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STAP AF VAN HET HANDMATIG BIJHOUDEN VAN UW ZAKEN

“UW PARTNER IN TRANSPORT SOFTWARE”
Wilt u graag af van het handmatig bijhouden van uw administratieve
zaken en voorraden? Dat begrijpen we. Het is logisch dat u niet
of nauwelijks het overzicht behoudt wanneer u veel handmatig
werk doet. Het is niet alleen foutgevoelig, maar ook ontzettend
arbeidsintensief. Waarschijnlijk bent u (of zijn uw medewerkers)
wekelijks veel tijd kwijt met het handmatig checken, tellen, invoeren
en bijhouden van gegevens. We zien dat veel bedrijven in de
logistieke sector nog niet (volledig) gedigitaliseerd zijn. Daar bieden
we bij LogisticManager een oplossing voor.

TMS
Bent u ook veel tijd kwijt aan uw administratieve
processen op kantoor? Dat kan natuurlijk ook
anders. Het TMS van LogisticManager biedt de
oplossing! Alles voor de optimalisatie van uw
bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om het inboeken
van zendingen, traceren van zendingen, uren- en
kilometerregistratie of factureren, met het TMS van
LogisticManager heeft u alles compleet.
WMS
Regel uw inslag, opslag en uitslag op de meest
optimale manier met het Warehouse Management
Systeem (WMS) van LogisticManager.
Goederenbeheer kan een ingewikkelde
kwestie worden wanneer u te maken heeft
met meerdere klanten in één magazijn,
verschillende inslag- en uitslagmomenten en
variërende uitwisselmomenten. Het WMS van
LogisticManager biedt uitkomst.
Mobile
Alle handelingen die chauffeurs handmatig moeten
doen wanneer ze onderweg zijn en die betrekking
hebben tot de zendingen, zijn nu verleden tijd.
U kunt realtime statussen checken doordat
chauffeurs ter plekke met LogisticManager Mobile
alles bijhouden.

LogisticManager is speciaal
ontwikkeld voor transporteurs
en expediteurs in het midden
en klein segment. Vervoert u
goederen via de weg?
Opereert u binnen de
Nederlandse grenzen? Bent u
op zoek naar één oplossing
voor uw bedrijfsprocessen?
Dan is LogisticManager hét
pakket voor u.

De vier onderdelen van
het LogisticManager
softwareprogramma zijn zowel
los in te zetten als samen.
Echter vormen ze samen
één sterk pakket. Door uw
bedrijfsproces te optimaliseren
op kantoor houdt u meer tijd
over voor uw core business. We
vertellen u graag meer over de
softwarepakketten:

Statusweb
LogisticManager Statusweb is een intuïtief online
portal waarin automatisch realtime de statussen
van uw zendingen worden bijgehouden. Ditzelfde
inzicht kunt u uw klanten ook bieden, door ze
toegang te geven tot hun eigen omgeving binnen
Statusweb. Tevens kunnen er ook zendingen op de
portal worden aangemaakt.
www.logisticmanager.nl

