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Data Enhancement Technology  
van Direct Link
Wat is onze Data Enhancement Technology?
De data enhancement technology van Direct Link stelt ons in staat de nauwkeurigheid van  
gegevens die in het verzendmanifest van onze klanten worden ontvangen, te maximaliseren.  
Waar van toepassing zal de oplossing van Direct Link essentiële of ontbrekende informatie  
bijwerken om het hoogste niveau van naleving in de rapportageprocessen aan de relevante  
veiligheids- en grenscontroleautoriteiten te garanderen.

Waarom is dit noodzakelijk?
Veranderingen in de regelgeving maken het belangrijker dan ooit om over de juiste gegevens te 
beschikken. Voor internationale e-commerce zullen in 2021 verschillende nieuwe regelgevingen 
worden ingevoerd, waaronder de afschaffing van de btw-vrijstelling op artikelen met een lage 
waarde door de Europese Unie, de introductie van de Import One Stop Shop (IOSS) en Import  
Control System 2 (ICS2) en de US STOP Act.
De data enhancement technology van Direct Link helpt e-commerceverzenders de risico's die  
gepaard gaan met onnauwkeurige of ontbrekende gegevens te minimaliseren, en voorkomt dat 
e-commercepakketten tegen worden gehouden en in beslag worden genomen door veiligheids- 
en douaneautoriteiten.

Wat doet het?
Onze data enhancement-API controleert de overeenkomst tussen een HS6-code (geharmoniseerde 
systeemcodes) en/of productbeschrijving per afzender of per geheel manifest. Bovendien zullen 
ongeldige of zwakke beschrijvingen worden geïdentificeerd, d.w.z. het identificeren van een  
mismatch tussen een HS6-code en een productbeschrijving en/of ongeldige productbeschrijving. 
Evenals het verstrekken van de meest waarschijnlijke HS6-code, productbeschrijving, export- en 
import-HS-codes zal worden gecontroleerd.

Hoe werkt het?
De data enhancement-API maakt het efficiënt controleren en voltooien van preadviezen voor  
internationale verzendingen mogelijk, en regelt het valideren en toewijzen en gegevens, waaron-
der 8- en 10-cijferige export- en importcodes, HS6-codes en productbeschrijvingen. Simpel gezegd, 
het helpt uw zendingen te beschikken over conforme douane-inklaringsinformatie, waardoor het 
grootste deel van uw internationale artikelen zonder moeite aankomt. 

Belangrijkste voordelen en functies:
•  Stelt onze klanten in staat ervoor te zorgen dat zendingen over de juiste gegevens beschikken  

om internationale handel mogelijk te maken
•  Vermindert het aantal pakketten dat in beslag wordt genomen of geretourneerd door douane-  

en veiligheidsinstanties
• Verbeterde transittijden door verbeterde gegevenscompliance 
• Voorkomt extra kosten van geretourneerde artikelen
• Verbetert de ervaring van uw ontvanger
• Hoge nauwkeurigheid waardoor u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens voldoen
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Direct Link-vertegenwoordiger.
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