
transport

AGEPE Transport is een onderdeel van AGEPE Logistics, de 

overkoepelende naam voor onze software oplossingen in de 

logistieke branche. AGEPE Transport is een functioneel, breed 

opgezet administratief en logistiek softwarepakket voor nationale 

en internationale transportbedrijven. AGEPE Transport is ontstaan 

door meer dan 35 jaar ervaring in de vervoerswereld.

AGEPE Transport is een functioneel, administratief
en logistiek softwarepakket.

logistics software



AGEPE Transport biedt een volledig geïntegreerde oplossing voor relatie-
beheer, calculatie, order- en ritopvolging, planning, nacalculatie en 
urenregistratie, materieel- en personeelsadministratie en de financiële 
administratie. Ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
koppelingen met boordcomputers en routeplanners vindt u terug  
in ons zeer uitgebreid softwarepakket voor de transportbranche. 
De boordcomputer  wordt gebruikt om real-time gegevens over 
brandstofverbruik, snelheid en doorlooptijden door te geven, zodat de 
planning geoptimaliseerd kan worden. Extra vrachten kunnen eenvoudig 
worden gepland en er is de mogelijkheid om te koppelen met tracking en 
tracing, zodat u altijd uw goederen kunt opvolgen in het logistieke proces. 
Tracking heeft betrekking op de actuele toestand van het product en 
tracing op het afgelegde traject en waar eventueel aanverwante producten 
zich bevinden.

Steeds meer transportbedrijven 

kiezen ervoor om een belangrijke 

rol te spelen in de logistieke 

keten. Ze worden bredere  

dienstverleners die zich, meer 

dan in het verleden, richten 

op value added logistics 

en informatievoorziening 

van hun klanten. Alles 

draait tegenwoordig om 

dienstverlening. Sommige 

transportbedrijven bieden 

daarom behalve vervoer van 

goederen ook andere activiteiten 

zoals opslag aan. Hiermee kan 

men een hogere marge behalen 

dan op het traditionele transport 

en een extra toegevoegde 

waarde bieden voor de 

klanten. Een andere belangrijke 

ontwikkeling is dat bij klanten 

de behoefte toeneemt om 

real-time inzicht te hebben in 

voorraden die zij hebben liggen 

bij hun logistieke dienstverlener. 

Zij willen exacte informatie over 

laad- en aflevertijden en ze willen 

te allen tijde kunnen opvragen 

waar hun lading zich op dat 

moment bevindt.

Onze software is modulair opgebouwd waardoor ze veel flexibiliteit 
biedt. Een uitgebreid basispakket dat is aan te vullen met de voor u 
belangrijke extra modules. Door het inzetten van de juiste modules, 
kan een optimale samenstelling gemaakt worden, toegespitst op 
uw bedrijf. Door het hele systeem bestaat de mogelijkheid om direct 
inzage te hebben in de lopende orders en ritten. Offertes kunnen zo 
worden omgezet naar tariefafspraken. De planning geeft een actueel 
inzicht in de uit te voeren orders en ritten en geeft de planner een 
uitstekend instrument om alles optimaal te beheren. U bent in staat 
om uw bedrijfsprocessen dermate te optimaliseren om te kunnen 
voldoen aan de vraag van uw klanten. Geen overbodige functionaliteit 
en de mogelijkheid om gefaseerd te starten.

Modulair opgebouwd
voor flexibiliteit

De totaaloplossing
inclusief track en trace



Rendement
AGEPE Transport maakt het mogelijk om al uw bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat u meer rendement 
uit uw organisatie haalt. Wilt u weten wat de opbrengst is per land, productgroep of materieeltype? Hebt 
u informatie nodig over de normbezetting ten opzichte van de werkelijke bezettingsgraad? Wilt u een 
vergelijking maken tussen de kosten en opbrengsten van twee types vrachtwagens? Middels rapportages 
en analyses kunt u alle benodigde managementinformatie uit het systeem halen, om dagelijks uw 
processen te kunnen sturen. Al met al zorgt AGEPE Transport ervoor dat u continu grip heeft op en inzicht 
heeft in de prestaties van uw organisatie. 

Optimaal relatiebeheer
Relatiebeheer betekent groei van uw organisatie. 
U wilt uw relatie met uw huidige klanten in stand
houden en uitbreiden en nieuwe klantrelaties 
aangaan op een effectieve en overzichtelijke 
manier. U wilt graag alle relevante gegevens en 
belangrijke informatie van een klant optimaal 
beheren en een klanthistorie opbouwen. Middels 
de elektronische documentmanagement module, 
bent u in staat op een gestructureerde manier 
orders, facturen, inkomende en uitgaande 
documenten te koppelen aan de desbetreffende 
klant. Hierdoor hebt u altijd alle relevante 
informatie van een klant bij elkaar. Offertes, CMR’s 
of facturen raken niet zoek en u kunt altijd alles 
terugvinden in het systeem. Dit stelt u in staat om 
adequaat te reageren op vragen van uw klanten. 

Eenvoudig werken 
Uw medewerkers halen meer uit uw 
informatiesysteem als functies helder en 
toegankelijk zijn. Bij de ontwikkeling van AGEPE 
Transport is iedere module volgens dezelfde 
basisprincipes opgezet met een zeer consequent 
en herkenbaar gebruik van knoppenbalken 
en tabbladen. Uw medewerkers leren in korte 
tijd eenvoudig en optimaal te werken met het 
systeem. Alle onderdelen die u wenst te gaan 
gebruiken, vormen één geïntegreerd geheel, 
waardoor u gegevens slechts eenmaal in hoeft 
te geven om vervolgens in diverse disciplines 
te kunnen gebruiken. Professionalisering op 
de werkvloer alleen is niet genoeg. Ook uw 
kantoorautomatisering zal moeten volgen, 
sterker nog, wordt steeds belangrijker. AGEPE 
Transport is ontwikkeld vanuit de praktijk en is 
continu in ontwikkeling om te kunnen blijven 
voldoen aan de vernieuwde vraag van de klant 
en de ontwikkelingen in de markt. Al ruim 35 
jaar anticiperen wij als het gaat om research en 
ontwikkeling. De nieuwste technieken worden 
steeds, bij voldoende stabiliteit, geïmplementeerd 
in onze software.



Relatiebeheer / CRM 
Offertebeheer
Order- en ritadministratie
Facturering
Materieel- en personeelsadministratie
Materieel- en personeelsplanning
Voor- en nacalculatie orders
Voor- en nacalculatie ritten
Kostenberekening transporteurs
Integratie boordcomputers
Warehouse administratie
Webportal
Elektronische integratie met klanten
Documentmanagement (DMS)
Managementrapportages (BI)
Financiële administratie

de mogelijkheden
van AGEPE transport
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