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E�ektiv platform til eksekvering af 
forsyningskæde, der er designet til at 
hjælpe LSP'er med at reducere 
omkostninger og forbedre kundeservice

OVERSIGT LØSNINGSOVERBLIK

› Logistikplatformen til LSP'er omfatter 

− Transportstyring

− Lagerstyring

− MobileSTAR

− Terminalstyring

− Toldforvaltning 

Disse moduler er alle en del af den samme 
platform og kan købes og implementeres 
hver for sig eller sammen, afhængigt af dine 
krav. Løsninger kan også tilføjes med tiden 
for at tackle nye udfordringer, hvis der 
ønskes en trinvis fremgangsmåde

Logistikserviceudbydere (LSP'er) har 
brug for værktøjer, der er designet til at 
hjælpe med at navigere rundt i det 
globale markeds stigende antal 
kompleksiteter. De skal uden problemer 
kunne integreres med partnere over alt 
i forsyningskæden, være tilstrækkeligt 
fleksible til at tilføje nye tjenester og 
give deres kunder proaktiv synlighed. 
Med andre ord skal de kunne give en 
fantastisk oplevelse på vegne af deres 
kunder hver eneste dag. Og de skal 
kunne gøre det til optimale 
omkostninger. BluJays logistikplatform 
til LSP'er blev udarbejdet specielt til 
Logistikudbydere, med det formål at 
levere en fantastisk kundeoplevelse og 
samtidig holde udgifterne nede. Vi 
tilbyder et bredt udvalg af fleksible 
løsninger, der kan arbejde alene eller 
sammen for at skabe en problemfri 
arbejdsgang for at tjene dine kunder 
bedst.

CENTRALE FUNKTIONER
›

›

›

›

›
›

Enkelt vindue til at behandle alle ordrer og 
optimere omkostninger

Åben arkitektur med mere end 100 
standardkonnektorer

Fleksible arbejdsgange, der nemt kan 
tilpasses, så de imødekommer dine 
kunders behov

Effektiv omkostningsberegning og 
mulighed for at spore margin på jobniveau

Synlighed og mobil arbejdsgang

Veldokumenteret løsning med mere end 
100 europæiske LSP'er, der sender 
millioner af ordrer hver dag

LSP Platform
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Vi har arbejdet sammen med verdens bedste LSP'er i årtier og skabt en platform, der imødekommer deres meget unikke behov. 
Deres kunder er afhængige af deres evne til at tilpasse sig markedskræfter og geopolitiske kræfter. Hvad enten det drejer sig om 
at håndtere alle transportmoduler (TL/LTL, pakke, færge, jernbane, hav og luft), flere toldsystemer, eller flere partnere i realtid vil 
designet af BluJays platform gør dig i stand til at overkomme udfordringen og levere for dine kunder. Denne fleksible løsning 
muliggør endvidere hurtig onboarding, nem tilføjelse af nye tjenester, problemfri arbejdsgang, proaktive meddelelser og 
skræddersyet rapportering. 
 

BluJay Way
Vores onboarding proces lader os forstå kravene og stykke en plan sammen, der vil hjælpe dig med at nå dine mål - et BluPrint til 
succes. Vi kalder vores fremgangsmåde The BluJay Way - en kombination af vores kultur, filosofi og tjenester, der hjælper dig 
med at opnå dine mål.  

At opnå dine mål udarbejdet til logistikserviceudbydere (LSP'er)

Transportstyring administrerer planlægningen og 
eksekvering af forsendelser på tværs af de forskellige 

transporttyper og giver samtidig overblik og kontrol over 
processen fra ordreren bliver lagt ind til den bliver faktureret. 
Processen inkluderer valg af transportør, beregning af rater 

og fuld integration til andre løsninger på LSP platformen.
   

Lagerstyring organiserer dine ordrers bevægelse gennem 
lageret. Komplette handlinger med at vælge, pakke og 

sende, der er integreret i vores TMS-løsning,  muliggør det 
ultimative inden for fleksibilitet. Terminalstyring tilbyder 

kontrol og synlighed over dit lagers indgående og 
udgående flow.

MobileSTAR bringer mobilitet til platformen. Vores 
forsendelsesværktøj administrerer og optimerer flådens 
bevægelser og sporer leveringer i et konfigurerbart miljø 
for at skabe den leveringsoplevelse, dine kunder ønsker.    

Toldforvaltning eliminerer kompleksiteten ved at 
administrere global handel og skaber en automatiseret, 

pålidelig og hurtig måde til at administrere dine 
deklarationer på tværs af kundebasen.

Transportstyring Lager- og pladsstyring

MobileSTAR Toldforvaltning

RESULTATORIENTERET
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BluJay Solutions leverer supply-chain software og -services til verdens førende 
detailhandelsfirmaer, distributører, speditører, producenter og leverandører af 
logistik-services. BluJay’s DNA-Network bygger på Data, Netværk og applikationer og 
hjælper vores kunder med overblik, optimering og overholdelse af gældende 
myndighedskrav i forsyningskæden
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Logistikplatformen til LSP'er bygger på en stabil og sikker arkitektur, og den anvendes i mere end 18 lande på hundredvise af 
lokationer af nogle af verdens mest kendte navne inden for logistikbranchen.
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