
“Wij houden ervan dat het systeem open is en ons toelaat communicatie met onze partners, 
zowel klanten en leveranciers op te bouwen. Tegelijkertijd heeft het systeem rigide processen die 
ons in staat stellen om onze activiteiten te optimaliseren en een aantal stappen te automatiseren, 
waardoor het voor onze medewerkers om veel makkelijker is om mee te werken en tijd te besparen.”

Svetlin Peshev, CEO, WTO, Bulgarije

De wereld verandert steeds sneller, zaken worden voortdurend complexer en de vraag naar 
realtime-informatie blijft groeien. Dat maakt van groeien in de expeditiewereld een echte  
uitdaging. Het is onze missie bij Navitrans u te helpen uw uitdagingen te overwinnen. Navit-
rans Forwarding is ontwikkeld op maat van de sector en speciaal ontworpen voor logistieke  
dienstverleners die klaar willen zijn voor de toekomst van morgen.

Met uitgebreide en eenvoudig te gebruiken functies voor  zeevracht, luchtvracht en intermodaal 
transport, maakt Navitrans Forwarding u de sterkste schakel in de supply chain. Het helpt u 
uw bedrijf te connecteren, betere beslissingen te nemen, uw klanten de service te beiden die ze 
verwachten en zonder zorgen te groeien.

Navitrans wordt ontwikkeld op Microsoft Dynamics 365 Business Central en is beschikbaar als 

on-premise of gehoste oplossing. De suite bestaat uit 3 hoofd-modules: Navitrans Transport, 

Navitrans Forwarding en Navitrans Warehousing. Alle Navitrans-modules zijn ontworpen om  

onafhankelijk te werken, maar ze kunnen ook naadloos met elkaar geïntegreerd worden.

Navitrans Forwarding



Word lid van de groeiende groep succesvolle logistieke bedrijven die NaviTrans gebruiken om hun bedrijf te beheren.

Neem nu contact op:

300 Logistieke klanten
7000 Gebruikers in 30 landen
20 Jaar ervaring in de sector
100 % Focus op de logistiek

Navitrans is ontwikkeld op Dynamics 365 Business Central, de alles-in-een bedrijfsbeheeroplossing (ERP) van Microsoft, die gebruiksvriendelijk 

en makkelijk te implementeren is. Het is een van de weinige logistieke oplossingen die voldoen aan de strenge normen van Microsoft en het 

label ‘Certified for Microsoft Dynamics 365’ verkreeg.

Navitrans Forwarding-software is speciaal ontworpen om de complexe realiteit van expediteurs 

die zeevracht, luchtvracht en intermodaal transport beheren, om te zetten in eenvoudig te 

gebruiken processen. Met de flexibele configuratieopties past u de verschillende flows die u 

nodig hebt voor uw klanten eenvoudig aan.

Met Navitrans Forwarding kunt u:

• Rechtstreekse toegang krijgen tot alle relevante informatie via het digitaal dossier.
• Eenvoudig met alle logistieke belanghebbenden communiceren
• Uw bedrijf runnen vanuit het flexibele business proces management.
• Klantenrelaties en interacties van binnen uit beheren.
• Kosten van verschillende dienstverleners combineren en snel offertes maken
• Volledige controle houden over uw opbrengsten en kosten, van offerte tot factuur.
• Een oplossing voor uw volledige boekhouding en financiën krijgen
• Het maximum uit uw liquide middelen halen
• Uw eigen rapporten maken en ze naar alle belanghebbenden distribueren
• Inzicht krijgen in uw zakelijke activiteiten en trends als eerste spotten
• Beroep doen op uw eigen kennis en nieuwe opportuniteiten aantrekken
• Uitzonderingen met incidentenbeheer beheren
• Uitbreiden naar internationale markten.
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