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In business for people.

Waarom is flexibiliteit in de samenwerking
met uw vervoerders belangrijk?
De wereld van de groothandel is continu in beweging. Waar u vroeger met één of twee
vervoerders uw producten kon leveren, dient u nu kritisch te kijken welke vervoerder
een bepaalde zending het beste en het goedkoopste kan leveren. Niet alleen
leveringen, maar ook de retourstroom verdient uw aandacht. Is uw huidige vervoerder
wel de beste keuze om goederen op te halen bij uw klanten?
Expeditie- en transportprocessen kunnen een stuk efficiënter, transparanter en goedkoper. U wilt gemakkelijk de juiste
vervoerder kunnen inzetten zonder beperkt te worden door ICT, zonder gegevens in aparte vervoerderssoftware te
moeten overtypen, zonder uzelf af te vragen wat zo een zending dan daadwerkelijk kost. Uiteindelijk wilt u dat de juiste
bestelling op de juiste tijd en plaats wordt afgeleverd en uw klant snel en gemakkelijk voorzien van informatie over de
locatie van de bestelling. Dit vergroot de klanttevredenheid van uw klant.
Wij helpen u dit realiseren door praktisch mee te denken over procesoptimalisaties en het inzetten van innovatieve
oplossingen, want logistiek houdt niet op bij uw magazijndeur. Juist correcte levering aan de voordeur van de klant is uw
visitekaartje!
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Beschikbaarheid
De koppeling met Transsmart is per direct beschikbaar en is geschikt voor UNIT4 Multivers Extended 3.8 en hoger.
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Het logistieke proces automatiseren
Transsmart automatiseert het logistieke proces tussen uw leveranciers, magazijnen en klanten. Zij helpen u afwijkingen in
transporten beter detecteren en op deze manier kosten te besparen. De informatie die ontstaat tijdens dit transportproces
wordt naadloos uitgewisseld tussen alle partijen in de keten. Met het online Transsmart-systeem is het mogelijk om dit
vanuit UNIT4 Multivers Extended te doen. Een naadloze integratie zorgt voor de informatie-uitwisseling naar uw
vervoerders. Niet alleen náár uw vervoerders, maar juist ook de informatie terug van uw vervoerders.
U automatiseert de volgende stappen in het logistieke proces:
1.

De ingave van de online order door de klant;

2.

De keuze transportwijze en de goedkoopste vervoerder. U hoeft niet meer zelf de verschillende vervoerders per
order te vergelijken met elkaar;

3.

Het boeken van het transport;

4.

Het printen van de label(s) en benodigde papieren;

5.

Track & Tracing op alle zendingen;

6.

Het POD-bericht (bewijs van aflevering);

7.

De standaardrapportages;

8.

Alle logistieke gegevens zijn voor uw medewerkers beschikbaar in elk leveringsdossier, uw klanten worden
geïnformeerd via een e-mailbericht.

Allemaal inzichtelijk in UNIT4 Multivers Extended, vanuit de verkooporder, de logistiek en de administratie.
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Welke voordelen levert het u op?
Transsmart zorgt ervoor dat uw logistieke proces betrouwbaar, efficiënter, transparanter en goedkoper wordt.

1

U bespaart 5 – 20% op uw transportkosten:
Door optimale benutting contracten (prijs / service level);
U reduceert fouten bij boekingen  minder transporten;
Factuurfouten worden snel gevonden.

2

U bespaart 20-50% op (expeditie) arbeid door:
Geautomatiseerde vervoerders/service-selectie en –boeking;
Universele label printing voor alle vervoerders.

3

Er is track & trace-informatie beschikbaar voor uw klanten
Met één druk op de knop weten waar de zendingen zich bevinden.

4

U vergroot de klanttevredenheid bij uw klanten, want:
Er is minder tijd nodig voor expeditie. Dit betekent meer tijd voor controle en proactieve aanpak bij incidenten;
Er zijn kwaliteitsrapportages over vervoerders beschikbaar.

U focust op uw core business, wij op de onze.
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Vervoerders
Transsmart werkt samen met meer dan 200 vervoerders die uw transport op het juiste moment, op de juiste plaats tegen
de juiste kosten aflevert bij uw klant. Hieronder treft u een selectie aan van vervoerders waar Transsmart mee samenwerkt.
Kijk voor een volledig en actueel overzicht op https://www.transsmart.nl/nl/oplossingen/vervoerders.htm
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