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

Hver dag giver vi vores kunder effektive løsninger, der hjælper dem med at reducere 
deres omkostninger, øge deres indtjeningsmargener og overgå deres kunders forvent-
ninger. 

NaviTrans er en komplet softwareløsning, der er bygget til branchen og designet til ef-
fektivitet. Løsningen transformerer transportørers komplekse virkelighed til processer, 
der er lette at kontrollere. 

Med NaviTrans Transport kan du:

 9 Registrere transportordrer på kun et øjeblik.
 9 Gøre brug af et fleksibelt planlægningsværktøj til den nye generation af 

planlægningsanvendelser.
 9 Holde øjnene på vejen på alle tidspunkter.
 9 Fjerne kompleksiteten fra din køreadministration.
 9 Håndtere kunderelationer og interaktioner indefra.
 9 Beregne detaljerede omkostninger og øge antallet af vundne licitationer.
 9 Tilpasse dig komplekse prisaftaler med dine kunder.
 9 Lynhurtigt oprette fakturaer iht. dine kunders krav og ønsker.
 9 Øge behandlingshastigheden af indgående fakturaer.
 9 Få en komplet regnskabs- og økonomiløsning.
 9 Kontrollere og styre dine faste aktivers komplette livscyklus.
 9 Optimere din likviditet
 9 Udarbejde dine egne rapporter og distribuere dem til dine interessenter
 9 Få indsigt i dine forretningsaktiviteter og identificere nye trends
 9 Udnytte din viden og tiltrække nye muligheder
 9 Administrer undtagelsen og afvigelser.
 9 Ekspandere og udvide til internationale markeder. 

“NaviTrans giver os de oplysninger, vi har 
brug for til at styre vores forretning og øge 
vores indtjening. Samtidig har løsningen 
gjort det muligt for os at vokse, for at kunne 
få værdifulde informationer og tiltrukket nye 
kunder”
Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito, Finland

“NaviTrans har forvandlet os til en moderne 
og effektiv maskine. I dag omsætter vi for 
over en million Euro mere, end før vi havde 
NaviTrans – og uden at have ansat ekstra 
personale.”
Briek Verhelst, Verhelst Logistics, Belgien

NaviTrans Transport er en del af NaviTrans’ overordnede logistikpakke, der også indeholder software til lagerhotel og spedition. Løsningen er 
udviklet på Microsoft Dynamics NAV – en virksomhedsløsning, der strukturerer økonomiske og driftsmæssige forretningsprocesser. 

Som andre Microsoft-produkter er NaviTrans brugervenlig og let at implementere. Løsningen hjælper dig til at håndtere de daglige udfordringer, 
du står over for, kontrollere din forretning og differentiere dig fra dine konkurrenter. 

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

The software that controls

your logistic flows

TMS | Transport Management System
til logistikudbydere



Implementeringen af en ny forretningssoftware medfører altid vigtige ændringer med betydelig virkning på enhver organisation. Du kan dog re-
ducere denne virkning ved at indgå samarbejde med NaviTrans, en softwareleverandør der kender transport- og logistikbranchen 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, 
langsigtige 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 logistikfirmaer, der bruger NaviTrans. 

Kontakt os nu:

NaviTrans Scandinavia A/S 
Jernbanegade 23B 
DK-4000 Roskilde

+45 7070 1504 
info@navitrans.eu 
www.navitrans.eu
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Rollecentre
Personligt tilpassede skærme
Flere sprog
Microsoft Office-integration
Drag & Drop dokumenter 
Eksport/import til Excel
Ikke-overensstemmelse
Meddelelser
Styring af advarselsdistribution
Automatisk e-mailforsendelse
Vedhæft PDF

CRM-integration
Outlook-integration
Prisberegning mellem tilstande
Takstsimulation
Administration af tilbud og licita-
tioner

Tariffer pr. kunde
Forhandlerpriser
Faste priser 
Variable priser
Flerniveaupriser
Kombinerede priser
Niveaumatricer
Samlings priser  
Ekstra priser
Beregning af vejskad
Tarifvedligeholdelse
Rabatter

FTL/LTL
Bulkvarer og varer på paller
Tanktransport
Behandlede varer
ADR/Hazmat
Specialtransporter
Containertransport
Multitilstand
Definition af eget distributions 
netværk
Cross-Docking
Distribution
Konsolidering 
Ekspres

EDI
Fragtbørs
e-NaviTrans
Manuel ordreindtastning
Transportskabeloner
Variabelt CMR-layout

Planlægning af tidsleveringer
Tidslinjeplanlægning
Turplanlægning
Planlægning med flere ressourcer
Flerniveaus planlægningg
Forsendelsestidsplaner (sejlads-
tabeller)
Automatisk planlægning
Plan på kort
Integration af PTV Smartour

Instruktioner
Kvalifikationer
Serviceniveauer
Ressourcetyper
Kontroller af kombinationer og 
planlægning
Tidspladser
Ferier, udløbsdatoer
Opdel og kombiner

Integration til Flådestyringssyte-
mer
Mobil scanning
Pakkescanning
Kontakt ved levering
Flådeovervågning
Sporing
Rutevisning

Underleverandører
Historiske forhandleromkostninger
Simulation af forhandlertakster
Oprettelse af købsfaktura
Tildeling af købsomkostninger 
Afregningsforslag 

Palle- og pakkeudveksling
Automatisk registrering 

Pakkevægte
Rengøringsordrer
Rengøringspriser
Risiko- og sikkerhedssætninger
Produkt og produktgrupper

Batchbehandling af fakturaer
Flere fakturalayouts
Fakturasamling og -sortering
Udskriv til PDF 
Send faktura med e-mail

Regnskab
Budgetter
Virksomhedsgrupper
Konsolidering
Dimensioner
Flere valutaer
XBRL
Bankafstemning
Omkostningsregnskab
Internt regnskab
Likviditetsstyring
Styring af bankkonto 
Elektroniske betalinger
Direkte debet
Understøttelse af SEPA 
Anlægsaktiver
Hensættelser
Periodisering

Medarbejderoplysninger
Lønningsperioder, lønninger
Forskud

Dokumentrapportering
Power BI
Excel-tilføjelsesprogram 
JetReports Essentials 
KPI-dashboard
Microsoft SQL Server Reporting 
Services 
Åben XML-integration
Foruddefinerede finansoversigter 
ODBC-driver (Open Database 
Connectivity)

 9 300 kunder inden for 
transport og logistik 

 9 7000 brugere i 30 
lande

 9 20 års branche- 
erfaring

 9 100% fokus på 
transport og logistik 

Certified for

NAV 
NaviTrans er bygget på Microsoft Dynamics 
NAV-teknologi. I dag er det én af kun meget 
få logistikbrancheløsninger, der opfylder Mi-
crosofts højeste standarder og har modtaget 
‘Certificeret til Microsoft Dynamics NAV’-ud-
mærkelsen. 

Med 20 års branchefokus og 300 logistikudbydere, der stoler på NaviTrans til at kontrollere og 
optimere deres forretning, er NaviTrans i dag den mest udbredte løsning nden for transport og logitik. 
Den leverer en så bred vifte af funktionalitet, at det er muligt – ikke bare for dit driftspersonale, men 
også for alle andre afdelinger i din organisation – at optimere daglige rutiner og arbejdsgange: 


