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Systeem voor het verzenden van 
pakketten met meerdere vervoerders

Betere vervoerdersconnectiviteit: voor 
regionale, nationale en internationale 
vervoerders

Rate shopping

Mogelijkheden tot volledige "black box" 
automatisering

Flexibele implementatie op locatie, in 
de cloud of gehost

Internationale verzending

Indienen van AES documenten 

Biedt transparantie van het gehele 
verzendproces 

Flexibele interface voor 
programmering van applicatie 

Aanvullende add-on module(s)

BluJay's Parcel oplossing is een verzend 
management systeem dat 
ondersteuning biedt  aan meerdere 
vervoerders met complexe, 
hoog-volume, multi-lokaal, 
internationale en nationale zendingen. 
De flexibele oplossing  is recent 
aangepast om  op basis van ‘black box’ 
of bemande verzendstations, zendingen 
in complexe distributieomgevingen te 
ondersteunen en wordt elke dag 
gebruikt door duizenden bedrijven, 
inclusief grote multi-channel retailers 
en mondiale fabrikanten. BluJay’s Parcel 
is schaalbaar en is dus perfect voor 
fluctuerende volumes  en bij elke 
transportmodus, vanaf één wereldwijd 
opererend platform, en zorgt voor 
mondiale zichtbaarheid en toegang tot 
internationale verzenddiensten.

Automatiseer de verzendprocessen 
voor meerdere vervoerders, met 
verlaging van kosten en 
vermindering van de cyclusduur
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Snellere verwerking omdat pakbonnen 
en vervoerderslabels via een naadloze 
workflow worden geproduceerd

Registratie en validatie van 
serienummers bespaart arbeidskosten 
en verbetert de klantenservice

Biedt volledig inzicht in de beschikbare 
vervoerders voor grotere flexibiliteit en 
meer opties

Biedt u de mogelijkheid de volledige 
controle en visibility over zendingen te 
behouden

Biedt u de mogelijkheid om de 
verzendkosten correct te quoten ten 
tijde van orderinvoer of terwijl  de klant 
de website gebruikt

Verbetert de klantenservice

Dwingt het gebruik van corporate 
beleidsregels en tarieven af

Beperkt het risico van internationale 
zendingen tot een minimum dankzij 
functies voor naleving van mondiale 
regelgeving

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES



Met de automatisering van essentiële processen ondersteunt BluJay Parcel u bij het beheren van uw kosten, aanpassen van 
cyclustijden en maakt zodoende snellere, meer betrouwbare leveringen aan klanten mogelijk: zo voldoet Parcelaan de 
behoeften van zelfs de meest veeleisende verzenders. U kunt de workflow verder stroomlijnen door de oplossing te integreren 
met een bestaand ERP, CRM, TMS,  WMS en MHS of een andere applicatie.

Parcel maakt deel uit van BluJay’s Global Trade Network en kan op de wensen en behoeften van uw bedrijf worden afgestemd, 
via SaaS/cloud of lokale installatie. Door de snelle implementatie kunt u direct aan de slag, zodat u sneller bedrijfsvoordelen 
kunt behalen en het rendement op uw investering kunt verhogen.

Met BluJay Parcel voldoet u aan de eisen die gesteld worden aan binnen- en buitenlandse zendingen,  of u nu kleine 
hoeveelheden parcels naar zakenrelaties stuurt, of een retailbedrijf met groot volume en meerdere kanalen. De oplossing is 
geheel schaalbaar zodat u uw verzendactiviteiten flexibel kunt uitbreiden of inkrimpen, om te voldoen aan de eisen van uw 
bedrijf en die van uw klanten. Dankzij de bewezen schaalbaarheid van de oplossing kunt u meer dan 2000 verzendpunten 
managen via een enkele toepassing, of meer dan 500.000 zendingen vanuit een enkele vestiging. Via BluJay Parcel worden 
dagelijks meer dan vijf miljoen parcels verzonden.

Deze oplossing beschikt over een zeer groot aanbod aan vervoerders zowel nationaalalsinternationaalen verzorgt 
exportdocumenten en compliance checks voor alle internationale zendingen, met inachtneming van de meest geavanceerde 
business rules (zoals break bulk, advance rate shipping en multi-leg zone skipping).
 
Elke dag gebruikt door duizenden bedrijven zorgt BluJay's Parcel voor een versnelling in de laatste kritische kilometer(s). Het 
geeft u het vertrouwen dat uw zendingen ongeacht de bestemming, of de oorsprong, op tijd, kosteneffectief en met minimale 
onderbrekingen worden geleverd.
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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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