
The software that controls

your logistic flows



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

NaviTrans is een zeer complete software, gemaakt voor de industrie, 
ontworpen voor efficiëntie. Net zoals de andere Microsoft-produc-
ten is NaviTrans een gebruiksvriendelijke software die makkelijk te 
implementeren is. Ze helpen u om uw uitdagingen het hoofd te bie-
den, het verschil te maken tov de concurrentie en groei te realiseren.

NaviTrans geeft u het zakelijk inzicht om uw bedrijfsprocessen te 
beheersen en enkel de uitzonderingen te beheren.

Dankzij de bedrijfsbrede integratie van de software, bent u er ook 
zeker van dat de ontvangen informatie compleet, correct en cohe-
rent is. 

De ingebouwde intelligentie en geïntegreerde waarschuwingssys-
temen helpen u proactief te reageren op de snel veranderende 
realiteiten van de markt en de juiste beslissingen te nemen om de 
kosten te verlagen en uw winstmarge te verhogen, waar u ook bent, 
op gelijk welk toestel.

Neem controle over uw bedrijf
en verhoog uw winst

Meer dan 7000 gebruikers 
gebruiken NaviTrans op een 
dagelijkse basis

300 Logistieke dienstverleners 
vertrouwen op NaviTrans om 
hun bedrijf onder controle te 
houden.

3 geïntegreerde modules: 
Transport, Forwarding &  
Warehousing



NaviTrans vertaalt de complexe realiteit van transporteurs, expedi-
tieedrijven en andere logistieke dienstverleners in makkelijk te be-
heersen processen. De verschillende modules werken zelfstandig, 
maar integreren ook naadloos. Dankzij een breed scala flexibele con-
figuratiemogelijkheden past de standaardoplossing zich zonder extra 
maatwerk gemakkelijk aan uw bedrijfsspecifieke behoeften aan.

Een overvloed aan functies stelt iedereen in uw organisatie in staat 
hun dagelijkse activiteiten te optimaliseren. In een internationale 
omgeving integreert NaviTrans probleemloos de lokale en operati-
onele vereisten en werkt iedereen in zijn eigen taal en valuta in één 
centraal systeem.

Al met elkaar zorgen de  verstrekte efficiënties ervoor dat u belang-
rijke groeicijfers kunt realiseren zonder extra kosten. 

Toenemende concurrentie, druk op de marges, afnemende klanten-
trouw. In de logistieke sector blijft het elke dag knokken.

NaviTrans helpt u uw klanten tevreden te houden. Foutloze leverin-
gen, correcte facturen, de mogelijkheid om waardevolle informatie 
te delen. Dit zijn slechts enkele van de concurrentiële voordelen die 
u niet alleen meer klantentevredenheid bezorgen, maar ook meer 
nieuwe klanten.

En het wordt nóg beter. Dankzij deze volledig geïntegreerde autom-
atisatie-tools, kunt u dit realiseren zonder enige extra inspanning 
van u of uw personeel.

Verhoog uw productiviteit en 
houd uw kosten onder controle

NaviTrans heeft maar één doel:  
logistieke dienstverleners doen uitblinken!

Uw klanttevredenheid naar 
een hoger niveau

100% focus op de logistieke 
markt sinds 1999

Wereldwijd geïnstalleerd in 30 
landen

Beschikbaar in meerdere  
talen

1 bedrijfsbrede oplossing,  
gemaakt voor de industrie, 
ontworpen voor efficiëntie



NaviTrans, uw garantie  
voor de toekomst
Wanneer u een software kiest om uw bedrijfskritische processen te ondersteunen, wilt u de garantie dat de oplossing die u 
implementeert uw bedrijf niet alleen vandaag maar ook in de verre toekomst ondersteunt. NaviTrans biedt een unieke garan-
tie op 3 verschillende niveaus:  

Wij leveren een eersteklasproduct
NaviTrans is ontwikkeld op Microsoft Dynamics NAV, de zakelijke oplossing van Microsoft die financiële en operationele 
bedrijfsprocessen structureert Veel van de beste praktijkprocessen van onze 250 klanten zijn geïntegreerd. Het is de meest 
complete gebruiksklare standaardoplossingen voor logistieke dienstverleners die u vandaag de dag op de markt zult vinden.  
toegewijd team van productontwikkelaars zorgt dagelijks voor extra functionaliteit en productverbeteringen.  Dat garandeert 
de continuïteit van het product. 

Wij volgen de technologische trends op de voet
Elk jaar brengt Microsoft een nieuwe versie van Dynamics NAV uit, die zowel functionele als technologische verbeteringen 
bevat. NaviTrans volgt deze releases op de voet en met elke nieuwe versie worden nieuwe functies en features toegevoegd 
die u helpen om geld te besparen en uw service te verbeteren. Met een jaarlijkse investering van 11 miljard dollar op onder-
zoek en ontwikkeling garandeert Microsoft de continuïteit van de technologie.

We deliver top quality services
NaviTrans richt zich sedert 1999 uitsluitend op IT-oplossingen voor de logistieke markt. Wij begrijpen uw noden en hebben 
de branche-ervaring, technologische knowhow en projectvaardigheden om uw project tot een goed einde te brengenn. Uw 
succes is trouwens de enige optie om onze reputatie op de enige markt waarin we actief zijn in stand te houden. Deze inzet 
voor de industrie garandeert de continuïteit van onze diensten en uw gemoedsrust. U hoeft zich geen zorgen te maken over 
software, u kunt zich richten op het realiseren van uw ambities.

De implementatie van een nieuwe bedrijfssoftware brengt altijd aanzienlijke veran-
deringen met zich mee en heeft een ingrijpende impact op een organisatie. 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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Spinnerijstraat 97
B-8500 Kortrijk

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

Certified for

NAV 
NaviTrans is een van de weinige logistieke oplossin-
gen die het label ‘Certified for Microsoft Dynamics 
NAV’ verkreeg. Dit betekent dat onze software is 
getest door het Software Solution Test Team van 
Microsoft Dynamics en voldoet aan de hoogste Mi-
crosoft-standaarden.

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


