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Multimodaal transportbeheer

Biedt een volledige beheersing van de 
order-to-cash procescyclus

Verbeterde zichtbaarheid middels 
uitgebreide rapportages en dashboards

Transportplanning- en uitvoering

Carrier selection

Rating engine

Ondersteunt FTL, LTL, groupage, 
netwerkstructuren

Cross Dock en Warehouse Management 
geïntegreerd in TMS

Integratie mogelijk met BluJay’s Yard 
Management applicatie

Integratie mogelijk met externe onboard 
computing oplossingen

BluJay Transportation Management is een 
complete, geïntegreerde softwareoplossing 
waarmee u al uw logistieke activiteiten 
beheert en kunt volgen van begin tot eind – 
in meerdere talen, valuta's en tijdzones. 
Met de geïntegreerde Cross Dock en 
Warehousing modules en de beschikbare 
Yard integratie kunnen logistieke 
dienstverleners alle multimodale 
transport- en (tijdelijke) opslagactiviteiten 
middels één zending beheren en een 
gespecificeerde klantfactuur opstellen.

Verhoog de snelheid, 
nauwkeurigheid en transparantie van 
uw logistieke- en transportprocessen
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Krachtige order management module 
die verschillende (transport) operatie 
modellen en business rules 
ondersteunt

Ondersteunt zowel single side als 
complexe multi-depot operaties en 
multi-country operaties die meerdere 
netwerken vereisen

Door middel van automatische 
planningscenario's kun je efficiënter 
resources gebruiken, kosten beheersen 
en leegrijden minimaliseren

Soepele afhandeling van 
non-conformiteiten en 
onregelmatigheden

Geavanceerde cross dock handling

Inzicht in allocatie van kosten en 
opbrengsten

Geïntegreerde rating engine

KPI en reporting dashboard

Gemakkelijke integratie op te zetten 
met klanten, leveranciers en systemen 
van 3rd parties om naadloze 
afhandeling, maximale efficiëntie en 
minimale kosten te garanderen

Transportation
Management

Functies voor
LSPs

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES



Transportation Management ondersteunt de belangrijkste bedrijfsprocessen die uw logistieke operatie verbinden. Het biedt 
uitgebreide integratiemogelijkheden met boekhoudsystemen en  douane oplossingen, maar ook met klanten en 
handelspartners. Het resultaat is een gemeenschappelijk platform, geïntegreerde modules en gecentraliseerde gegevens die 
de efficiëntie verhogen en de klantenservice verbeteren.

Transportation Management kan aangepast aan uw business model ingezet worden, hetzij Saas/cloud,  hetzij on-premise. 
Door best practice implementatieprocessen bent u snel operationeel, waardoor u sneller van de voordelen van de oplossing 
gebruik kunt maken en uw investering kunt terugverdienen. Dit krachtige, gebruiksvriendelijk transport management systeem 
(TMS) biedt een uitgebreide toolset aan functies waarmee u de variabelen van het controleren van service level agreements 
kunt regelen om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Deze web-based transportmodule is geschikt voor organisaties die met een eigen wagenpark of met transportpartners 
werken. De module ondersteunt logistieke dienstverleners die de volgende diensten verlenen:

›   3PL, trucking en road forwarding
›   LTL / groupage
›   Volledige lading (FTL) en contract
›   Containertransport-netwerkdistributie
›   Internationaal transport
›   4PL-transport
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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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