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

Hver dag giver vi vores kunder effektive løsninger, der hjælper dem med at reduc-
ere deres omkostninger, øge deres indtjeningsmargener og overgå deres kunders 
forventninger. 

NaviTrans Warehousing er en softwareløsning, der er 100 % designet til udbydere 
af lagerhotel. Den har fleksible konfigurationsmuligheder, så det bliver lettere at 
tilpasse de forskellige løsningsstrømme, du skal håndtere for dine kunder. 

Med NaviTrans Warehousing kan du:

 9 Reducere omkostningerne forbundet med dine lagerarbejdere

 9 Levere den service og kvalitet, dine kunder forventer.

 9 Tilbyde fuld transparens og sporing.

 9 Levere problemfrie værdiskabende logistik (VAL).

 9 Håndtere kunderelationer og interaktioner indefra.

 9 Tilpasse dig til variable kundeaftaler.

 9 Få en komplet regnskabs- og økonomiløsning.

 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 undtagelse og afvigelser.

 9 Ekspandere og udvide til internationale markeder.

“Overgangen af flere systemer til NaviTrans har 
øget effektiviteten og kvaliteten inden for virksom-
heden. Derudover giver innovative teknologier høj 
ydeevne for både MIDL-medarbejdere og kunder.”
Werner Meijer, MIDL Logistics, Nederlandene

“Vores mål er at garantere leveringstider på 6 tim-
er fra ordre til levering. Det er et meget ambitiøst 
mål, som kun kan indfries ved hjælp af et moderne 
WMS-system.”
Gert Snel, Snel Logistic Solutions, Nederlandene, 
Belgien

NaviTrans Warehousing er en del af NaviTrans’ overordnede logistikpakke, der også indeholder software til transport og spedition. Løsnin-
gen 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 udfor-
dringer, 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

WMS | Warehouse 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:
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Rollecenter 
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

Tariffer pr. kunde
Tariffer for ordrer og opgaver
Tariffer for lagringstjenester
Tariffer for periodiske tjenester
Faste priser 
Variable priser
Tarifvedligeholdelse
Rabatter

Definition af lageropbygning
Logistikelementer
Lageropbevarende enheder
Lagerklassifikation efter kunde 
Produktledelse efter kunde 
Lagerstyring efter kunde 

Indgående ordrebehandling
Udgående ordrebehandling
Værdiskabende logistik
Flerpalleregistrering 
Produkttransformeringer
Restordrer
Lagringsstrategier
Plukningsstrategier

Konsolideret plukning
Bølgeplukning
Rampeplanlægning
Vejebroer
Kvalitetskontrol

Lagerstyring
Cyklusoptælling
Genopfyldning
Partistyring

Opgavestyring
Registrering af opgavetid
Medarbejderplanlægning
Medarbejderrapportering
Forventet arbejdsbelastning

Automatisk beregning af ydelsen
Automatisk omkostningsberegning
Internt varesalg

Tekstbaseret scannergrænseflade 
(ADCS)
Grafisk scannergrænseflade

EDI
Webbaseret ordreindtastning
Manuel ordreindtastning

Palleregnskab
Pakkematerialer
Automatisk registrering 
Pakkevægte
Rettelser

Fakturaoprettelse
Batchbehandling af fakturaer
Flere fakturalayout
Fakturasamling og -sortering

Udskriv faktura 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. 

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

+45 7070 1504 
info@navitrans.eu 
www.navitrans.eu

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 logi-
tik. 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: 


