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MobileSTAR
Verzenders en
koeriersbedrijven helpen
slimmer te werken

OVERZICHT
BluJay Solutions’ mobiliteitsplatform, MobileSTAR,
biedt bijna realtime zichtbaarheid van leveringen van
aankoop tot aﬂevering. Met MobileSTAR kunnen
transport- en logistieke bedrijven de eﬃciency
verbeteren, kosten verlagen, nieuwe omzet genereren
en de klanttevredenheid verhogen. Chauﬀeurs, depoten retail medewerkers kunnen direct reageren op de
behoeften van klanten, terwijl het uitvoerend
personeel, management en ontvangers op de hoogte
blijven met realtime updates over de voortgang van
opgehaalde en afgeleverde zendingen. Stem
conﬁguraties af op uw bedrijf en verkrijg
concurrentievoordelen.
MobileSTAR is gebaseerd op BluJay’s logistieke
applicaties, waarmee organisaties hun eigen
conﬁguratie kunnen kiezen uit een groot scala aan
functies, inclusief schermen, processtromen en logica.
Klanten proﬁteren van een snelle marktintroductie,
meer controle en het vermogen om in te spelen op
markteisen en naadloze integratie met bestaande
bedrijfssystemen.
Om te garanderen dat klanten MobileSTAR applicaties
op hun eigen mobiele apparaat kunnen gebruiken, is
BluJay's platform geschikt voor diverse mobiele
apparaten. Het biedt platformspeciﬁeke
gebruikersinterfaces (UI’s) zodat applicaties op Android
en iOS apparaten voor bedrijven of consumenten
kunnen worden uitgevoerd, ongeacht
besturingssysteem of apparaat.

OVERZICHT VAN DE
OPLOSSING

BELANGRIJKSTE
FUNCTIES
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Zeer conﬁgureerbare workﬂow
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›
›
›
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›

Standaard conﬁguratieset

›

›

Zeer conﬁgureerbare
mobiliteitsoplossing beschikbaar op
Android en iOS apparaten voor
bedrijven of consumenten
Begin met standaardconﬁguraties
waaronder Courier, Point to Point,
Depot, Containerisation, Retail en
Supervisor, die direct naar een
eindapparaat kunnen worden
gedownload
Krijg bewijs van aﬂevering met
handtekening, foto, tijdstempel, GPS
etc.

›

Intuïtieve interface waardoor
medewerkers direct en met minimale
training kunnen starten

›

Kostenverlaging door optimalisatie en
navigatie

›
›

Verbeterde transparantie door
frequente GPS updates
Klanten worden met conﬁgureerbare
e-mails en sms op de hoogte gehouden

›

Naadloze integratie met bestaande
bedrijfssystemen

›

Hosting op locatie of door BluJay

WWW.BLUJAYSOLUTIONS.COM

Geschikt voor zowel consumenten als
bedrijfsapparaten

Bedrijfsspeciﬁeke conﬁguratie
Bewijs van aﬂevering en ophalen
Optimalisatie en navigatie
Frequente GPS updates
Alerts via e-mail en sms
Track & trace
RESTful integratielaag
BI en rapportage
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Klanten kunnen starten met de essentiële functies en vervolgens kiezen uit een reeks add-on modules om hun organisatie verder te
verbeteren. BluJay kan op verzoek vele verschillende opties leveren.

Essentiële functies
Standaard conﬁguraties

Begin met de basisconﬁguraties gebaseerd op best practices
Minimale training dankzij intuïtieve interface
Volg succes of uitzonderingen met details
Kies voor volgen op pakket-, pallet-, container- of orderniveau
Verhoog de transparantie door volgen van ‘under the roof’ gebeurtenissen
Sla foto's en handtekeningen op om (schade)claims te minimaliseren
Vind laatst bekende vrachtlocatie m.b.v. frequente scanpunten
Volg het laden en lossen van vrachten in een cross-dock
Voeg parcel shops toe aan het netwerk met shop-conﬁguratie
Stuur berichten naar chauﬀeurs en ontvang feedback

Apparaten van
consumenten

Eenvoudig bijstellen tijdens pieken met BYOD
Ondersteuning van zowel iOS als Android apparaten

Robuuste apparaten

Gebruik voor hoge volumes een robuust apparaat met geïntegreerde scanner

Bluetooth scanner

Scan barcodes met een Bluetooth scanner

Bluetooth printer

Print labels met een Bluetooth printer

Basisnavigatie

Verhoog de eﬃciency van chauﬀeurs doordat navigatie in meerdere talen wordt aangeboden

GPS Polling

Volg de voortgang van chauﬀeurs door frequente locatie-updates

Taalondersteuning

Uitbreiding naar ondersteunde regio’s dankzij ondersteuning van meerdere talen

Data-invoer

Upload stops eenvoudig door CSV import

API-integratie

Volledige integratie met inkomende en uitgaande API’s

Monitoring

Proactieve realtime monitoring van de oplossing

Ondersteuning

Ondersteuningsteam 24/7 beschikbaar

Add-Ons
Klantspeciﬁeke
conﬁguraties

Formulieren en workﬂows kunnen op bedrijfsprocessen worden afgestemd
Krijg concurrentievoordelen dankzij uw eigen aangepaste functies
Lager aansprakelijkheidsrisico door verplichte controlelijsten
Maak gebruik van bedrijfsbranding

Geavanceerde navigatie

Geavanceerde navigatie met oﬄine en trajectondersteuning

Route volgen

Bekijk de geplande en werkelijke chauﬀeursroute op een kaart

Meldingen

Bevorderen van branding door conﬁgureerbare e-mails en sms berichten

Consumer Portal

Verbeter de klanttevredenheid met een live tracking portal

Geocodering

Gebruik geautomatiseerde geo-code-adressen voor een nauwkeurige locatiebepaling

Routeoptimalisering

Verlaag brandstofkosten en bied geschatte berekende aankomsttijden (ETA’s) door routeoptimalisering

Klantrapporten

Stel rapporten op ter verbetering van de bedrijfsvoering en meer zichtbaarheid voor het management

OVER BLUJAY SOLUTIONS
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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