
Stadigt stigende konkurrence, større forventninger fra kunder og samarbejdspartnere, stærkt-
varierende mængder… At skulle klare sig – og helst klare sig bedre end de fleste andre aktører–  
i logistikbranchen er en reel kamp. Hos Navitrans har vi gjort det til vores mission at hjælpe dig 
med at håndtere de udfordringer. Navitrans Warehousing er et lagerstyringssoftware (WMS), 
udviklet til branchen, designet til logistikudbydere som ønsker at være klar til fremtidens  
fremtid.

Med mange og brugervenlige funktioner til lagerhotel, bygger Navitrans Warehousing funda-
mentet for din succes. Det hjælper dig 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 Warehousing

“Vores mål er at garantere leveringstider på 6 timer 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, Belgie



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 bruger-

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

Navitrans Warehousing er en lagerstyringsprogram (WMS software), der er 100% designet og 

dedikeret til udbydere af lagerhotel. Det er en løsning med så fleksible konfigurationsmuligheder, 

at det konsekvent vil være både nemmere og hurtigere at tilpasse dig de forskellige arbejdsop-

gaver, du skal håndtere for dine mange kunder.

Med Navitrans Warehousing kan du:

• Reducere omkostningerne forbundet med dine lagerarbejdere
• Levere den service og kvalitet, dine kunder forventer.
• Tilbyde fuld transparens og sporing.
• Levere problemfri værdiskabende logistik (VAL).
• Håndtere kunderelationer og interaktioner.
• Tilpasse dig til variable kundeaftaler.
• Få en komplet regnskabs- og økonomiløsning.
• 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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