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Zorgt voor volledige beheersing van het order-to-cash 
proces

Bespaart tijd en transportkosten

Voorziet in betere klantenservice en is flexibel zodat 
snel op veranderende eisen kan worden ingespeeld

Maakt integratie met meerdere boekhoudsystemen en 
sectorpartners mogelijk

Standaard integratie met Web Services, waaronder 
Sage ERP 300 Financial Accounting

Ondersteunt een compleet logistiek netwerk voor 
end-to-end visibility, samenwerking en beheersing

Soepel, schaalbaar platform dat zich aanpast aan 
veranderende omstandigheden en meegroeit met uw 
bedrijf

De Web Services omgeving en standaard API’s zorgen 
voor het efficiënt delen van gegevens

Integratie met het BluJay Global Trade Network, 
inclusief Customs Management, AES, Total Compliance 
(Denied Party Screening, License Determination, 
Embargoed Countries), Control Tower, Document 
Manager, Transportation Management for LSPs – CFS / 
Cross Docking, MobileSTAR mobiele apps voor het 
ophalen en leveren van zendingen inclusief Track & 
Trace

BluJay’s Transportation 
Management for Forwarders is een 
mondiaal inzetbare multimodale 
forwarding oplossing, die meerdere 
talen, valuta's en tijdzones kan 
verwerken. Door essentiële 
processen te automatiseren, 
bespaart u met onze Freight 
Forwarding oplossing kosten en 
verkort u de tijd van de verwerking 
van een zending. Dit resulteert in 
een betere service aan klanten en 
het vermogen om uw bedrijf te 
onderscheiden in een 
concurrerende markt.

Helpt uw global supply chain 
sneller, dynamischer en 
transparanter te maken

Transportation
Management for Forwarders

Functies voor
Forwarders
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Met het end-to-end verwerken van 
wereldwijde verzendingen is een 
volledige track-and-trace van een 
zending gedurende het hele 
verzendingstraject mogelijk

Control Tower webportaal verschaft  
transparantie aan tussenpersonen, 
douaneagenten en klanten

Met opties voor flexibele rapportages 
kunnen gebruikers gemakkelijk 
formulieren en documenten, evenals 
hun eigen geplande rapporten 
opstellen/wijzigen

Mijlpaal-gestuurde workflow volgens 
klantspecifieke procedures

Configureerbare mijlpaalplanner 
automatiseert opvolging, dat tijd en 
kosten reduceert

Dashboards die voorzien in krachtige 
rapportages en overzichten 

Met de alomvattende job-costing en 
profit-sharing module kunnen 
opbrengsten en kosten op verschillende 
niveaus berekend worden, met een 
gedetailleerde winstanalyse

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES



BluJays Transportation Management for Forwarders garandeert transparantie gedurende de gehele levenscyclus door gebruik 
te maken van het single file concept. Dit stelt alle supply chain partners in staat om samen te werken via één platform - 's 
werelds grootste Global Trade Network. BluJay Transportation Management for Forwarders biedt flexibiliteit, samenwerking en 
rechtstreekse beheersing. 

Met uitgebreide mogelijkheden tot integratie met financiële boekhoudsystemen, oplossingen voor customs & compliance, 
evenals voor uw klanten, handelspartners en sectorportals, ondersteunt BluJay Transportation Management for Forwarders 
uw gehele wereldwijde netwerk, waardoor u end-to-end visibility krijgt.

Door de volledige integratie met een Control Tower, zijn uw klanten in staat om online boekingen uit te voeren, toegang te 
krijgen tot informatie over de status van hun verzending en de nodige documentatie online te bekijken, waardoor de algehele 
efficiëntie van het supply chain-proces wordt verhoogd.

BluJay Transportation Management for Forwarders kan afgestemd op de wensen van uw bedrijf worden geïnstalleerd, hetzij 
Saas/cloud, hetzij op locatie. Onze domeindeskundigen werken met u samen zodat u snel aan de slag kunt met de standaard 
softwareconfiguratie, waardoor u sneller voordelen kunt behalen met de software, voor een snelle ROI.

De oplossing is ontworpen ter ondersteuning van bedrijven met wereldwijde lucht-, zee- en landvracht activiteiten en kan 
worden geconfigureerd voor net zoveel bedrijfsstructuurniveaus als nodig is – van kleine tot middelgrote expediteurs die in 
één regio opereren tot multinationals met duizenden gebruikers in vele regio's wereldwijd.

Cruciaal voor deze oplossing is de configureerbare workflow - door de gebruikers-gedefinieerde opties kunt u gemakkelijk 
processen opzetten die aangepast zijn aan de standaardprocedures van uw klanten, waarbij er vele variaties mogelijk zijn. De 
configureerbare gebruikersinterface (door gebruiker / gebruikersklasse)  en zoekfaciliteiten bieden een eenvoudige, intuïtieve 
navigatie die gemakkelijk aangepast kan worden voor gebruik door verschillende gebruikers op verschillende locaties die op 
verschillende manieren werken.  Transportation Management for Forwarders combineert mondiale zichtbaarheid en 
standaard gegevensverwerking met het vermogen om op plaatselijk niveau te differentiëren, waarmee u het beste van beide 
werelden krijgt.
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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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