
Navitrans heeft maar één doel: logistieke dienstverleners doen uitblinken ! Het is een volledig 
softwarepakket: op maat van de sector, ontworpen voor logistieke dienstverleners die klaar 
willen zijn voor de toekomst van morgen.

Met uitgebreide en eenvoudig te gebruiken functies voor wegtransport, zee- en luchtvracht,  
intermodale transporten en opslag voor derden, is Navitrans uitgegroeid tot de meest  
complete out-of-the-box-oplossing vandaag op de markt. 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 hoofdmodules: 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 Logistieke Software



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

Slimme beslissingen nemen

Navitrans verzamelt alle operationele en financiële data in één systeem, op een complete, correcte en consistente 

manier. Dit stelt u in staat proactief te reageren op de snel veranderende werkelijkheid van de markten waarin u 

actief bent. Het integreert ook steeds meer met andere applicaties zoals Office 365, PowerBI, Flow en PowerApps. 

Navitrans biedt haar gebruikers een totaalervaring die geen enkel andere logistieke software oplossing kan bieden.

Zonder zorgen groeien

In Navitrans kan u met meerdere talen en deviezen werken. Het past zich aan de meeste lokale wettelijke vereisten inzake 

boekhouding, rapportering en financiële overzichten aan. De consolidatiefunctie maakt het mogelijk transacties van 

dochterbedrijven te exporteren en te importeren in de geconsolideerde onderneming. De ingebouwde intelligentie en 

waarschuwingssystemen leveren inzichten in al uw bedrijfsactiviteiten zodat u enkel de uitzonderingen moet beheren.

Uw bedrijf connecteren

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

Business Central verbindt de verschillende logistieke activiteiten met finance-, verkoop- en andere afdelingen. Met de 

Navitrans Driver App en de boordcomputerinterface kunt u de activiteiten op de weg controleren en het betrouwbare 

communicatieframe verbindt uw bedrijf met klanten en andere belanghebbenden in de supply chain.

Boven de verwachtingen leveren 

In de huidige markt vragen klanten steeds meer flexibiliteit, snelheid en transparantie van hun 

logistieke dienstverlener. Met Navitrans beschikt u over de mogelijkheid om uw informatie 

snel met uw klant te delen. Het biedt u de tools die u nodig hebt om uw klanten tevreden te 

houden en nieuwe opportniteiten aan te trekken.
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