
The software that controls

your logistic flows



Hver eneste dag vi giver vores kunder effektive løsninger, der hjælper 
dem med at reducere omkostninger, øge indtjeningen og overstige 
deres kunders forventninger. 

NaviTrans er en meget komplet software løsning, der er bygget til 
branchen og designet til effektivitet. Som andre Microsoft-produkter 
er NaviTrans brugervenlig og let at implementere. Det hjælper dig 
med at håndtere de daglige udfordringer, du står over for, kontrollere 
din forretning og skille dig ud fra konkurrenterne.

NaviTrans giver dig forretningsindsigten til at kontrollere dine virks-
omhedsprocesser og udelukkende administrere undtagelserne.

Takket være den fulde processintegration af softwaren kan du også 
være sikker på, at alle oplysninger, du får, er komplette, korrekte og 
konsistente.

Den indbyggede Business Intelligence og integrerede advarselssys-
temer gør det lettere for dig at reagere proaktivt på de hurtige skift 
i markedet og tage de rigtige beslutninger om at reducere omkost-
ningerne og øge din indtjening hvor som helst du er, og på hvilken 
som helst enhed. 

Tag kontrol over din  
virksomhed, og forøg dit 
overskud

Mere end 7000 brugere 
arbejder med NaviTrans 
hver eneste dag

300 logistikudbydere 
stoler på NaviTrans til at 
kontrollere og optimere 
deres forretning

3 integrerede moduler : 
Transport, Spedition og 
Lagerhotel



NaviTrans omsætter transportørers, speditørers og andre udbydere 
af logistiktjenesters komplekse virkelighed til processer, der er lette 
at kontrollere. De forskellige moduler fungerer uafhængigt, men de 
er også integreret problemfrit. Den store række fleksible konfigu-
rationsmuligheder muliggør let tilpasning til dine forretningsbehov 
uden specialtilpasning. 

Den enorme række funktioner i NaviTrans gør det muligt for alle i 
din virksomhed at optimere deres daglige aktiviteter. I et interna-
tionalt miljø integrerer NaviTrans let lokale krav og gør det muligt 
for alle at arbejde på sit eget sprog og i sin egen valuta på samme 
centrale system.

Samlet gør alle de leverede effektivitetsfunktioner dig i stand til at 
opnå betydelige væksttal uden ekstra omkostninger.

Stigende konkurrence, større forventninger, faldende kundeloya-
litet... Det kan være en reel kamp at klare sig i logistikbranchen.

NaviTrans hjælper dig med at holde dine kunder tilfredse. Perfekte 
leveringer, korrekt fakturering, muligheden for at dele værdifulde 
oplysninger hurtigt og tidstro er blot nogle få af de konkurrence-
mæssige fordele, der gør det muligt ikke kun at øge kundetilfred-
sheden, men også tiltrække nye forretningsmuligheder.

Takket være de integrerede automatiseringsværktøjer kan gøre alt 
dette med indre indsats for dig eller dine medarbejdere.

Forøg produktiviteten, og 
hold styr på omkostningerne

NaviTrans har ét mål:  
At hjælpe logistikudbydere til at stå stærkere!

Løft kundetilfredsheden til et 
højere niveau

100 % branchefokus på  
logistikmarkedet siden 
1999

Installeret i over 30 lande 
i hele verden

Leveres i forskellige sprog

1 virksomhedsløsning, 
bygget til branchen og 
designet til effektivitet



NaviTrans, din garanti for fremtiden
Når du vælger software til at støtte dine forretningskritiske processer, vil du ønske at have en garanti for, at den løsning, du 
installerer, ikke bare understøtter virksomheden i dag, men også langt ind i fremtiden. NaviTrans byder på en enestående 
garanti på 3 forskellige niveauer:

Vi leverer et førsteklasses produkt
NaviTrans er udviklet på Microsoft Dynamics NAV, som er den virksomhedsløsning fra Microsoft, der strukturerer økonomiske 
og driftsmæssige forretningsprocesser. Mange af de bedste fremgangsmåder hos vores 250 kunder er blevet integreret. Den 
er den mest komplette øjeblikkeligt brugbare standardløsning til logistikudbydere på markedet. Et dedikeret team af udvikle-
re bygger nye NaviTrans-funktioner hver eneste dag og garanterer kontinuiteten af produktet.

Vi følger nøje tendenserne inden for teknologi
Hver år udgiver Microsoft en ny version af Dynamics NAV, som indeholder både funktionsmæssige og teknologiske forbe-
dringer. NaviTrans følger nøje denne udgivelsesplan, og med hver ny version tilføjes helt nye funktioner, der gør det muligt 
for dig at spare penge eller forbedre din service. Med en årlig investering på 11 milliarder amerikanske dollars i forskning og 
udvikling garanterer Microsoft kontinuiteten af teknologien.

Vi leverer tjenester i højeste kvalitet
Siden 1999 har NaviTrans udelukkende fokuseret på it-løsninger til logistikmarkedet. Vi forstår din forretning, og vi har den 
brancheerfaring, teknologiske knowhow og de projektfærdigheder, som kræves for at gøre dit projekt til en succes. Din suc-
ces er også vores eneste mulighed for at bevare vores omdømme på det eneste marked, som vi er aktive på. Dette engage-
ment i branchen garanterer kontinuiteten af vores tjenester og din sindsro. Du behøver ikke at bekymre dig om software, 
men kan fokusere på at realisere virksomhedens ambitioner.

Implementeringen af en ny forretningssoftware medfører altid vigtige ændringer med 
betydelig virkning på enhver organisation. Du kan dog reducere denne virkning ved at 
indgå samarbejde med NaviTrans, en softwareleverandør der kender transport- og logis-
tikbranchen indefra, og som derfor formår at levere og få den mest avancerede teknologi 
og funktionalitet til at virke fra første øjeblik. Vi er en partner, der bygger stærke, langsig-
tige partnerskaber med fokus på et klart engagement og commitment. En partner, der har 
omfattende i at minimere dine risici og gøre dit projekt til en succes.

Bliv en del af det stadigt voksende fællesskab af de bedste transport- og logis-
tikfirmaer, der bruger NaviTrans.

Kontakt os nu:

Certified for

NAV 
NaviTrans er bygget af Young & Partners Belgien 
på Microsoft Dynamics NAV-teknologi. I dag er det 
én af kun meget få logistikbrancheløsninger, der 
opfylder Microsofts højeste standarder og har mod-
taget ‘Certificeret til Microsoft Dynamics NAV’-ud-
mærkelsen. 

En investering i NaviTrans  
er en investering i din virksomheds fremtid.
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