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OVERSIGT LØSNINGSOVERBLIK
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›

Komplet kontrol med processen fra ‘order 
to cash’ (ordre til betaling)

Mindre tidsforbrug og 
administrationsomkostninger

Bedre og mere fleksibel kundeservice

Integration med regnskabssystemer og 
samarbejdspartnere

Standard integrationer via Web Services  

Adgang for kunder, leverandør og 
samarbejdspartnere via webportaler

Understøtter og kontrollerer flowet i 
logistiknetværket fra a-z  med 
gennemsigtighed

Agil, skalerbar platform tilpasset væksten i 
din forretning

Web Services og standard API'er 
understøtter effektiv datadeling

Integration til BluJay Global Trade Network 
platform, med funktionalitet til styring af 
blandt andet, toldadminisatration, 
compliance Mangagement, cross-docking, 
mobility til afhentinger og leveringer, track 
& trace o.m.a.

BluJay’s Transportation Management 

for Forwarders er en global 

speditørløsning der understøtter 

forskellige transporttyper, sprog, 

valutaer og tidszoner. Ved at 

automatisere centrale processer kan 

vores speditørløsning hjælpe med at 

reducere omkostninger og tid til at 

behandle hver forsendelse, 

forbedrede din kundeservice og din 

mulighed for at differentiere din 

virksomhed på et 

konkurrencebetonet marked.

Øget hastighed, præcision og 
gennemsigtighed af din globale 
forsyningskæde

CENTRALE FUNKTIONER
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›

Global forsendelsesproces fra a til z 
med track & trace af pakker i hele 
transportkæden

Fælles kundeportal, du kan give en 
adgangsportal til kunder salgsteam, 
agenter mæglere eller 
tredjepartsleverandør

Fleksibel rapportering så brugeren let 
kan ændre/oprette formularer og 
dokumenter og uden problemer levere 
planlagte rapporter til kunderne

Proces baseret på den specifikke 
kundes deadlines og procedurer

Konfigurerbar tidsplanlægning med 
automatisk opfølgning sparer dig for 
tid og penge

Dashboard-baseret overblik og 
rapportering med effektiv 
forespørgselsfunktion

Omfattende omkostningsmodul hvor 
indtjening og udgifter administreres på 
forskellige niveauer med detaljeret 
overskudsanalyse

Transportation
Management for Forwarders
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BluJay’s Transportation Management for Forwarders giver overblik over hele forsendelsesprocessen baseret på et enkelt 
globalt koncept. Dermed kan alle partnere i forsyningskæden arbejde sammen i en platform – verdens største Global Trade 
Network. Giver speditøren mulighed for fleksiblitet, samarbejde og kontrol.

Med udvidet mulighed for integrationer til regnskabssystemer, told- og compliance-løsninger samt til dine kunder, samarbe-
jdspartnere og brancheportaler kan Transportation Management for Forwarders understøtte hele dit global netværk.
Komplet integration med vores Customer Portal  så dine kunder kan oprette online bestillinger, få oversigt over forsendel-
sesstatus og se relevant dokumentation online og derved opnå større effektivitet i forsyningskæden.

Transportation Management for Forwarders kan implementeres efter dit behov, enten SaaS/cloud eller on-premise. Vores 
domæneeksperter kan hjælpe dig med at få det hurtigt i luften baseret på branchestandarder, best-practice-konfiguration, og 
dermed fremskynde fordele og investeringsafkast for din virksomhed.

Løsningen er designet til at understøtte den globale forretning og kan konfigureres til mange forskellige organisationsniveau-
er efter behov,  både til mindre eller mellemstore speditørfirmaer, der arbejder i samme område, og til multinationale 
virksomheder med tusindvis af brugere i forskellige lande kloden rundt.

Nøglen til vores løsning er den konfigurerbare proces – brugerdefinerede valg med nem opsætning af processer egnet til at 
ubderstøtte kundens procedurer med et utal af kombinationsmuligheder. Det konfigurerbare brugerinterface (bruger/bru-
gerkategori) og søgefunktioner indebærer en enkel og intuitiv navigation, der let tilpasses forskellige brugere forskellige 
steder og som arbejder på forskellige måder. 

Transportation Management for Forwarders kombinerer global synlighed og standarddata håndtering med muligheden for 
differentiering på lokalt niveau, så du får det bedste af to verdener.

SOLUTION
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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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