Simply Deliver eerste IT-bedrijf
dat toetreedt tot iSHARE-netwerk
Delft, 28 mei 2019 – Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf in Nederland het
toetredingsproces van het iSHARE-afsprakenstelsel succesvol afgerond. Met het
toetreden van het IT-bedrijf tot het iSHARE-netwerk is weer een concrete stap
gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek.
Softwarebedrijf Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf aangetoond dat zij voldoet aan
de eisen voor toetreding tot het iSHARE-netwerk. Zij is daarmee een stap verder dan
andere partijen die de technische specificaties van het afsprakenstelsel hebben
geïntegreerd of daarmee bezig zijn. Met de ondertekening van de
Toetredingsovereenkomst mag de startup als eerste het logo van iSHARE Deelnemer
voeren.
Zekerheid en controle
Dankzij iSHARE hebben partijen die data delen via het platform van Simply Deliver de
zekerheid dat hun data veilig en betrouwbaar gedeeld wordt. Ook wanneer deze
partijen geen commerciële relatie met elkaar hebben of niet eerder met elkaar data
hebben gedeeld.
Osman Akdemir, founder van Simply Deliver: “Een belangrijk onderdeel van ons
succes is dat klanten snel en makkelijk gebruik kunnen maken van ons platform.
Tegelijkertijd wilden we ook de controle over de data voor onze klanten goed geregeld
hebben. Dankzij iSHARE hebben klanten die gebruik maken van onze cloudoplossing
de zekerheid dat partijen met wie zij data delen daadwerkelijk zijn wie ze zeggen dat
ze zijn. Ik ben er echt heel trots op dat wij als eerste het certificeringsproces succesvol
hebben afgerond. Onze volgende stap is om nu de iSHARE-specificaties ook toe te
passen bij de data-integratie met onze partners JORR-IT en Yellowstar.
Meerdere organisaties bezig met toetreden
iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek. Het afsprakenstelsel werd
ontwikkeld door en voor de logistieke sector en is sinds 2018 beschikbaar. Sindsdien
werken verscheidene logistieke organisaties en IT-bedrijven aan de implementatie van
de technische specificaties van iSHARE in hun software of hebben dat inmiddels
gedaan.
Voor meer informatie over iSHARE Deelnemer worden, ga naar:
www.iSHAREworks.org

Over iSHARE
iSHARE is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij
hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer
opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iSHAREafspraken kunnen onderling drempelloos data delen. iSHARE is een initiatief van de Topsector
Logistiek.
Over Simply Deliver
Simply Deliver levert een slimme cloudoplossing voor delivery management waarmee verladers en
logistieke dienstverleners zendingen kunnen volgen die ze uitbesteden aan andere vervoerders.
Dat doen de gebruikers van Simply Deliver onder andere met een app waarmee ze het ophalen en
afleveren van zendingen kunnen plannen en volgen en een digitaal bewijs van aflevering kunnen
ontvangen.
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