloten omgeving toch gegevens uit te 
wisselen en elkaar te vertrouwen. 
De heer Visser antwoordt dat het project ALIE in de eerste stap moet laten zien dat het werkt. Daarna 
kunnen gebruikers komen met de vraag hun ERP-systeem erop aan te sluiten. In fase twee kan dat dan 
ook ingeplugd worden. 
De heer Ruijgrok krijgt het idee dat ALIE vanuit een gekozen techniek naar een probleem aan het 
zoeken is. 
De heer Visser zegt dat de vraag van de KNV was hoe een halfgesloten systeem open te breken is. 
De heer Ruijgrok zegt dat er niet meteen met technische oplossingen gekomen moet worden, maar eerst 
onderzocht moet worden waarom de logistieke dienstverleners problemen hebben met het uitwisselen 
van gegevens. Zijn dat misschien wisselende contracten of organisatiestructuren of ligt dat aan de 
codering van de gegevens? Wat zijn de echte problemen, hoe werkt de markt en welke informatie heeft 
iedereen? Op basis daarvan moeten de problemen gespecificeerd worden om te voorkomen dat er 
verkeerde oplossingen voor verkeerde problemen worden ontwikkeld. 
De heer Meijer zegt dat je de achtergronden moet begrijpen. Hij mist de vragen die je met ALIE bedient. 
De heer Witteveen zegt dat er eerst een analyse van de gebruikersgroep gemaakt had moeten worden, 
voordat de wetenschappelijke commissie bij elkaar kwam. 
De heer Visser zegt dat dit soort taken meer geschikt zijn voor een ander type BIS student. 
De heer Witteveen zegt dat we ons ook in de problemen van de gebruikers moeten kunnen verplaatsen. 
De heer Ruijgrok zegt dat het probleem erin zit, dat als iemand vertelt hoe de logistieke markt werkt er 
wel 100 vragen en oplossingen te bedenken zijn. Maar het eerste probleem is de transparantie. Er moet 
gefocust worden op de real-time aansturing van de subcontractors en hoe ze omgaan met de aanwezige 
en missende informatie. 
De heer Meijer zegt dat we eerst moeten begrijpen welke vraag er gesteld wordt, voordat er criteria zijn 
om te meten voor welke transporten of partijen het systeem wel zinvol is. 
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De heer Huiberts zegt dat je door middel van samenwerking je verkeersprocessen beter kunt 
optimaliseren. Hij vraagt zich eveneens af hoe agents dit nog verder kunnen optimaliseren en de 
efficiency kunnen verbeteren. 
De heer Witteveen antwoordt dat de onderhandelingen bij de agents liggen. ALIE is een passieve tool, 
die kijkt welke informatie er is en die daarvan dan een overzicht geeft. Je gaat een stap verder als je wat 
wil doen aan de gegeven prijzen of tijden. 
De heer Visser zegt dat er een gezamenlijke taal gemaakt moet worden waar agents later mee kunnen 
werken. 
De heer Megens vraagt zich af welke functies nodig zijn om de verschillende partijen te koppelen. 
Agents kunnen gebruikt worden om op een hoger niveau gegevens uit te wisselen. 
De heer Witteveen vraagt zich af of je eerst een oplossing moet maken alvorens naar de gebruikers te 
gaan om daarna weer functionaliteit toe te moeten voegen. 
De heer Huiberts zegt dat je eerst goede vragen moet stellen en dan moet mikken op de functionaliteit 
die gewenst is. Het is jammer dat agenttechnologie nog niet wordt toegepast. Die zouden kunnen helpen 
bij ingewikkelde oplossingen, zoals de vraag: is het slimmer om deze rit zelf te doen of om hem uit te 
besteden. Agents kunnen er ook voor zorgen dat het wantrouwen vermindert. 
De heer Visser zegt dat een mogelijke oplossing is om de gebruikersbijeenkomst te vervroegen. 
De heer Ruijgrok en Meijer zeggen dat het handig is om een interview te houden onder de gebruikers en 
er langs te gaan. 
De heer Megens voegt toe dat de gebruikers nodig zijn en niet de wetenschappelijke commissie. 
De heer Huiberts wil pas langs gaan als agents iets positiefs te bieden hebben. Als de gebruikers er het 
nut niet van inzien willen ze misschien niet meer aan toekomstige projecten deelnemen. 
De heer Witteveen vraagt aan de heer Huiberts of hij zich kan verplaatsen in een grote logistieke 
onderneming, bijvoorbeeld Jan de Rijk. Hebben zij iets aan deze oplossing? 
De heer Huiberts antwoordt dat dit soort bedrijven vooral behoefte hebben aan oplossing voor adhoc 
problemen. De planner heeft nu veel kennis, maar hij moet gaan bellen als er iets gebeurt. Het doel is om 
door middel van agents de telefoon uit te schakelen. Grote bedrijven hebben óf een centraal systeem óf 
een lokaal systeem, maar ze weten wat ze doen. 
De heer Megens zegt dat een demo van de concepten en functionaliteit van agents goed zou kunnen zijn 
voor de gebruikers.  
De heer Huiberts denkt dat de verschillende onderzoeken die er gedaan worden elkaar zullen versterken. 
De heer Visser stelt voor om de volgende drie punten uit te voeren. Er komt een demo van het virtuele 
haven project, een presentatie over ALIE en wat er na ALIE gaat gebeuren. Er zou gekeken moeten 
worden in een planningsroom, zodat er duidelijk is wat er zich daar afspeelt, voordat er interviews met 
de gebruikers komen. 
De heer Ruijgrok benadrukt dat het project niet te theoretisch moet zijn en ook een demo moet 
opleveren. 
De heer Megens zegt dat dan pas duidelijk wordt welke componenten en objecten er nodig zijn. 
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toolbox als eerste toegepast worden?

• Welke verdere ontwikkelingen zijn dan
nodig?

• Wat zijn de effecten van toepassing?

• Wat zijn verdere toepassingen?

 
Gebruikers moeten gevraagd worden wat de effecten zijn als dit gedaan wordt en wat de volgende 
stappen zouden moeten zijn. 
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De heer Ruijgrok vindt het jammer dat er in het plan van aanpak te laat met de gebruikers wordt gepraat 
en dat er maar twee iteraties zijn. 
De heer Megens vindt dat er al tijdens het ontwerp met de gebruikers gepraat moet worden. 
De heer Visser zegt dat de frequentie niet verhoogd kan worden, doch dat er bilateraal contact mag zijn.  
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De gebruikte tools moeten zo snel mogelijk gekozen en dan bevroren worden, omdat de ontwikkelingen 
zo snel gaan. Sommige transformatie plugins zouden kunnen worden uitgevoerd door middel van 
webservices. Het sorteren zal gedaan worden door SQL statements, wat ook makkelijk is voor latere 
aanpassingen. 
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De heer Meijer vraagt zich af wat de rol van de wetenschappelijke commissie is. Is dat een adviserende 
of een bijsturende rol? 
De heer Huiberts zegt dat de adviezen vrijblijvend zijn, maar dat hij wel graag naar een partnerschap toe 
wil. 
De heer Visser bevestigt dat de commissie adviseert. Hij vraagt de leden van de commissie om 
mogelijke informatie die hen relevant lijkt voor dit project, in een volgende bijeenkomst mee te delen. 
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De heer Megens nodigt vervolgens alle aanwezigen uit bij Tryllian voor een demonstratie van het 
virtuele haven project. 
De heer Yakali vraagt vervolgens of ALIE uiteindelijk een commercieel product moet worden. 
De heer Meijer zegt dat het vooral bedoeld is om te laten zien wat de potentie is en om interesse te 
creëren bij de transportsector. 
 
 
De volgende bijeenkomst wordt gepland voor dinsdag 4 juni van 12:00 tot 15:30 in Amsterdam. 
Vervolgens sluit de heer Visser de bijeenkomst af en dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de 
bijeenkomst.  
 
 
Actiepunten: 
1. In orde brengen van de door Connekt geopperde punten. 
2. Bezoeken van een demonstratie van het virtuele haven project bij Tryllian 
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B.2 Notulen gebruikersgroep 
 
Notulen van de bijeenkomst van de gebruikersgroep van het ALIE project op 12 juni 2002 in Den Haag. 
 
Aanwezigen: 
J. Asbreuk (Asbreuk & Partners) 
I. Breuker (UvA) 
A-C. Ernst (Jan deRijk) 
S. Huiberts (KNV) 
M. Leijnse (Connekt) 
W. van Neuren (Hoyer) 
A. Visser (UvA) 
 
Verhinderd: 
L. Eibrink (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 
 
De bijeenkomst begon met een introductie van de heer Huiberts. Hij vertelde dat hij bij het ICT 
kenniscongres agents had gezien die konden helpen om deals te sluiten en hoe dit bruikbaar kon zijn 
voor de transportbranche. Er is een projectvoorstel gedaan, wat paste binnen een Connekt project en de 
UvA is daarmee bezig gegaan. 
 
Daarna volgde de heer Visser met de presentatie van het ALIE project. 
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De heer Visser vertelt dat het belangrijk is om voorzichtig te beginnen met agenttechnologie in de 
transportsector. Er zijn innovatieve bedrijven, maar ook nog veel papa- en mamabedrijfjes. Er zijn al 
veel marktplaatsen geweest, maar veel daarvan werkten niet, met als voorbeeld NedCargo. Er werd veel 
gekeken, maar niets verkocht. ALIE is anders. ALIE is een tool om te kijken en te vergelijken en een 
gezamenlijke taal voor agents te creëren. Het huidige ALIE project werkt nog niet met handelende 
agents, maar als er genoeg interesse is kan dat in een volgend project bekeken worden. 
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makkelijk maken

• Behoeftes en overschotten bekend

• Vergelijking vraag en aanbod mogelijk

• Contact snel omgezet in overeenkomst

transparantie  dynamiek

 
De heer Huiberts vertelde dat er genoeg marktplaatsen zijn, dus nieuwe zijn niet nodig. Het is veel beter 
om bestaande bronnen bij elkaar te voegen. Elke sites specificeert zijn behoeftes en overschotten op een 
eigen manier, dus de aanbiedingen zijn moeilijk te vergelijken. ALIE zou hier een open brekende rol 
kunnen spelen. 
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We willen de potentie van een gedistribueerde omgeving aantonen om gegevensuitwisseling makkelijker 
te maken. De websites hebben een bepaalde structuur die gebruikt wordt om de informatie te 
verzamelen. Die gegevens worden omgezet naar overschotten en behoeftes en gesorteerd met behulp van 
de business rules van de onderneming. 
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De gebruikersgroep is niet in een eerder stadium bij het project betrokken, omdat men vaak pas weet wat 
men wil, als men iets gezien heeft. Eerst is er gekeken of onze opzet mogelijk was. De gebruikers 
adviseren ons nu wat zij precies willen en of dat bruikbaar is binnen hun onderneming. Het doel is om te 
kijken of een grotere transparantie leidt tot een grotere dynamiek. Het ontwerp is door de 
wetenschappelijke commissie besproken en op basis daarvan is een eerste prototype gemaakt. 
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Bij transparant 5.1 en 5.2: 
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• 4 Modules:
– Transform Site (0 of 1 keer)

– Extract (1 keer) per site

– Transform XML (1 of meerdere keren) 

– Sort (1 keer) eenmalig

Structuur ALIE

 
ALIE is opgebouwd in 4 modules: 
1. Pre-translatie tool: Zet de gebruikersvraag om naar een vraag voor de specifieke site. 
2. Extractie tool: Haalt de benodigde elementen uit de pagina en slaat ze op als een XML file. 
3. Translatie tool: Voert transformaties uit op de XML file en als dat gedaan is wordt de informatie aan 

de database toegevoegd. 
4. Sorterings tool: Sorteert alle gegevens van de verschillende site. 
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Concrete vragen

• Voor welke logistieke dienst zal zo’n 
toolbox als eerste toegepast worden? 

• Hoe gedetailleerd kunnen we het logistieke 
datamodel maken?

• Welke verdere ontwikkelingen zijn dan 
nodig?

 
Waar zijn we nu met ALIE? We hebben laten zien dat we van verschillende sites informatie kunnen 
ophalen, die informatie kunnen aanvullen en combineren. Daarna slaan we de informatie op en kunnen 
we deze sorteren. 
De vraag aan de gebruikersgroep is nu: Op welk onderdeel van de organisatie kan dit toegepast worden? 
 
 
De heer Huiberts zegt dat er zowel naar de horizontale als verticale keten gekeken kan worden. De 
sector werkt als volgt: eerst kijkt men naar het eigen wagenpark, dan naar een gesloten gebruikersgroep 
en daarna pas naar buiten. De vraag is of je de grenzen open kan breken door middel van ALIE. 
De heer Visser antwoordt dat het met dynamische sites en XML steeds meer mogelijk is. ALIE is ook te 
koppelen met andere bronnen, zoals EDI. 
 
De heer Ernst vat ALIE kort samen. Jan de Rijk publiceert een site met diensten. Als een bedrijf 
goederen wil vervoeren kunnen ze met behulp van plugins de informatie van verschillende sites ophalen 
en die informatie wordt gecombineerd. 
De heer Visser zegt dat ALIE vooral geschikt is voor het vervangen voor het handmatig op sites kijken 
bij transport vraagstukken die buiten de gewone planning vallen. De gewone planningen worden vaak al 
door middel van standaard systemen met behulp van EDI geregeld. 
Mevrouw Leijnse meldt dat het ny gebruikelijk is om problemen met bijvoorbeeld slechte ritten 
telefonisch op te lossen. ALIE kan helpen door te zoeken wie aan bepaalde voorwaarden voeldoen. 
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De heer Ernst zegt dat vooral grotere bedrijven data publiceren (meestal niet toegankelijk voor iedereen) 
en dat de kleinere bedrijven zich aansluiten bij marktplaatsen. 
De heer Neuren zegt dat de kleine ondernemingen meestal niets willen en al een grote opdrachtgever 
hebben. Ook hebben ze vaak geen eigen planning. 
Mevrouw Leijnse vraagt aan de heer Neuren hoe hij omgaat met de retourplanning. 
De heer Neuren antwoordt dat ze daar niets aan doen, omdat het te duur is. Bij de centrale planning gaan 
ze ook over de retourzendingen. Als er capaciteit over is spreken de vervoerders dat vaak af met lokale 
ondernemingen. Ook een belangrijke voorwaarde is dat Hoyer niet zomaar iedereen in mag zetten. 
Klanten hebben speciale voorkeuren voor bepaalde vervoerders of er zitten bepaalde eisen aan de 
vrachtwagens. 
De heer Huibens vraagt zich af hoe er wordt omgegaan met pieken en dalen. 
De heer Neuren antwoordt dat ze dan bellen binnen een gesloten gebruikersgroep, maar voor verladers 
worden er geen gegevens gepubliceerd. Het gaat niet alleen om orders, maar ook om de vrije wagens. 
Bij de planning wordt altijd 3 tot 7 dagen vooruit gewerkt en het is heel belangrijk waar en wanneer een 
vrachtwagen leeg komt te staan. Sites zoals Teleroute hebben dan geen toegevoegde waarde. 
De heer Huiberts oppert dat Hoyer ook vooral in specialistisch vervoer doet. 
De heer Neuren beaamt dit. 
De heer Huiberts vraagt zich af of het telefonisch melden van problemen op een simpelere manier kan 
worden opgelost. 
De heer Neuren antwoordt dat bijna niemand zijn opdrachten op een marktplaats neerzet, omdat ze na 
een tijdje toch onderlinge contracten afsluiten. 
De heer Visser vraagt of het dan handig zou zijn om een site te hebben die informatie bevat over de lege 
vrachtwagens. 
De heer Neuren zegt dat dat eventueel wel handig zou kunnen zijn. 
De heer Asbreuk zegt dat ze bij Jan de Rijk vaak met raamcontracten werken en dat marktplaatsen dus 
heel lastig zijn. 
De heer Visser zegt dat door middel van XML alle sites een andere representatie kunnen hebben. De 
klant moet de “cherry picking” doen. 
De heer Neuren vraagt zich af of er een markt voor is. Hij denkt van niet. De meeste initiatieven zijn na 
een jaar weer ouderwets. Als dit project bedoeld is om te kijken of het werkt is het een goed project, 
maar hij kan zich er weinig bij voorstellen. 
De heer Visser oppert dat door de plugin structuur ALIE toekomstvast is. 
De heer Neuren zegt dat hij zich kan voorstellen dat hij ALIE heeft draaien, die elk uur naar tien tot 
twintig sites gaat om te kijken of zijn besloten groep nog capaciteit heeft. 
Mevrouw Leijnse zegt dat ALIE een soort zoekmachine is. 
De heer Visser zegt dat ALIE ook de andere kant op kan. Zo kunnen er lege wagens aangeboden worden 
bij anderen. 
De heer Ernst gelooft wel in supplier freight management services. Als voorbeeld zou hij Philips een 
plugin kunnen geven om hun productieproces aan te passen aan onze capaciteit, een soort collaborative 
scheduling. 
De heer Visser zegt dat de huidige kritieken duidelijk zijn en dat we graag een kijkje zouden willen 
nemen in de praktijk situatie. 
De heer Huiberts zegt dat het belangrijk is om in te zien dat agents een tool zijn, maar dat het nog 
onduidelijk is waar ze ingezet kunnen worden. Hij denkt in de verticale keten, want nu worden er veel 
inefficiënte planning gemaakt. Als de verlader en vervoerder meer zicht hebben op elkaars planningen 
kan je tot efficiënter vervoer komen. Men moet daarvoor vooral meer van elkaar weten. Dit spreekt hem 
aan. Verticale collaborative planning is makkelijker als het om continue stromen gaat. Als er niet alleen 
transport, maar ook bijvoorbeeld opslagruimte bij de klant beheerd moet worden is de intensiteit van de 
communicatie groter.  
De heer Neuren zegt dat ze bij Hoyer werken met het “geen bericht is goed bericht’ principe. Er is ooit 
een tracking systeem ingevoerd, waar bijna niemand gebruik van maakte. Klanten willen niets horen, 
tenzij er iets fout gaat. 
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Mevrouw Leijnse zegt dat ALIE voor Hoyer interessant zou kunnen zijn bij informatie over lege 
vrachtwagens. 
De heer Neuren zegt dat dit alleen het geval is als er partners meedoen en als die beschikken over een 
elektronisch planningssysteem, want ze gaan de informatie niet handmatig invoeren. Hij kan zich 
voorstellen dat een virtuele firma de centrale planning voor twee bedrijven gaat overnemen, door middel 
van een joint venture, zodat de vloten geoptimaliseerd worden.  
De heer Huiberts zegt dat agenttechnologie zowel centraal als decentraal werkt en voor compromissen 
kan zorgen. Je bent dan decentraal aan het plannen, maar je hebt toch samenhang met betrekking tot de 
centrale planningen. Door middel van agents zijn marktplaatsen niet meer nodig. Als bedrijven het 
voordeel zien, kunnen ze in elkaars databases kijken. 
De heer Neuren zegt dat dynamiek moeilijk te verkrijgen is voor transportprocessen. 
De heer Huiberts en de heer Neuren zijn het erover eens dat de data wel al aanwezig moet zijn en niet 
opnieuw ingevoerd moet worden. 
De heer Visser merkt op dat het project dus richting een virtueel partnerschap moet gaan. 
De heer Neuren zegt dat er zowel in het horizontale als verticale vlak mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld 
eerst het selecteren van de goede ritten door de partners en daarna het eerlijk verdelen van de 
overgebleven ritten. ALIE is een demo project en met die techniek kun je processen vereenvoudigen. 
De heer Huiberts beaamt dat ALIE bedoeld is om de bedrijfstak een spiegel voor te houden. Ook kunnen 
er zo de voordelen van IT getoond worden en de gebieden waar dit inzetbaar is in de branche. Verder 
zijn er drie cases te onderscheiden: 1. informatie over lege vrachtwagens uitwisselen binnen een bedrijf. 
2. prefered suppliers, laat verladers kijken welke ritten het meest zinvol voor ze zijn. 3. voor verladers: 
dit is mijn orderpakket en zet dit weg. 
De heer Neuren beschrijft een voorbeeld van E-chemie. Dit is een site waar chemische restpartijen 
kunnen worden uitgewisseld, inclusief het transport daarvan en het functioneert als een soort zwarte 
doos tussen aanbieder, vervoerder en ontvanger. 
De heer Huiberts en Neuren zijn het er over eens dat agent technologie per deelmarkt andere 
toepassingen heeft. 
De heer Huiberts zegt dat het ALIE project momenteel twee geluiden heeft en dat we een voorbeeld 
moeten richten op de hier aanwezige gebruikers. 
De heer Neuren zegt dat hij zich een combinatie van bedrijven zou kunnen voorstellen, bijvoorbeeld 
Shell als aanbieder van vracht en Danzas en Hoyer Nederland als vervoerders. Daarbij kunnen beide 
partijen de voor hen gunstige ladingen uit het bestand van Shell pakken en de rest wordt eerlijk 
toegewezen. 
De heer Huiberts zegt dat dit kan leiden tot minder afgelegde kilometers en lagere kosten voor Shell. En 
de verladers kunnen met minder vervoerders toe. 
De heer Neuren zegt dat dit niet waar is, het kan ook met meer. Deze techniek helpt juist bij het 
integreren en selecteren uit een groter bestand. Met een besloten groep is het dan mogelijk om elkaars 
databases af te tappen en naar een centrale controler te gaan. 
 
Actiepunten: 
 Een afspraak maken bij Jan de Rijk om mee te kijken op de planningsafdeling. 
 Een keuze maken voor een toepassing voor fase twee van het project. 
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B.3 Notulen 2e bijeenkomst wetenschappelijke commissie 
 
Notulen van de bijeenkomst van de wetenschappelijke commissie van het ALIE project op 11 juli 2002 
in Amsterdam. 
 
Aanwezigen: 
I. Breuker (UvA) 
S. Huiberts (KNV) 
A. Visser (UvA) 
C. Witteveen (Trail) 
B. Hertzberger (UvA) 
 
Verhinderd: 
R. Megens (Tryllian B.V.) 
G. Meijer (CMG) / T van Sebille (CMG) 
C. Ruijgrok (TNO Inro/ TIAS KUB) 
H. Yakali (UvA) 
 
 
Na een korte introductie van de heer Visser, begon de heer Breuker met de presentatie van stap 1 van het 
ALIE project. 
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Extract

• Doel:
– Haal de informatie van een bepaalde site en zet dit om naar een XML document

• Voorbeeld:
– var P = GetURL("http://www.mysite.nl/mysite.htm");

var fromcity = Text(PickCell(P, table, x, 0));

var fromzip = Text(PickCell(P, table, x, 1));

xmldoc = xmldoc + " <offer>";

xmldoc = xmldoc + "<fromcity>" + fromcity + "</fromcity>\n";

xmldoc = xmldoc + "<fromzip>" + fromzip + "</fromzip>\n";

xmldoc = xmldoc + "<fromgpslat>" + "</fromgpslat>\n";

xmldoc = xmldoc + "</offer>";

• Door:
– WebL

 
De heer Witteveen vraagt of de beschreven ervaringen met de web-tools persoonlijk zijn, of dat andere 
ontwikkelaars die mening delen.  
De heer Breuker vertelt dat dit voornamelijk is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, doch dat WebL 
erg populair is, ondanks het feit dat de taal niet meer ondersteund wordt. 
De heer Huiberts vraagt hierop of er dan wel een vergelijkend onderzoek is gedaan, als er een niet meer 
ondersteunde taal is gekozen. 
De heer Breuker vertelt dat er een uitgebreid vergelijkend warenonderzoek is gedaan, en dat deze taal als 
beste naar voren kwam bij de vrij beschikbare pakketen. Commerciele pakketen zijn waarschijnlijk 
beter, doch extreem duur. 
De heer Witteveen vraagt of het niet simpeler is om een rechtstreekse koppeling te maken met de 
database die achter zo’n webpagina zit. 
De heer Visser antwoordt dat zo’n koppeling nog niet gemaakt is, maar dat dit niet triviaal is.  
De heer Hertzberger vertelt dat IBM binnen de bio-informatica op het ogenblik een reusachtige business 
creëert en zich voor kan stellen dat dit voor een klein project niet te betalen is. 
 
De heer Huiberts vraagt zich af of plugins wel onderhoudbaar zijn. Iedere keer als een site verandert 
moet iemand de plugin ook aanpassen.  
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De heer Hertzberger noemt het liever wrappers, en vertelt dat IBM nu o.a. geld verdient door dit soort 
wrappers te leveren. Volgens hem is dit probleem alleen maar op te lossen door generieke wrappers te 
ontwikkelen. De sites moeten nu eenmaal iets gemeen hebben. 
De heren Breuker en Visser vertellen dat hetgeen de sites gemeen hebben juist door de wrapper 
geëxtraheerd wordt, en dat de verscheidenheid van de sites zit in de opmaak. Het merendeel van de code 
op een site heeft te maken met de opmaak, slechts een klein gedeelte betreft de inhoud. 
De heer Huiberts suggereert dan dat 
 Er aanbevelingen gemaakt moeten worden hoe een transportsite gemaakt moet worden 
 Er een duidelijke handleiding moet komen hoe men voor een bepaald type transportsite een wrapper 

moet ontwikkelen. 
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Transform XML

• Doel:
– Verander de opgehaalde XML file of voeg nieuwe informatie toe.

– Na de laatste transformatie wordt de informatie uit de XML file aan een database
toegevoegd.

• Voorbeeld:
– Veranderen: De site geeft de datum weer in een DD-MM-JJ formaat, terwijl het voor

de sortering nodig is om een JJ-MM-DD formaat te hanteren

– Aanvullen: GPS locaties van de steden zijn niet bekend. Voeg deze informatie toe om
het berekenen van afstanden mogelijk te maken

• Door:
– Java plugins

– XSLT stylesheets

– Webservices

 
De heer Huiberts vraagt zich af of de informatie op een transportsite niet gestandaardiseerd kan worden 
in combinatie van de Stichting Uniforme Transport Code (UTC). 
De heer Visser vertelt dat ook binnen het referentiemodel van UTC meerdere keuzes voor de 
representatie van informatie mogelijk zijn. Tussen al deze keuzes moeten ook eigenlijk transformaties 
mogelijk zijn. 
De heer Hertzberger zegt dat webservices een erg jonge maar belangrijke ontwikkeling zijn. O.a. Jeffrey 
Fox was erg enthousiast. Het zou binnen het project mooi zijn, als we konden aangeven welke 
webservices generiek zijn, en welke specifiek voor de transportwereld. Het is dan zeker een taak voor de 
Universiteit om minimaal dit soort generieke webservices te hosten. 
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Data model
<offer>

<fromcountry></fromcountry>
<fromstate></fromstate>
<fromcity>Amsterdam</fromcity>
<fromzip>1021ER</fromzip>
<fromgpslat></fromgpslat>
<fromgpslong></fromgpslong>
<tocountry></tocountry>
<tostate></tostate>
<tocity>Rotterdam</tocity>
<tozip>3021DT</tozip>
<togpslat></togpslat>
<togpslong></togpslong>
<distance></distance>
<pickupdate>020613</pickupdate>
<pickuptime> </pickuptime>
<deliverydate>020614</deliverydate>
<deliverytime> </deliverytime>
<weight>1500</weight>
<size></size>
<volume></volume>
<type></type>
<equipment>BULK</equipment>
<description>Televisies</description>
<notes></notes>
<companyname>Transportonderneming Amsterdam</companyname>
<companycontact>020-63216987</companycontact>
<distanceerror></distanceerror>

</offer>

 
De heer Huiberts herkent de meeste elementen in het datamodel, en denkt dat men dit op veel sites terug 
zal zien. Hij denkt dan ook dat er veel overlap is met het UTC-model. 
De heer Breuker legt uit dat we hiervoor ook speciaal naar de stichting UTC zijn geweest, doch dat het 
UTC-model nog veel uitgebreider is. Delen van het UTC-model zijn natuurlijk wel te gebruiken. 
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Command-line aanroepen
• start extractie

 java extract demotrans.webl param.txt

• start transformXml en voeg GPS coordinaten toe

 java transformXml -notlast addGps.class demotrans.xml

• start transformXml en voeg afstandsfout toe

 java transformXml -notlast addDistError.class demotrans.xml param.txt

• start transformXml en verander datum

java transformXml -notlast changeDate.class demotrans.xml

• start transformXml en verander niets, maar voeg informatie aan database toe

java transformXml -last nothing.class demotrans.xml

• start sort, sorteer informatie en voeg aan de database toe

 java sort distanceerror-weight.sql param.txt

 
Er was even verwarring over de term distanceerror. Al snel komen we erachter dat hiermee de om te 
rijden kilometers bedoeld worden. 
De heer Breuker heeft al eerder gemerkt dat hierover verwarring ontstaat, en zal zo snel mogelijk de 
naam aanpassen. 
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Resultaat
Fromcity fromzip tocity tozip pickupdate weight equipment description distance.error

Amsterdam 1021ER Rotterdam 3021DT 020613 1500 BULK Televisies 0.0

Amsterdam 1000AA Rotterdam 020517 8000 BULK some goods 0.0

Amstelveen Spijkenisse 020609 BULK 20.13348

Hoofddorp Vlaardingen 020614 BULK 26.0093

Abcoude Dordrecht 020613 BULK Lampen 27.15185

Zaanstad Den Haag 020605 BULK Documenten 35.49214

Leiden 2321RT Rotterdam 3024LK 020608 2000 BULK Schoonmaak 36.01874

Alkmaar 1815YT Dordrecht 3318PL 020623 500 BULK Speelgoed 50.3817

Schiphol 2036PS Amsterdam 1032HV 020608 2000 BULK Schoenen 68.52243

Haarlem 2011AA Amsterdam 1011AF 020517 200 BULK Lamps 74.10456

Den Helder 1784KE Ijmuiden 1973XD 020614 1400 BULK Schoenen 130.7595

Hilversum Zwolle 020604 125 BULK 148.0797

Utrecht Zwolle 020524 5420 BULK 158.8968

Heemstede Franeker 020517 120 BULK printer 179.1327

Gebruikersvraag:
van:Amsterdam

naar:Rotterdam

select:equipment=BULK

select:weight<8500

 
De heer Witteveen vraagt zich af of het ook mogelijk is om twee korte ritjes te combineren tot een ideale 
grote. 
De heer Breuker legt uit dat hier nog geen rekening mee is gehouden, en dat dit ook niet makkelijk zal 
zijn. De heer Visser vertelt dat ALIE vooral bedoeld is als een verkennende stap voor de menselijke 
planners, en dat men voor dit soort slimmigheidjes op de menselijke intelligentie moet vertrouwen. De 
heer Huiberts vertelt dat dit soort combinaties vaak ook niet zo makkelijk zijn, omdat dit te veel afhangt 
van het volume van de zendingen en de laatcapaciteit van de vrachtwagens. 
 
Dit voorbeeld toont al weer aan hoeveel informatie men nodig heeft op een planningsafdeling, en hoe 
belangrijk het is om realistische sorteer-filters in de demonstratie te gebruiken. 
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Scenario’s

• Mogelijke scenario’s
– Uitbesteding: Planning van lege chemie trailers bij

Hoyer

– Gelijkwaardige partners: Jan de Rijk met Philips

– Virtuele onderneming: Hoyer, Danzas en Shell

 
De heer Huiberts merkt op bij het laatste scenario, dat de chemie veel rotte los- en laadpunten kent, 
punten die moeilijk te vinden zijn op uitgebreide complexen, of waar lange wachttijden de regel zijn. De 



 103 

heer Hertzberger zegt dat het scenario dan niet meer over plannen gaat, maar over onderhandelen, het 
wordt een interactief proces. De heer Hertberger maakt trouwens bezwaar tegen het gebruik van het 
etiket ‘Virtuele onderneming’. Hier is de laatste tijd veel literatuur over verschenen, en dit scenario is 
toch anders. Beter kan men het gewoon hebben over een samenwerkingsverband. 
 
 
 
Hierna ging de heer Visser verder met een presentatie over de zaken die gedaan moeten worden in stap 2 
van het project en met mogelijke scenario’s die zouden kunnen worden gebruikt. 
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Stap 2

literatuuronderzoek naar:
 Bedrijfsdocumentatie

 Logistieke datastandaarden

 Datatransformaties bij andere toepassingen

 
Er is momenteel nog geen bedrijfsdocumentatie voorhanden dat nodig is voor het uitwerken van een 
case voor de 2e fase van het project, dus dat is nog niet gedaan. Voor de logistieke datastandaarden is er 
een bezoek gebracht aan de Stichting Uniforme Transport Code. Voor de datatransformaties bij andere 
toepassingen wordt een bezoek aan InfoDis overwogen. 
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Wat is een goed scenario?

• alle betrokken partijen voordeel

• alle gegevens electronisch beschikbaar

• planningsafdelingen die proces kunnen optimaliseren

• voldoende onverwachte gebeurtenissen

 
Punt drie, planningsafdelingen die het proces kunnen optimaliseren zijn er om er voor te zorgen dat de 
verwachte positieve effecten, zoals een verbetering van de efficiency ook te meten zijn. 
De heer Witteveen merkt op dat planners veel intelligenter kunnen plannen dan een systeem, omdat ze 
bijvoorbeeld kunnen zien dat als ze een bepaalde lading uit hun eigen planning kunnen wegzetten ze 
hierdoor een lading kunnen vervoeren die meer oplevert. 
De heer Huiberts zegt dat transport bedrijven altijd ja zeggen, omdat ze dienstverlenende bedrijven zijn, 
ook als het eigenlijk niet uitkomt. 
De heer Hertzberger zegt dat je ook parameters uit een ander model moet hebben om de efficiency 
verbetering vast te kunnen stellen. 
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Bij transparant 12.2: 
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Lege trailer planning

laadadres

laadadres

losadres

losadres

laadadres losadres

morgen

volgende week

 
De heer Hertzberger merkt op dat dit scenario betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren, waarbij er redelijk 
snel resultaten zijn te verwachten. Tevens is het uitbreidbaar, maar belangrijker zijn het vastleggen van 
de juiste beperkingen. 
De heer Witteveen vraagt zich af of er een idee bestaat over hoeveel opdrachten er elke week te 
verwachten zijn. 
De heer Visser antwoordt dat Hoyer Nederland deze planning zelf kon uitvoeren, dus dat het 
waarschijnlijk niet over een te groot aantal zal gaan: misschien een dozijn. 
De heer Huiberts merkt op dat je hier alleen de vervoerder mee behandelt en niet de verlader. Alle 
kosten zitten in het schoonmaken van de trailers. 
De heer Hertzberger merkt op dat ze dus erg geïnteresseerd zullen zijn in een optimale planning. 
De heer Huiberts zegt dat er veel leeg wordt gereden en dat er vaak een trailer van iemand anders 
gebruikt wordt als dat rendabeler of sneller is. 
 

Bij transparant 13.1: 

‘A
dvance

d Logistics Inform
ation E

xchange’
W

etenschapp
elijke com

m
issie, 11 juli 20

02

Slimme klant
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De heer Huiberts vertelt dat sommige vervoerders klanten kortingen doorberekenen als ze de lading op 
een bepaalde manier verpakken. Dit is efficiënter voor de vervoerder en dus goedkoper voor de klant, 
dus beiden hebben daar voordeel aan. 
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Virtuele onderneming

laadadres

losadres

losadres

losadres

of

 
Er ontstaat een discussie over hoe verder te gaan in het project. 
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De heer Huiberts zegt dat transportondernemingen zoals Hoyer en De Rijk niet in de groupage zitten en 
al vaak onderlinge contracten hebben. Men kijkt voor ladingen meestal eerst in het eigen bedrijf, dan bij 
bekenden en als dat ook niet lukt, dan pas bij een externe onderneming. De grote ondernemingen kijken 
wel naar de marktplaatsen, maar maken daar weinig gebruik van. Het idee van het project is dat de 
marktplaatsen verdwijnen en dat iedere onderneming op zijn eigen website zijn planning zet, zodat 
anderen daarin kunnen kijken. 
De heer Hertzberger stelt dat er op dit moment dus twee dingen gedaan kunnen worden: óf er moet 
iemand zijn data publiceren, zodat dat gebruikt kan worden voor de 2e fase van het project óf er moet 
met wel beschikbare data iets anders gebouwd worden. Dit kan dan aan de transportondernemingen 
getoond worden als voorbeeld wat deze techniek zou kunnen betekenen. 
 
De heer Visser geeft als voorbeeld dat fase 2 van het project gedaan zou kunnen worden met betrekking 
tot pakketpost. De gegevens hiervan zijn publiekelijk toegankelijk. Het laat de transportsector zien dat 
wat er met pakketten mogelijk is ook kan doorschalen naar groupage en later ook tot bulkzendingen. 
  
Er ontstaat enige discussie over het al dan niet volgen van deze koers, maar de heren Witteveen en 
Hertzberger en uiteindelijk ook de heer Huiberts vinden dit de beste manier om het project voort te 
zetten. Het prototype met de pakketten houdt de transportsector een spiegel voor, waarin ze kunnen zien 
hoe deze techniek, in een later stadium aangevuld met agent technologie, een voordeel zou kunnen zijn 
voor de hele sector. 
 
 
Actiepunten: 
1. In fase 2 van het project wordt het bestaande systeem verder aangepast zodat er informatie van 

verschillende pakketpost diensten opgezocht en vergeleken kan worden. 
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B.4 Notulen afsluitende bijeenkomst 
 
Notulen van de afsluitende bijeenkomst van het project ALIE op 10 december 2002 in Delft. 
 
Aanwezigen: 
A. Visser (UvA) 
I. Breuker (UvA) 
S. Huiberts (KNV) 
R. Megens (Tryllian B.V.) 
T. van Sebille (CMG) 
C. Witteveen (Trail) 
H. Zuidema (Connekt) 
C. Ruijgrok (TNO Inro/ TIAS KUB) 
 
De heer Visser gaf eerst een overzicht van de probleemstelling van het ALIE project, en daaruit volgde 
haalbaarheids- en toepasbaarheidsvragen. 
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Haalbaarheid

Hoe gedetailleerd kunnen we het logistieke
datamodel maken? 

Is er een generiek datamodel nodig?

Kunnen we transformaties laten doen vanuit
dat datamodel? 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze
aanpak?

 
De heer Huiberts mist in het rapport de eisen die aan de ICT kennis gesteld worden bij het gebruik van 
het systeem. Ook de organisatorische aspecten worden niet volledig belicht. Wat zijn de minimum eisen 
benodigd voor de invoering van het systeem? 
De heer Visser antwoordt dat serviceproviders de tool kunnen beheersen, waardoor de kennis bij de 
bedrijven gering kan zijn. De algemene conversies (zoals eenheid conversie of locatie informatie) 
kunnen bijvoorbeeld door de universiteit onderhouden worden. 
De heer Megens voegt toe dat er een soort library van webservices zou moeten bestaan, waar diverse 
gebruikers gebruik van kunnen maken. 
De heer Visser merkt op dat er ingewikkeldere webservices nodig kunnen zijn, zoals: hoe van punt A 
naar punt B te komen en de vaak bedrijfsspecifieke regio-indeling. Dit soort services zouden door 
commerciële bedrijven geleverd moeten worden. 
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De heer Breuker gaat verder met de presentatie. 
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Stap 1: ontwerp

 
De heer Huiberts vraagt of dit betekent dat er nu voor elke site een tool ontwikkeld is. 
De heer Breuker licht toe dat dit niet het geval is, er zijn maar vier tools ontwikkeld. Wel is er voor elke 
site een extractie plugin geschreven. 
De heer Huiberts vraagt zich af wie de eigenaar (met onderhoudsplicht) is van de database. Hiervoor 
blijken meerdere mogelijkheden te bestaan (in te stellen met een configuratie-file). Je kunt gebruik 
maken van een locale database, of een die ergens anders draait (bijvoorbeeld op de Universiteit). De 
gebruikte database is klein, makkelijk en gratis, en het ontwerp is zo flexibel dat de gebruikte database 
makkelijk vervangen kan worden door een ander merk (zolang men JDBC ondersteunt). 
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Stap 1: voorbeeld resultaat
Fromcity fromzip tocity tozip pickupdate weight equipment description travel.error

Amsterdam 1021ER Rotterdam 3021DT 020613 1500 BULK Televisies 0.0
Amsterdam 1000AA Rotterdam 020517 8000 BULK some goods 0.0
Amstelveen Spijkenisse 020609 BULK 20.13348
Hoofddorp Vlaardingen 020614 BULK 26.0093
Abcoude Dordrecht 020613 BULK Lampen 27.15185
Zaanstad Den Haag 020605 BULK Documenten 35.49214
Leiden 2321RT Rotterdam 3024LK 020608 2000 BULK Schoonmaak 36.01874
Alkmaar 1815YT Dordrecht 3318PL 020623 500 BULK Speelgoed 50.3817
Schiphol 2036PS Amsterdam 1032HV 020608 2000 BULK Schoenen 68.52243
Haarlem 2011AA Amsterdam 1011AF 020517 200 BULK Lamps 74.10456
Den Helder 1784KE Ijmuiden 1973XD 020614 1400 BULK Schoenen 130.7595
Hilversum Zwolle 020604 125 BULK 148.0797
Utrecht Zwolle 020524 5420 BULK 158.8968
Heemstede Franeker 020517 120 BULK printer 179.1327

Gebruikersvraag:
van:Amsterdam
naar:Rotterdam
select:equipment=BULK
select:weight<8500

 
De heer Huiberts vraagt of met travel.error de aanrijkilometers bedoeld worden. Dit blijkt te kloppen. 
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Stap 2: aanpassen datamodel
<offer>

<fromcountry>    Origin country
<fromcity> Origin city
<fromzip> Origin zipcode
<tocountry> Destination country
<tocity> Destination city
<tozip>  Destination zipcode
<weight> Weight of the package (kg)
<length > Length of the package (cm)
<width> Width of the package (cm)
<height> Height of the package (cm)
<volume> Volume of the cargo (m3) 
<type> Type of the cargo (letter,package,pallet etc.)
<value> Value of the cargo (euros)
<companyname> Transport company name
<transporttype> Type of this transport (like express,palletvracht etc.)
<price> Price for this type of transport by this company (euros)
<duration> Duration of the transport (days)
<notes> Additional remarks about the transport

</offer>

 
De heer van Sebille vraagt hoe generiek dit datamodel nu is.  
De heer Breuker claimt niet dat dit nu het generieke logistieke datamodel is, maar dit datamodel is wel 
behoorlijk volwassen. Het model is namelijk reeds toegepast op 6 verschillende sites, en er zijn dan ook 
geen grote aanpassingen te verwachten voor de 7e of 8e site. 
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De heer Megens vraagt of het datamodel gecheckt is bij de gebruikers.  
De heer Breuker vertelt dat we halverwege het project bij de Stichting Universele Transport Code zijn 
langs geweest, die een referentiemodel hebben. Dit model is zo uitgebreid, dat ons model daar zeker 
inpast. We hebben het echter niet gecheckt. 
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Stap 2: vergelijking

• Infodis
– overeenkomst: gegevens verschillende aanbieders combineren

– voordeel: logistieke expertise en ondersteunende applicaties

– nadeel: bedrijven kunnen zich niet zomaar aansluiten, de experts
moeten langskomen om de transformaties te maken.

 
De heer Huiberts vraagt zich af of het concept van ALIE ook bruikbaar is voor Infodis. De heer Breuker 
vertelt dat Infodis een commerciële organisatie is, met zowel logistieke als programmeer ervaring. Ze 
zouden het concept van ALIE kunnen gebruiken, maar ze hebben al intern heel veel andere technieken 
tot hun beschikking. Deze vraag zou dus aan Infodis zelf gesteld moeten worden. 
 
De heer Visser gaat verder met de presentatie, en aan het einde ontstaat een discussie. 
 
De heer Zuidema zegt dat de eisen en organisatorische aspecten niet in het ALIE eindrapport thuishoren. 
De commerciële toepassing van de toolkit is een andere kwestie. 
De heer Huiberts is het eens dat dit onderzoek een plaatsbepaling is. Maar een technische verbetering 
kan een organisatorische verslechtering inhouden. De oorspronkelijke insteek was dat intelligente 
agenten vraag en aanbod met elkaar gingen vergelijken, maar in het concept eindrapport komt de term 
intelligente agenten niet voor, er is echter wel een behoefte aan een plaatsbepaling. Wat is de definitie 
van intelligente agenten en hoe verhouden die zich met wat er in dit project is gedaan? 
De heer Zuidema merkt op dat het huidige concept rapport moeilijk door de transport bedrijven te lezen 
is. Het zou minder technisch moeten zijn en daarnaast is een discussie over de organisatorische impact 
ook belangrijk.  
 
 

Bij transparant 4.2: 
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Toepasbaarheid

Voor welke logistieke dienst zal zo’n
toolbox als eerste toegepast worden? 

Welke verdere ontwikkelingen zijn dan
nodig?

Wat zijn verdere toepassingen?

• Wat zijn de effecten van toepassing?

 
De heer Ruijgrok vraagt zich af welke voorwaarden zijn aangenomen bij het beantwoorden van de 
vragen. Wij denken voldoende algemeen, dus de toolbox is algemeen toepasbaar. Maar is het niet te 
positief gedacht dat het verbeteren van de transparantie de weerstand vermindert? 
De heer Witteveen vraagt zich af of deze vraag ook aan de gebruikersgroep is gesteld. 
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De heer Visser antwoordt dat ICT meestal in een kwaad daglicht staat, maar dat de gebruikers ICT wel 
verwachten. 
De heer Megens vindt dit project een toepassing die verder niets over de transparantie zegt. Het ligt er 
vooral aan welke gegevens de gebruikers op Internet willen publiceren. Een voordeel is het behoud van 
autonomie. Transparantie kan een zwak punt zijn en er is weinig over te zeggen, het ligt bij de partijen 
zelf. 
 
De heer Huiberts zegt dat de toolkit informatie ophaalt van verschillende websites voor een vergelijking. 
Het gaat in de sector meestal om gesloten gebruikersgroepen en dan is het mogelijk om afspraken te 
maken over het te gebruiken datamodel. Een transportbedrijf probeert een lading meestal eerst met zijn 
eigen wagenpark te vervoeren. Als dat niet lukt wordt er gekeken naar de ondernemingen waarmee 
contracten afgesloten zijn. Daarna wordt er geprobeerd om de lading bij kennissen onder te brengen. En 
als ook dat niet lukt worden de overige kanalen geprobeerd, zoals marktplaatsen. 
De heer Visser zegt dat dit al besproken is bij de eerste gebruikersbijeenkomst. 
De heer Huiberts vraagt zich af hoe het toepasbaar zou zijn in de praktijk. Een vervolgcase zou gebruik 
moeten maken van innig samenwerkende bedrijven. Daar is de drempel voor het uitwisselen van 
informatie lager. Later kun je dan gaan kijken naar lossere relaties. Dan kan er bekeken worden of de 
huidige methodiek nog steeds de goede is. 
De heer Ruijgrok merkt op dat er verschillende marktplaatsen zijn, bijvoorbeeld voor vracht of chemie. 
En deze bestaan bijna allemaal uit besloten groepen. Daardoor zijn er betere afspraken over standaarden 
te maken. Ook in de transportsector is het makkelijker om informatie aan je concurrenten te verstrekken 
als je weet wat de anderen ermee gaan doen. 
De heer Huiberts zegt dat als er een andere toepassing te vinden is dan het matchen van vraag en aanbod 
dat daar ook naar gekeken moet worden. 
De heer Megens zegt dat de huidige aanpak van het project goed is, maar dat het voorbeeld niet het 
eindresultaat is. Niet alle gemaakte aannames zijn logisch en het ontwikkelde prototype moet gezien 
worden als een proof of concept. Het is vooral een plaatsbepaling. 
De heer Witteveen is het ermee eens en vindt dit een noodzakelijke eerste stap. 
 
Actiepunten:  
1. Iedereen wordt gevraagd om eventueel commentaar op het concept eindrapport zo spoedig mogelijk 

naar ons op te sturen, zodat we dit nog kunnen verwerken. 
 
 


