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Krachtig platform voor supply chain 
execution ontworpen om LSP's te 
ondersteunen bij het besparen van kosten 
en het verbeteren van de klantenservice

OVERZICHT
OPLOSSINGEN IN ÉÉN 
OOGOPSLAG

› Het logistieke platform voor LSP's omvat 
oplossingen voor:

− Transport Management

− Warehouse Management 

− Mobiliteit (MobileSTAR)

− Yard Management

− Customs Management

Deze modules maken allemaal deel uit van 
hetzelfde platform en kunnen afzonderlijk 
of geïntegreerd  worden gebruikt of 
geimplementeerd afhankelijk van uw 
wensen. Oplossingen kunnen ook in de 
loop van de tijd worden toegevoegd om 
nieuwe uitdagingen aan te pakken als een 
gefaseerde aanpak gewenst is.

Logistieke dienstverleners (LSP's) hebben 
hulpmiddelen nodig die ontworpen zijn 
om te helpen navigeren door de groeiende 
complexiteit van de mondiale markt. Ze 
moeten naadloos integreren met partners 
binnen de gehele supply chain, wendbaar 
genoeg zijn om nieuwe diensten toe te 
voegen en proactieve zichtbaarheid te 
bieden aan hun klanten. Met andere 
woorden, LSP's moeten elke dag een 
geweldige ervaring bieden ten behoeve 
van hun klanten, tegen geoptimaliseerde 
kosten. BluJay's Logistiek Platform voor 
LSP's is speciaal gebouwd voor de 
logistieke dienstverleners die het 
vermogen moeten bezitten om een goede 
klantervaring te bieden, terwijl de kosten 
laag worden gehouden. Wij bieden een 
volledig assortiment aan flexibele 
oplossingen die zowel afzonderlijk als 
geintegreerd kunnen werken en zo een 
naadloze workflow creëren om klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn.

BELANGRIJKE FUNCTIES
›

›

›

›

›
›

Een single window om alle orders af te 
handelen en kosten te optimaliseren 

Open architectuur met meer dan 100 
standaard aansluitingen 

Flexibele workflow-engine die eenvoudig aan 
te passen is aan de behoeften van uw 
klanten 

Krachtige jobcosting-engine met de 
mogelijkheid om de marge op het niveau 
van de job op te sporen 

Mobiliteit en zichtbaarheid 

Schaalbare oplossing, meer dan 100 
Europese LSP's gebruiken het platform voor 
het verzenden van miljoenen orders per dag

LSP Platform
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We werken al tientallen jaren samen met gerenommeerde LSP's wereldwijd en hebben een platform gecreëerd om aan hun zeer 
unieke behoeften te voldoen. Hun klanten vertrouwen op hun vermogen om zich aan te passen aan markt- en geopolitieke 
krachten. Of het nu gaat om het beheer van verschillende transportmodaliteiten (FTL/LTL, Parcel, Ferry, Spoor, Lucht- en 
zeevracht), meerdere douaneregimes, realtime zichtbaarheid van activiteiten van meerdere partners of veranderingen in klant- 
vereisten, kunt u er zeker van zijn dat BluJay's platform is uitgerust om deze uitdagingen aan te gaan en te leveren voor uw 
klanten. Deze flexibele oplossing maakt verder snelle on-boarding van klanten, eenvoudige toevoeging van nieuwe diensten, 
naadloze workflow, proactieve meldingen en rapportage op maat mogelijk. 

De BluJay-manier
Onze toewijding en kennis van de markt zal ons in staat stellen om de vereisten te begrijpen en een plan samen te stellen dat zal 
helpen om uw doelen te bereiken - een BluPrint voor uw succes. We noemen onze aanpak de BluJay-manier - een combinatie 
van onze cultuur, filosofie en diensten die u helpen succesvol te zijn, nu en in de toekomst.  

Speciaal ontworpen ter ondersteuning van activiteiten van logistieke dienstverleners (LSP's)

Transport Management beheert de planning en uitvoering 
van verzendingen ongeacht transportmodaliteit en biedt 

daarbij controle over het order-to-cash proces. Het omvat 
o.a. Carrier Selectie, Rating Engine en integratie met 

andere LSP Platform modules.

Warehouse Management beheert en controleert de 
plaatsing en verplaatsingen van uw orders binnen het 
magazijn of distibutiecentrum. Inclusief volledige pick-, 
pack- en verzendhandelingen geintegreerd met onze 

TMS-oplossing voor ultiem gemak. Yard Management biedt 
operationele controle en zicht op de inkomende en 
uitgaande stromen op uw bedrijfsterrein en docks.

MobileSTAR brengt mobiliteit naar het platform. Onze 
verzendtool beheert en optimaliseert de bewegingen van 

het wagenpark en traceert leveringen in een 
configureerbare workflow-omgeving om de 

leveringservaring te creëren die uw klanten wensen.

Customs Mangement verwijdert de complexiteit uit het 
beheer van de wereldhandel en creëert een 

geautomatiseerde, betrouwbare en snelle manier om uw 
declaraties voor alle klanten te beheren.

Transport Management Warehouse and Yard Management

MobileSTAR Customs Management

RESULTAATGERICHT
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BluJay Solutions helpt bedrijven over de hele wereld uit te blinken in logistiek en 
handelscompliance - het zit in ons DNA. Via een combinatie van data, netwerken en 
applicaties, geleverd op de BluJay wijze, voorziet ons DNA-platform in het verkrijgen 
van een frictieloze supply chain voor duizenden toonaangevende fabrikanten, 
retailers, distributeurs, expediteurs, douane-expediteurs, vervoerders en logistieke 
dienstverleners.
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Het logistieke platform voor LSP's is gebouwd op een stabiele en veilige architectuur en wordt in meer dan 18 landen op 
honderden locaties gebruikt door enkele van 's werelds meest gerenommeerde namen in de logistieke sector.

BEWEZEN, ROBUUST, BETROUWBAAR EN VEILIG


