
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 Warehousing is een software-oplossing, 100% ontworpen voor logis-
tieke dienstverleners die diensten leveren voor public warehousing. De flexibele 
configuratie-mogelijkheden zorgen ervoor dat u vlot de verschillende processen 
voor uw klanten kunt behandelen.

Met NaviTrans Warehousing Management System kunt u:

 9 De arbeidskosten van uw magazijnpersoneel aanzienlijk verminderen

 9 De kwaliteit van service aanbieden die uw klant van u verwacht.

 9 Een volledig zicht op uw inventaris en stockbewegingen krijgen

 9 No-nonsense Value-Added Logistieke diensten verlenen

 9 Klantenrelaties en interacties van binnen uit beheren.

 9 Zich probleemloos aan diverse klantenovereenkomsten aanpassen

 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.

“Dankzij het overstappen van meerdere systemen 
naar NaviTrans wordt de efficiëntie en kwaliteit 
binnen het bedrijf verhoogd. Daarnaast zorgen 
vernieuwende technieken voor een hoge perfor-
mance voor zowel de medewerkers van MIDL zelf 
als voor de klanten.”
Werner Meijer, MIDL Logistics, Nederland

“Wij stellen ons tot doel om lead times van 6 uur 
te garanderen tussen bestelling en levering. Dit is 
best wel ambitieus en kan je alleen bereiken met 
een modern WMS-systeem.”
Gert Snel, Snel Logistic Solutions, Nederland, 
België

NaviTrans Warehousing is onderdeel van de NaviTrans logistieke suite die ook software voor Transport- en Expeditiebedrijven bevat. Het is 
gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, een zakelijke oplossing van Microsoft die financiële en operationele processen structureert. 

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

WMS | Warehouse Management System
voor logistieke dienstverleners



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:

Personalized Screens
Multi-language
Microsoft Office integration
Drag & drop documents
Export/import to Excel
Non-conformities
Notifications
Alert Distribution Manager
Automated e-mailing
Attach PDF

CRM integration
Outlook integration

Tariffs per customer
Tariffs for Orders & Tasks
Tariffs for Storage Services
Tariffs for Periodical Services
Fixed tariffs 
Variable tariffs
Tariff maintenance
Discounts

Warehouse layout definition
Logistic items
Stock keeping units
Warehouse classification by 
customer 
Product management by customer 
Warehousing management by 
customer 

Inbound order processing
Outbound order processing
Value-added logistics
Multi-pallet registration 
Product transformations
Backorders
Put-away strategies

Picking strategies
Consolidated picking
Wave picking
Quay planning
Weigh bridges
Quality control

Stock management
Cycle counting
Replenishment
Party management

Task management
Task time registration
Employee planning
Employee reporting
Expected workload

Automatic services calculation
Automatic cost calculation
Internal sales of goods

Text based scanner interface 
(ADCS)
Graphical scanner interface

EDI
Web order entry
Manual order entry

Pallet Exchange
Package materials
Automatic registration 
Package balances
Corrections

Invoice Creation
Invoice batch processing
Variable invoice layout

Invoice assembly & sorting
Print invoice to PDF 
Email invoice

General Ledger
Budgets
Company groups
Consolidation
Dimensions
Multi-currency
XBRL
Bank reconciliation
Cost accounting
Intercompany
Cash management
Bank account management 
Electronic payments
Direct debits
Support for SEPA 
Fixed assets
Deferrals
Accruals

Employee information
Wage periods, wages
Advances

Document reporting
Power BI
Excel add-In 
JetReports Essentials 
KPI dashboard
Microsoft SQL Server Reporting 
Services 
Open XML integration
Predefined financial charts 
Open database connectivity 
(ODBC) driver

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: 

 9 300 Logistieke 
klanten

 9 7000 Gebruikers 
in 30 landen

 9 20 Jaar ervaring 
in de sector

 9 100% Focus op 
de logistiek

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.
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