Cargo-export.eu Quick Start
In deze introductie willen we u uitleggen hoe u in vijf eenvoudige stappen gebruik kunt
maken van cargo-export.eu voor al uw export documentatie. Deze stappen moeten
uitgevoerd worden voor elke computer die gebruikt wordt om diensten af te nemen via
cargo-export.eu.

Stap 1: Downloaden en installeren benodigde software
Voor de communicatie met het RDW en het printen van de benodigde documentatie
wordt gebruik gemaakt van een aantal zogeheten software ‘componenten’. Deze
componenten zijn gebundeld in één eenvoudige setup welke u hier kunt downloaden:
http://www.cargo-export.eu/downloads/cargo-export.setup.exe. Na het downloaden
start u de installatie om de eerste stap van deze ‘quick start’ af te ronden.

Stap 2: www.cargo-export.eu toevoegen aan vertrouwde websites
Om gebruik te kunnen maken van de zojuist geïnstalleerd componenten moet u uw
computer laten weten dat u de website van cargo-export.eu vertrouwd. Dit doet u door
het programma ‘Internet Explorer’ op te starten en vervolgens onder ‘Extra’ in het menu
te kiezen voor ‘Internetopties’. In het verschenen scherm kiest u, op de tab-pagina
‘Beveiliging’ voor de optie ‘Vertrouwde website’ en vervolgens drukt u op de knop
‘Websites’.

In het nieuwe scherm vult u ‘http://www.cargo-export.eu’ toe en kiest u voor
‘Toevoegen’. Zorg er hierbij wel voor dat de schakelaar ‘Serververificatie (https:) voor
alle websites in deze zone is vereist’ niet aangevinkt is.

Stap 3: Installatie RDW certificaat
Voor het afnemen van de RDW diensten ‘vrijwaren’ en ‘uitvoerverklaring’ is een
zogeheten ‘RDW certificaat’ verplicht. Dit certificaat, met bijbehorend wachtwoord, krijgt
u van het RDW en moet geïnstalleerd zijn op uw computer. Indien u al RDW diensten
afneemt via deze computer dan zal deze stap waarschijnlijk al plaats gevonden hebben.

Stap 4: Printer instellen
Voor het uitprinten van een uitvoerverklaring moet u voor het printen opgeven welke
printer gebruikt wordt en welke marges hierbij gehanteerd worden. Voor alle andere
documenten kunt u uw printer selecteren tijdens het printen.
Om de printer instelling eenmalig op te geven klikt u bij een afgeronde uitvoerverklaring
op ‘printer instellen’. In het volgende scherm kiest u de gewenste printer. Vervolgens
kiest u de linker en bovenmarge. Deze bepalen de afstand tussen het eerste geprinte
karakter en de linkerbovenhoek. Deze instellingen verschillen per printer en moeten dan
ook aangepast worden aan uw specifieke situatie. Probeert u verschillende afstanden uit
zodat de tekst op de juiste plaats op de uitvoerverklaring terecht komt.

Stap 5: Test status
Om te controleren of de voorgaande stappen correct zijn uitgevoerd gaat u naar de
volgende pagina: http://www.cargo-export.eu/testSettings.asp. Hier krijg u tevens de
mogelijkheid om een proefafdruk te maken van de verschillende diensten en uw printer
in te stellen.

N.B. Na afronding van stap 1 t/m 5 kunt u gebruik gaan maken van het complete
diensten pakket van cargo-export.eu.

