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Koninklijke Dirkzwager breidt haar dienstverlening uit naar de Zeeuwse markt
Met ingang van 17 september 2012 gaat Dirkzwager een compleet pakket aan hoogwaardige
maritieme- en logistieke informatiediensten aanbieden voor de Nederlandse Scheldehavens. Met
deze dienstverlening kan de Zeeuwse Port Community gaan beschikken over detail-informatie zoals
(verwachte) aankomsttijd van schepen bij de loodsposten (Steenbank & Wandelaar) alsmede
(verwachte) aankomsttijden en vertrektijden in de havenbekkens van Vlissingen en Terneuzen. Als
aanvulling hierop zijn ook de stamgegevens van schepen, agent- en ligplaatsgegevens beschikbaar
en kan men het Dirkzwager AIS netwerk raadplegen voor de actuele positie van het schip.
Alle hierboven genoemde informatie is te raadplegen in de webapplicatie van Dirkzwager,
Ship2Report. Schepen met bestemming Vlissingen en Terneuzen kunnen op deze manier
vroegtijdig worden gedetecteerd. Dirkzwager volgt schepen, vanaf het moment van eerste detectie,
24 uur per dag, 7 dagen per week, en rapporteert eventuele afwijkingen in verwachte aankomst- of
vertrektijd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de actuele vaarcondities, weerscondities en
gerelateerde havenplanningen van bijvoorbeeld terminals. Ook gegevens van andere Nederlandse
havens en Noordwest Europese mainports zijn in Ship2Report op te vragen.
Vanaf volgende week kunnen scheepsagenturen, rederijen, terminals, toeleveranciers,
havenbedrijven en nautische dienstverleners, in een steeds drukker worden havengebied, deze
informatie gebruiken ter optimalisatie van hun planning en operationele uitvoering. Vanzelfsprekend
biedt Dirkzwager de mogelijkheid om haar informatie direct te koppelen aan bestaande operationele
systemen van gebruikers.

Koninklijke Dirkzwager is een onmisbare schakel in de communicatie- en informatie-uitwisseling in
Rotterdam en andere Nederlandse havens. Dirkzwager verzamelt, veredelt, valideert maritieme data
en distribueert actuele scheepsinformatie ten behoeve van de gehele Port Community. Dit gebeurt
met behulp van de modernste digitale technieken. Dirkzwager beschikt over een eigen Maritiem
Logistieke ICT afdeling waarin kennis en gegevens uit de maritieme wereld leiden tot passende
ICT-oplossingen. Scheepvaart is people’s business daarom completeert Dirkzwager haar activiteiten
met een 24 uurs, 7 dagen per week persoonlijke aandacht.
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