
“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

Stadigt stigende konkurrence, massivt pres på indtjeningen, svigtende kundeloyalitet … At 
skulle klare sig – og helst klare sig bedre end de fleste andre aktører – i transportbranchen er 
en reel kamp. Hos Navitrans har vi gjort det til vores mission at hjælpe dig med at håndtere 
de udfordringer. Navitrans Transport er et transport management software (TMS), udviklet til 
branchen, designet til logistikudbydere som ønsker at være klar til fremtidens fremtid.

Med mange og brugervenlige funktioner til alle former for landtransport, baner Navitrans 
Transport vejen for din succes. Det hjælper dig med at forbinde din forretning, træffe bedre 
beslutninger, levere dine kunder den service, de forventer og vækste uden bekymringer. 

Navitrans er udviklet på Microsoft Dynamics 365 Business Central og det er tilgængelig enten 

som lejet eller købt software. Det består af tre hovedmoduler: Navitrans Transport, Navitrans  

Forwarding og Navitrans Warehousing. Alle Navitrans moduler er desuden udviklet til at fungere 

uafhængigt af hinanden - og samtidig integrere problemfrit til og med hinanden.

Navitrans Transport



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

Kontakt os nu:

300 Logistikudbydere
7000 Brugere i 30 lande
20 Års branche-erfaring
100 % Fokus på logistik

Navitrans er udviklet på Microsoft Dynamics 365 Business Central, det er en alt-i-en økonomi- og forretningsplatform (ERP), det er brugerven-

lig og let at implementere. Det er én af kun meget få logistikbrancheløsninger, der opfylder Microsofts højeste standarder og har modtaget 

‘Certificeret til Microsoft Dynamics NAV’-udmærkelsen. 

Navitrans Transport er en komplet softwareløsning, der er udviklet til branchen og designet til 

effektivitet. Løsningen transformerer transportørers komplekse virkelighed til processer, der er 

lette at kontrollere. 

Med Navitrans Transport kan du:

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

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