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OVERZICHT
OVERZICHT VAN DE 
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Stroomlijnen van wagenparkplanning 
en -uitvoering

Meten van en rapporteren over de 
prestaties van het wagenpark   

Verkrijgen van realtime 
zichtbaarheidvan routes

Betere klantenservice dankzij tijdige 
leveringen

Voor het effectief managen van de planning en 
het beheren van het  wagenpark moet u kunnen 
beschikken over bijna realtime gegevens over de 
positie en de beschikbaarheid van trucks en 
trailers. Daarbij moeten diverse uitdagingen 
worden overwonnen afhankelijk van de huidige 
transport planning systemen. Verladers die 
zowel hun eigen of speciale wagenparken van 
contractvervoerders gebruiken, moeten constant 
schakelen tussen diverse management tools 
variërend van planning tot afhandeling. Dit 
verstoort de workflow, verlaagt de productiviteit 
en zorgt voor beperkte zichtbaarheid van de 
gehele supply chain.

Verladers die hun wagenpark handmatig 
beheren, krijgen te maken met een aantal 
beperkingen zoals gebrek aan zichtbaarheid van 
de locatie van hun trucks en trailers, het niet 
kunnen beschikken over een gedetailleerd 
overzicht van de vracht of orders, geen 
historische gegevens kunnen raadplegen en 
slechts in beperkte mate kunnen communiceren 
met chauffeurs. Handmatige invoer kost 
bovendien enorm veel tijd en mankracht en 
verhoogt het risico op menselijke fouten.

Planning en uitvoering op 
hetzelfde platform in 
één workflow

Fleet Management
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Fleet Console

Toewijzing van chauffeurs

Integratie van telematica

Dynamische routeplanning

Gecombineerde wagenparkplanning

Geplande routes

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES



BluJay’s Fleet Management is een plannings- en uitvoeringssysteem dat voor transparantie van het gehele transportnetwerk 
zorgt. In tegenstelling tot andere Fleet Management oplossingen biedt dit product één workflow voor de planning en het 
beheervan uw eigen wagenpark en die van uw contractvervoerders. De software zorgt voor dynamische planning van de 
dagelijkse wagenparkactiviteiten, beheert voorschriften voor chauffeurs en automatiseert de toewijzing van chauffeurs aan 
trucks en trailers en de planning van zendingen. Transportation GTN biedt ook vele verschillende analyserapportages om de 
prestaties van het wagenpark beter te meten en te rapporteren. Nadat gebruikers verbinding hebben gemaakt met het GTN, 
beschikken ze over bijna realtime benchmark-informatie over diverse indicatoren die de winst beïnvloeden. 

Fleet Console: Krijg volledige zichtbaarheid van de wagenparkactiviteiten van chauffeurs en trailers in het verleden, heden 
en toekomst.

Driver Assignment: Automatiseert de toewijzing van chauffeurs op basis van en scorealgoritme dat rekening houdt met 
criteria zoals beschikbaarheid van chauffeurs en hun locatie. 

Telematics Integration: Bedrijven met een telematicasysteem kunnen realtime gegevens integreren met het systeem 
zodat er één bron is voor zichtbaarheid en planning.  Benut uw investering door verzendgegevens direct aan het voertuig 
door te geven.

Dynamic Routing: Optimaliseer dagelijks de routes van het wagenpark zodat u uw wagenpark optimaal kunt benutten.

Gecombineerde Fleet Planning: Gebruik het volle potentieel van uw eigen en gehuurde voertuigen door deze op één 
platform te beheren.

Geplande Routes: Automatiseer de planning van statische bewegingen om het terugkerend gebruik aavoertuigen in het 
wagenpark te optimaliseren.

Klanten die BluJays Fleet Management gebruiken, kunnen meestal binnen een jaar al rendement op hun investering 
verwachten. De optimalisatie van transportmiddelen op basis van dynamische gegevens biedt vele mogelijkheden tot 
kostenbesparing. Het systeem analyseert de benodigde transporten voor die dag zodat verzenders hun transportmiddelen 
kunnen inplannen en het aantal gedeeltelijk geladen vrachtwagens en lege kilometers kunnen verminderen. Transportation 
GTN leverde een van onze klanten een besparing van zijn transportkosten van maar liefst 10% op, alleen al door optimalisatie. 
Daarnaast zijn er immateriële besparingen omdat automatisering van processen leidt tot efficiënter gebruik van het 
transportpersoneel.
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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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