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Welkom bij Miles!
Hoi, leuk dat je gebruik gaat maken van het meest moderne online koeriers platform van
Nederland. Miles regelt koeriersopdrachten op een nieuwe manier dankzij het gebruik van slimme
software en GPS lokalisering. Op die manier ontvang jij opdrachten op maat gemaakt voor jou.
Voordat je kunt beginnen met het gebruiken van Miles help ik je graag op weg met deze
handleiding.
In de handleiding leg ik uit hoe de Miles koerier app werkt, zo kun je goed voorbereid op pad met
Miles!
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1. Let's go
Nadat je de Miles Koerier app hebt gedownload en geïnstalleerd kun je aan de slag. Heb je nog een
oudere versie van de Miles app op je telefoon? Dan raad ik je aan de meest recente versie van de
app te downloaden zodat je meest geavanceerde versie van Miles gebruikt. Kies ervoor om de
bestaande app te updaten op je smartphone. Download Android & iOS

2. Dashboard
Om opdrachten te ontvangen is het belangrijk dat je status voor Miles klopt. Ben je beschikbaar
voor een Miles opdracht, zorg ervoor dat je status dan op ‘beschikbaar’ staat. Om je status aan te
passen klik je op het icoontje rechts onderaan (het cirkeltje) in je Miles app. Als je daar op klikt zie
je drie opties: niet beschikbaar, onderweg of beschikbaar.

2.1 Invoeren beschikbaarheid
De startpagina van je Miles app noemen we het dashboard. In het Miles dashboard kun je
bovenaan een aantal dingen aflezen. Het kopje ‘berichten’ laat het aantal berichten zien op je
dashboard. Het kopje ‘opdrachten’ laat zien hoeveel opdrachten je momenteel hebt geaccepteerd
voor Miles. Middenin het scherm worden berichten en opdrachten getoond. Je kan op het
dashboard ook een profielfoto instellen voor je eigen account.
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2.2 Statussen
1. Beschikbaar (je bent beschikbaar voor opdrachten van Miles)
2. Onderweg (je bent actief maar je kunt even geen opdrachten aannemen totdat je de huidige
rit hebt afgerond) Miles houdt ook rekening met het tijdstip waarop je op de aangegeven
locatie arriveert en kijkt ook of er dan al een opdracht is.
3. Niet beschikbaar (je bent niet beschikbaar en ontvangt dus ook geen opdrachten van Miles)
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Je klikt op ‘beschikbaar’ als je opdrachten wilt ontvangen van Miles. Je ziet het rondje wat eerst
rood was nu groen worden. Je kan ook kiezen voor ‘niet beschikbaar’ als je geen opdrachten kan
ontvangen om wat voor reden dan ook. Kies je ‘niet beschikbaar’ dan is het icoontje rood.
Het kan ook voorkomen dat je onderweg voor een opdracht maar dat je wel kans wil maken op
Miles opdrachten zodra je de huidige zending hebt afgeleverd. Voor Miles is het belangrijk om te
weten waar je je op dat dit moment bevindt. Zo kan Miles een match maken met een nieuwe
zending op je afleveradres. Voer daarom je aankomsttijd in bij je huidige opdracht en het type
voertuig. (zie afbeelding)
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3. Wagenpark
Nadat je Miles hebt geïnstalleerd zie je een bericht in het berichtenveld van het Miles dashboard op
het eerste scherm. In dit bericht vragen we je of je het wagenpark wilt instellen. (zie afbeelding)
Het wagenpark voer je in zodat Miles weet welke type auto’s je hebt en welke zendingen Miles je
kan aanbieden. Om je wagenpark in te stellen ga je naar het derde icoontje onderaan het scherm.
Vervolgens kies je voor beheer wagenpark en kies je voor voeg nieuwe voertuig toe. (zie afbeelding
hieronder)
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Hier vul je de specificaties zoals het kenteken en de afmetingen in van de wagen. Als je de invoer
opslaat zie je het net toegevoegde voertuig in het overzicht van je wagenpark verschijnen. (zie
afbeelding)
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Het kan natuurlijk voorkomen dat je beschikt over meerdere voertuigen. Voeg deze dan ook toe
aan je wagenpark. Dit invoeren doe je eenmalig, Miles onthoudt daarna welk wagenpark je hebt.
Als koeriersbedrijf kun je niet zelf voertuigen verwijderen of aanpassen, hiervoor kun je het contact
opnemen met support@miles.delivery
Let op, geef je géén voertuigen op in de Miles app, dan kom je ook niet in aanmerking voor
opdrachten (ondanks het feit dat je status op beschikbaar staat). Zorg er dus voor dat je altijd een
voertuig instelt in je wagenpark en voer de details zo nauwkeurig mogelijk in. Zo ontvang je
passende opdrachten.

4. Uitvoeren van pick-up
Gefeliciteerd, Miles heeft een opdracht voor je! Op het dashboard scherm van de Miles app kun je
de opdracht bekijken met het ‘groene vinkje’ en met het ‘kruisje’ sluiten. Klik op ‘bekijk opdracht’
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om de opdracht te bekijken. (zie afbeelding)

Hier zie je alle gegevens staan van de opdracht, zoals het afleveradres, de omvang en het gewicht
van de zending. Daarnaast staat er op welk tijdstip de zending opgehaald dient te worden en op
welk tijdstip de zending afgeleverd dient te worden (zie afbeeldingen). Naast order specificaties
staat ook vermeld voor welke tariefcategorie de opdracht uitgevoerd kan worden. Het is mogelijk
om de opdracht voor te laten lezen door op het speakertje te klikken.
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Na het bekijken van de opdracht informatie kun je ervoor kiezen om de opdracht te accepteren
‘accepteer’ of af te wijzen ‘wijs af’.

4.1 Hoe voer je een pick-up uit met Miles
Nadat je de opdracht hebt geaccepteerd kun je beginnen aan de pick-up, oftewel het ophalen van je
zending. Allereerst bekijk je het routeoverzicht bij de route die je gaat rijden. Het route overzicht
vind je bij het tweede icoontje onderin. Je ziet nu de gegevens van de pick-up en de bezorging van
je opdracht.
Klik op het blauwe pijltje boven bij het pick-up adres om te starten met de pick-up. Je ziet dan
nogmaals alle gegevens van het pick-up adres. Je kan ook Google maps gebruiken om naar het
adres te navigeren van het pick-up adres.
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Als je klaar bent om de zending op te halen kies je voor start pick-up. Je krijgt dan nogmaals de
optie om de navigatie te starten. Op het moment dat op de ophaallocatie bent, klik je op de blauwe
button bovenaan waarmee je pick-up afrond. Het is belangrijk om dan eventuele wachttijd te
registreren in Miles, op die manier kun je discussies met de klant voorkomen. Moet je wachten
tijdens de pick-up van je zending laat dan dus altijd de wachttijd lopen. Je kunt in dit scherm kiezen
voor ‘niet klaar’ als je moet wachten of ‘klaar’ als je direct door kan en het pakket klaar staat.
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Bij een wachttijd van meer dan 15 minuten kan dit doorberekend worden aan de klant. Je krijgt zelf
de optie of dit wel of niet wilt laten doorberekenen. In het daarop volgende scherm kun je de
gegevens nogmaals controleren en kijken of de zending overeenkomt met de gegevens zoals ze bij
de opdrachtomschrijving stonden. Is het pakket bijvoorbeeld niet veel groter of zwaarder?
Je kunt daar kiezen uit drie opties: zending klopt, klopt niet maar kan door (de zending wijkt iets af
maar is wel uitvoerbaar) of klopt niet en kan niet door (de zending is dan zo afwijkend dat de
opdracht niet uitvoerbaar is).
Een niet uitvoerbare zending is bijvoorbeeld een zending die veel groter of zwaarder is dan
opgegeven. Op het moment dat de de zending niet uitvoerbaar is wordt de Miles backoffice
automatisch op de hoogte gebracht van de situatie.
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4.2 Wie is de verzender?
Als de zending klopt kom je in het volgende scherm terecht waar je de naam van de persoon kunt
noteren bij wie je de zending hebt opgehaald. Dit is dus de persoon die je zending heeft
overhandigt. Deze kun je in het volgende scherm een handtekening zetten, zodat je bewijs hebt dat
je de zending hebt opgehaald.
Klik op bevestigen als de handtekening is gelukt. Je bent nu klaar en je hebt de pick-up afgerond,
klik op de button “klaar” om de pick-up helemaal af te ronden. Je kunt nu naar het afleveradres.

5. Afronden van de bezorging
Nadat je de zending hebt opgehaald op het ophaaladres, ben je klaar om zending te gaan
afleveren. Hiervoor ga je naar het tweede icoontje onderaan het scherm. Je ziet hier een actieve
optie, namelijk het bezorgadres bij de gele button.
Vervolgens klik je op het gele pijltje om de bezorging te starten. Je ziet dan eerst het overzicht van
de opdracht. Als je klaar bent om aan de slag te gaan, kies dan voor ‘start bezorgen’. Het is ook
mogelijk de route te bekijken op Google maps, daarmee kun je dus navigeren.
Klik op ‘rond bezorging af’ als je op de locatie van de bezorging bent. Het is belangrijk om te
registreren of je moet wachten bij het afleveren. Op het moment dat je moet wachten voordat je
zending kan afgeven, klik dan altijd op ‘niet klaar’. Op dat moment gaat de wachttijd lopen die
automatisch wordt geregistreerd door Miles.
Als er geen wachttijd is voor het afleveren klik je op ‘klaar’. Je ziet de gegevens van de zending en
nu krijg je weer drie opties te zien: klopt, klopt niet maar kan door of klopt niet. Klopt de zending?
Dan kun je vervolgens in de app noteren wie de zending in ontvangst heeft genomen. Dit doe je
door een naam in te vullen. De ontvanger kan vervolgens zijn handtekening zetten. Nadat de
ontvanger zijn handtekening heeft gezet, klik je op bevestigen. Je bent nu klaar met de bezorging
en de rit is afgerond. Klik op “klaar” om weer terug te keren naar het beginscherm van je Miles app.

6. Smartphone instellingen
Een belangrijke check is om te kijken of je instellingen op je telefoon goed ingesteld staan voor het
gebruik van Miles. Wil je kans maken op Miles opdrachten dan is het belangrijk dat je de
onderstaande instellingen op de juiste manier hebt ingesteld op je telefoon. Ga naar de instellingen
van je telefoon en kies voor ‘Apps & Meldingen’ en kies dan voor Apps en zoek de Miles app op in
app overzicht. Kies nu voor ‘toestemming’, dan zie je een overzicht van de machtigingen die de
Miles app heeft op je telefoon. Zet een vinkje bij het ‘delen van uw locatie’.
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Ga vervolgens naar ‘meldingen’, nu zie je een overzicht van het ‘meldingenbeheer’ (afbeelding)

1. Kies voor ‘meldingen weergeven in statusbalk’.
2. Kies voor ‘banners boven de statusbalk weergeven’
3. Schakel ‘prioriteits-weergave’ in. Dit zorgt ervoor dat meldingen van de Miles app de
hoogste prioriteit krijgen. Zo mis je geen opdrachten.
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7. Koeriersbedrijven (extra)
Ben je in Miles geregistreerd als koeriersbedrijf? Het is dan belangrijk om koeriers toe te voegen
aan jouw koeriersbedrijf zodat zij opdrachten kunnen rijden in Miles.

7.1 Koeriers toevoegen
1. Open de Miles app.
2. Ga naar de profielinstellingen (de derde button onderaan) en kies dan de optie ‘Beheer
koeriers’. Klik op de optie ‘voeg koerier toe’.
3. Voer het telefoonnummer in van de koerier. Vervolgens ontvangt de toegevoegde koerier
een ‘sms’ bericht met een link naar de Miles koerier app in de Appstore (iOS) of Playstore
(Android).
4. De koerier download de app en vult nu zijn gegevens in. Let op: de koerier moet zich
registreren als ‘koerier in loondienst’. Hiermee registreert hij/zij zich als koerier onder jouw
koeriersbedrijf.
5. Laat de koerier zijn registratie voltooien. Gelukt! De koerier kan nu opdrachten ontvangen
en rijden voor jouw koeriersbedrijf.

8. Instructievideo’s
Wil je deze instructies in een video bekijken? Dat kan. Bekijk ook eens onderstaande
instructievideo’s voor meer informatie over Miles.
Introductie - https://youtu.be/rEz3Ah1rs3k
Wagenpark toevoegen - https://youtu.be/PFWK2GyYf3s
Instellen beschikbaarheid - https://youtu.be/jcLaM9p7keM
Pick-up uitvoeren - https://youtu.be/h2zKbjprkdw
Aannemen opdracht - https://youtu.be/oHEdU0vpZvg

Je bent nu klaar om opdrachten te krijgen via Miles. We wensen je veel slimme kilometers!
Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met support@miles.delivery of via;
☎ 088 - 434 12 34

16

