
Navitrans har ét mål: At løfte logistikudbydere til nye højder! Navitrans er en komplet  
softwareløsning: Udviklet til branchen. Designet til logistikudbydere som ønsker at være klar til 
fremtidens fremtid.

Med mange og brugervenlige funktioner til landtransport, sø- og luftfragt, multimodale  
transporter og lagerhotel, er Navitrans den mest komplette logistiksoftware, der findes på 
markedet i dag. 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 på leje-

basis. 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 Logistik Software



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

Træffe bedre beslutninger  

Navitrans indsamler alle data i ét system på en komplet, korrekt og konsistent måde og hjælper dig til at agere 

proaktivt i forhold til hurtigt og pludseligt opståede markedsændringer. Det integreres let med et stadigt stigende 

antal applikationer som Office 365, Power BI, Flow og PowerApps, hvilket gør Navitrans unik i forhold til at tilbyde 

brugerne en samlet oplevelse, som ingen anden logistiksoftware kan matche.

Vækste uden bekymringer 

Navitrans indeholder mange sprog and forskellige valutaer, overholder lokale lovkrav og understøtter lokalspecifik 

praksis i forhold til bogførings- og rapporteringsregler. Den indbyggede konsolideringsfunktionalitet gør det desuden 

muligt at eksportere transaktioner fra datterselskaber og importere/ konsolidere dem centralt. Indbygget intelligence 

og alarmsystemer giver dig den fornødne viden til at styre din forretning.

Forbind din forretning 

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

Business Central forbinder de forskellige logistikafdelinger med finans, salg og andre afdelinger. Med Navitrans Chauffør App 

og indbygget flådestyringsinterface kan du styre aktiviteterne på vejen og det pålidelige kommunikationsmodul forbinder 

din forretning med kunder og andre interessenter i forsyningskæden.

Leverer mere end forventet  

Kunderne stiller stadig større krav til deres logistikudbydere, når det gælder fleksibilitet, has-

tighed og transparens. Med Navitrans har du evnen til hurtigt at dele dine oplysninger i realtid 

med din kunde. Navitrans indeholder de værktøjer, du har brug for for at kunne levere ud over 

kundens forventninger og stille skarpt på nye muligheder.
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