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Snelle implementatie m.b.v. vooraf 
geconfigureerde sjablonen

Intuïtief web-based portal

Ordermanagement

Verzendmanagement

Leveringsmanagement

Document engine voor het opstellen 
van een ‘branded’ documentenset

Self Billing door leverancier 

Leverancier handelt alles af 

Snelle toevoeging van nieuwe 
leveranciers

BluJay’s Commerce is een 
geautomatiseerde cloudoplossing voor 
de afhandeling van orders voor retailers 
die producten direct door leveranciers 
naar eindklanten laten verzenden. Met 
deze out-of-the-box, web-based supply 
chain oplossing kunnen ordergegevens 
en documentatie elektronisch worden 
uitgewisseld, waardoor het directe 
verzend-/dropship proces wordt 
geautomatiseerd. Diverse retailers 
gebruiken Commerce en profiteren zo 
van volledige transparantie van orders 
die door uw leveranciers direct worden 
afgehandeld, waardoor de kosten 
worden verlaagd en aan de wensen van 
klanten wordt voldaan.
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Verhoogt de transparantie van uw 
supply chain

Elimineert handmatige processen, 
verkort levertijden en zorgt voor snelle 
ROI

Biedt de mogelijkheid uw 
productportefeuille uit te breiden, met 
minimale kosten voor uw bedrijf

Snelle integratie met interne systemen 
en die van leveranciers met vooraf 
gedefinieerde XML-gegevensformaten

Minder complexe EDI berichten en dus 
lagere servicekosten voor u en uw 
leveranciers

Proactief beheer van de ‘customer 
journey’ in de gehele orderlevenscyclus

Met de geïntegreerde 
afdrukbeheermodule kan een complete, 
‘branded’ documentatieset (met 
ondersteuning van barcodes) worden 
opgesteld, met als resultaat 
kostenbesparingen en controle over uw 
merkimago
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Profiteren van out-of-the-box 
transparantie en controle
overal in uw supply chain

Commerce
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BluJay Solutions levert supply chain software en services voor 's werelds 
meest vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten 
en logistieke dienstverleners. Met het BluJay Global Trade Network dat 
voor een transformatie van de supply chain logistiek zorgt, kunnen 
klanten de kracht van meer dan 40.000 universeel gekoppelde partners 
ontketenen. BluJay stelt bedrijven in staat hun handelssnelheid te 
vergroten,  de supply chain te transformeren voor ongeëvenaarde 
voordelen en voorbij de horizon te kijken om zo hun toekomst in de 
wereldwijde economie te optimaliseren.
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BluJay’s Commerce is een gebruiksvriendelijke, gehoste oplossing die kan worden gebruikt door retailers en alle leveranciers 
die zowel zeer lage als hoge volumes afhandelen, met behulp van meerdere vervoerders.

BluJay's Commerce is zo ontworpen dat u direct aan de slag kunt met een efficiënt, direct orderverzend-/afhandelingssysteem 
en kan eenvoudig worden geïntegreerd met bedrijfsapplicaties en, waar van toepassing, de back-office applicaties van uw 
handelspartners.

Als onderdeel van BluJay's Global Trade Network (GTN) wordt BluJay’s Commerce geïmplementeerd met vooraf 
geconfigureerde standaard sjablonen die ontworpen zijn om aan de behoeften van verschillende retailmodellen te voldoen.

Dankzij minimale opstartkosten is BluJay’s Commerce ideaal voor retailers die voor het eerst gebruik maken van een direct 
verzendmodel, met name startende retailers of retailers die aanzienlijk willen uitbreiden of nieuwe verkoopkanalen willen 
toevoegen. Als u flexibel wilt zijn en een uitgebreid productassortiment wilt aanbieden door directe verzending door uw 
leverancier naar de klant, dan is Commerce een ideale oplossing waarmee u gegarandeerd transparantie van en controle over 
uw bedrijfsvoering krijgt. Ook kunt u zo uitstekende klantenservice bieden en uw merk en reputatie behouden en versterken.

Commerce is een snel te implementeren, schaalbare en bewezen oplossing die door veel retailers wordt gebruikt voor het 
creëren van een beheersbaar direct verzend-/dropshipmodel.
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