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Centrale aansturing van het gehele 
transportproces

Beheer van alle transportmiddelen in één 
systeem

Grotere zichtbaarheid van het gehele Global 
Transportation Network (GTN)

Snellere ROI ; typische terugverdientijd 6-9 
maanden

Toegang tot realtime gegevens met één SaaS 
oplossing

Verbeterd algemeen supply chain 
management door samenwerking te 
bevorderen

Kies de juiste infrastructuur en stem 
technologie snel af op veranderende 
zakelijke behoeften

Meerdere partners kunnen de technologie 
via een gezamenlijk platform benutten

BluJay’s Transportation Management 
oplossing is een uitgebreid transport 
management systeem voor het 
vereenvoudigen, optimaliseren en vergroten 
van de transparantie van alle 
transportactiviteiten ongeacht 
transportmodus of geografische locatie. Met 
één platform en workflow voor 
transportplanning, -uitvoering, -afhandeling 
en -inkoop zorgt Transportation Management 
voor meer efficiency en lagere kosten.

Het is een single-instance & multi-tenant  
oplossing, d.w.z. dat één technologie voor alle 
klanten individueel toegankelijk is. Tot de 
voordelen van een echt SaaS-model behoren 
continue verbeteringen dankzij doorlopende 
software-upgrades, lagere opstartkosten en 
snellere implementatie. Transportation 
Management biedt een end-to-end en 360 
graden aanpak voor transport management in 
één workflow. Dit leidt tot meer transparantie 
van het gehele transportnetwerk. Bedrijven 
besparen gemiddeld tussen 5 en 10% van hun 
vrachtkosten in het eerste jaar.

Verlaag uw transportkosten en 
verbeter de service met een echt 
SaaS transport management systeem
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Volledige transparantie van 

Inkoop

Planning

Uitvoering

Afhandeling

Actionable Intelligence

Optimalisatie

Rating Engine

Onderling verbonden vervoerders

Dashboards

Adviseurs

Realtime tracking

Afspraken vastleggen

Uitgebreide rapportagefuncties

Transportation
Management

Functies voor
verladers

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES

AANVULLENDE 
FUNCTIES



BluJay Transportation Management biedt verladers de mogelijkheid om de juiste infrastructuur en bedrijfsprocessen te kiezen 
en hun efficiency te verhogen en zo de service te verbeteren. Ook kunnen bedrijven, dankzij toegang tot meerdere partners op 
een gezamenlijk platform de samenwerkingsmogelijkheden vergroten, door de capaciteiten van andere vervoerders te 
benutten. BluJay’s Global Trade Network garandeert compliance door zichtbaarheid te geven van de gehele supply chain en 
toegang tot bedrijfstak specifieke gegevens om aan voorschriften en richtlijnen in meerdere regio's te voldoen. 

In de huidige economische omgeving zoeken verladers naar manieren om de service te verbeteren en kosten te beheersen. 
Geconfronteerd met fluctuerende brandstofprijzen en gebrek aan vervoerders moeten verladers proactief inspelen op de 
uitdagingen zoals hoge volumes en snelheid en het ontbreken van een distributienetwerk om de serviceniveaus te behouden 
zonder de winst negatief te beïnvloeden.

Het beperkt aantal vervoerders en fluctuerende brandstofprijzen blijven invloed uitoefenen op transportmanagement.  Zonder 
inzicht in transportprocessen zijn bedrijven gedwongen om meer LTL () dan FTL () ritten te plannen, waardoor de kosten per 
kilometer en het aantal ‘lege’ kilometers stijgen en de CO2-emissies toenemen.  Van beperkte rijtijden via problemen bij de 
werving van chauffeurs tot aan eisen voor vrachtwagens: bedrijven moeten toegang hebben tot een groot vervoerdersnetwerk 
om winstgevend te blijven. 

WAARDE LEVEREN

BluJay Transportation Management biedt de in de bedrijfstak toonaangevende TMS-technologie met alle voordelen van een 
mondiaal transportnetwerk. Van functionaliteit via infrastructuur tot platform kan Transportation Management snel worden 
geïmplementeerd en waarde leveren. Toegang tot BluJay Solutions’ Global Trade Network maakt uitgebreid beheer van 
transportprocessen mogelijk door samenwerking, transparantie en schaalbare technologie. Traditioneel geïnstalleerde 
software is ontworpen met slechts één gebruiker in gedachten en biedt niet de zichtbaarheid, gecentraliseerde controle of de 
samenwerkingsvoordelen van een Global Trade Network bestaande uit meer dan 40.000 supply chain partners. 

OPLOSSING
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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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