
NaviTrans heeft maar één doel: de logistieke dienstverleners 
doen uitblinken in hun job.

Elke dag bieden we onze klanten effectieve oplossingen aan om hen te helpen 
besparen, winstmarges te verhogen en klanten tevreden te stellen. 

NaviTrans Forwarding is een software oplossing, 100% ontworpen voor de for-
wardingsector. De flexibele configuratie-mogelijkheden zorgen ervoor dat u 
vlot de verschillende processen voor uw klanten kunt behandelen.

Met NaviTrans Forwarding Management System kunt u:

 9 Rechtstreekse toegang krijgen tot alle relevante informatie via het digi-
taal dossier.

 9 Eenvoudig met alle logistieke belanghebbenden communiceren

 9 Uw bedrijf runnen vanuit het flexibele business proces management.

 9 Klantenrelaties en interacties van binnen uit beheren.

 9 Kosten van verschillende dienstverleners combineren en snel offertes 
maken

 9 Volledige controle houden over uw opbrengsten en kosten, van offerte 
tot factuur.

 9 Een oplossing voor uw volledige boekhouding en financiën krijgen

 9 Het maximum uit uw liquide middelen halen

 9 Uw eigen rapporten maken en ze naar alle belanghebbenden distribueren

 9 Inzicht krijgen in uw zakelijke activiteiten en trends als eerste spotten

 9 Beroep doen op uw eigen kennis en nieuwe opportuniteiten aantrekken

 9 Uitzonderingen met incidentenbeheer beheren

 9 Uitbreiden naar internationale markten.

“Wij houden ervan dat het systeem open is en 
ons toelaat communicatie met onze partners, 
zowel klanten en leveranciers op te bouwen. 
Tegelijkertijd heeft het systeem rigide processen 
die ons in staat stellen om onze activiteiten te 
optimaliseren en een aantal stappen te automa-
tiseren, waardoor het voor onze medewerkers om 
veel makkelijker is om mee te werken en tijd te 
besparen.”
Svetlin Peshev, CEO, WTO, Bulgarije

NaviTrans Forwarding is onderdeel van de NaviTrans logistieke suite die ook software voor Transporteurs en Public Warehousing bedrijven 
bevat. Het is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, een zakelijke oplossing van Microsoft die financiële en operationele processen struc-
tureert. 

Net zoals de andere Microsoft-producten is NaviTrans een gebruiksvriendelijke software die makkelijk te implementeren is. Ze helpen u om 
uw uitdagingen het hoofd te bieden, het verschil te maken tov de concurrentie en groei te realiseren.

Investeren in NaviTrans is investeren in de toekomst van uw bedrijf.

The software that controls

your logistic flows

FMS | Forwarding Management System
voor logistieke dienstverleners



 9 300 Logistieke 
klanten

 9 7000 Gebruikers 
in 30 landen

 9 20 Jaar ervaring 
in de sector

 9 100% Focus op 
de logistiek

NaviTrans heeft meer dan 20 jaar ervaring in de sector en 300 logistieke dienstverleners vertrouwen 
op het bedrijf om hun zaken onder controle te houden. Daarmee is NaviTrans de meest veelzijdige out-
of-the-box-oplossing in de logistieke sector. NaviTrans bevat tal van functies en opties die de dagelijkse 
activiteiten van uw operationele medewerkers en iedereen in uw organisatie optimaliseren: 

Certified for

NAV 
NaviTrans is ontwikkeld op basis van Microsoft 
Dynamics NAV. Het is een van de weinige logis-
tieke oplossingen die voldoen aan de strenge 
normen van Microsoft en het label ‘Certified 
for Microsoft Dynamics NAV’ verkreeg.

De implementatie van een nieuwe bedrijfssoftware brengt altijd aanzienlijke veranderingen met zich mee en heeft een ingrijpende impact op een or-
ganisatie. U kunt die impact echter beperken wanneer u samenwerkt met NaviTrans, een softwareprovider die de logistieke sector door en door kent 
en geavanceerde technologie met out-of-the-box-functies biedt. Een partner die garant staat voor een samenwerking op lange termijn met duidelijke 
afspraken. Een partner die voldoende ervaring in huis heeft om uw risico tot een minimum te beperken en uw project te doen slagen. 

Word lid van de groeiende groep succesvolle logistieke bedrijven die NaviTrans gebruiken om hun bedrijf te beheren. 

Neem nu contact op:
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Gepersonaliseerde schermen
Meerdere talen
Integratie met Microsoft Office
Documenten en bijlagen slep-
en en neerzetten
Exporteren naar/importeren 
uit Excel
Non-conformiteiten
Berichten
Meldingenbeheer
Geautomatiseerde e-mails
Pdf’s toevoegen

Integratie met CRM
Integratie met Outlook
Intermodale prijsberekening
Beheer van offertes

Zeevracht
Luchtvracht
Spoorwegvervoer
Wegvervoer
Planning van meerdere hulp-
middelen
Multimodale planning 
Verdeling over meerdere 
magazijnen
Vervoerschema’s (vertrekta-
bellen)

Workflowbeheer 
Dynamisch taakbeheer 

Dynamisch documentbeheer 
Instructies
Kwalificaties
Dienstniveaus
EDI
Integratie met INTTRA
Track & Trace

Onderaannemers
Historische leverancierskosten
Simulatie van leverancier-
starief
Aankoopfacturen aanmaken
Aankoopkosten toewijzen 
Voorstellen tot vereffening 

Facturen aanmaken
Facturen verwerken in batches
Aanpasbare factuurlay-out
Facturen samenvoegen en 
sorteren
Facturen afdrukken in pdf 
Facturen e-mailen

Grootboek
Budgetten
Bedrijfsgroepen
Consolidatie
Afmetingen
Meerdere munteenheden
XBRL
Afstemming van het banksaldo

Kostenberekening
Intercompany
Kasbeheer
Beheer van bankrekening 
Elektronische betalingen
Domiciliëringen
Ondersteuning voor SEPA 
Vaste activa
Opschortingen
Overlopende posten

Werknemersgegevens
Loonperiodes, lonen
Voorschotten

Documentrapporten
Power BI
Add-in voor Excel 
JetReports Essentials 
KPI-dashboard
Rapportdiensten van Microsoft 
SQL Server 
Integratie met Open XML
Vooraf gedefinieerde fi-
nanciële grafieken 
ODBC-driver (Open DataBase 
Connectivity)

NaviTrans Belux nv 
‘Cotton Park’ 
Spinnerijstraat 97
B-8500 Kortrijk

+32 (0)56 73 20 10
info@navitrans.eu 
www.navitrans.eu


