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KLANTENLOGO’S BELANGRIJKSTE FEITEN

1.100
medewerkers
in 14 landen

32 van de 40
grootste LSP’s 
gebruiken 
BluJay

Meer dan 
19.000
verschillende
carriers

4,5 Billion
miljard verwerkte 
pakketjes 
per jaar

Jaarlijks
1,9 miljard
verwerkte
transacties

7.500 
klanten in 
112 landen

Met meer dan 7500 klanten in 112 
landen weten we precies wat er nodig 
is om waarde te bieden aan de 
toonaangevende bedrijven ter wereld. 

En daarbij draait het allemaal om de mensen − die van u, en 
die van ons. Wij weten dat supply chain de ultieme teamsport 
is, en dat elke medewerker bij Sales, Accounting, Support en 
Professional Services zijn uiterste best doet om elke interactie 
met BluJay perfect te maken. Alles wat wij doen, is gericht op 
het succes van onze klanten.
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Samen stijgen tot grote hoogten.



TRANSPORTATION MANAGEMENT

In de branche toonaangevende transportmanagement oplossing voor 
verzenders, expediteurs en LSP's. Maak gebruik van meerdere 
transportmodaliteiten en benut de kracht van het Global Trade 
Network met macro-optimalisatie.

YARD MANAGEMENT

Geeft LSP's zichtbaarheid van truck- en trailer bewegingen 
middels geautomatiseerde, gestandaardiseerde 
processen geintegreerd met WMS, TMS of standalone. 

CUSTOMS MANAGEMENT

Eén interface voor alle douaneregelingen ter 
wereld. Verminder het aantal fouten, verlaag uw 
kosten en zorg voor grensoverschrijding zonder 
beperkingen. 

PARCEL

In de branche toonaangevend platform voor Parcel 
Management met de flexibiliteit en 
configureerbaarheid voor een naadloze 
implementatie met de door u gewenste workflow.

COMMERCE

Onze web-based supply chain-oplossing voor elektronische 
uitwisseling van ordergegevens en -documentatie, en voor 
automatisering van het proces voor direct dispatch/drop ship.

CONTROL TOWER

De spin in het web is Control Tower GTN, met real time visibility en tracking van uw zendingen van begin- tot eindpunt, en 
alle punten daartussenin. 

MOBILESTAR

Configureerbare end-to-end applicatie die verzenders, operatie, management, chauffeurs en klanten met elkaar verbindt 
met realt time data en geautomatiseerde workflows
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BluJay Solutions transformeert de logistieke supply chain met het BluJay Global  Trade Network. Met BluJay ontdekt u de kracht 
van meer dan 40.000 universeel verbonden partners zodat bedrijven hun handelssnelheid kunnen verhogen, de economische 
aspecten van hun supply chain kunnen aanpassen voor een "disruptive advantage" en voorbij de horizon kunnen kijken ter 
optimalisering van hun eigen toekomst in een mondiale economie. BluJay levert oplossingen aan vooraanstaande retailers, 
distributeurs, expediteurs, fabrikanten en logistieke dienstverleners ter wereld.
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