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forwarding

In de expeditie wereld staat niets stil.  Steeds meer 
expeditiebedrijven kiezen er voor om hun waaier aan 
dienstverlening uit te breiden en richten zich tevens meer en 
meer op informatievoorziening.  Het hoofdtransport is niet langer 
de drijfveer.  Voor- en natransport, opslag, in-house activiteiten 
en bijkomende activiteiten komen  meer en meer aan de orde 
zodat een totaalpakket kan aangereikt worden aan de klanten.
Daarboven wil deze een real-time inzicht hebben van de status van 
de goederen of zending. 

AGEPE Forwarding, tijd voor innovatie 
op het vlak van expeditie software



AGEPE Forwarding  biedt een volledig geïntegreerde oplossing aan voor 
de expeditie wereld.  Dit voor zowel zeevracht, luchtvracht, wegvervoer, 
trein, binnenschip en intermodal. Relatie- en offertebeheer,  zending- en 
dossieradministratie, facturatie, voor- en nacalculatie, rapportage en finan-
ciële administratie zijn naadloos op elkaar afgestemd. Ook de nieuwste 
ontwikkelingen van data transmissie en web portalen vindt u terug in het 
pakket.  

 AGEPE Forwarding geeft u een optimaal inzicht in het reilen en zeilen van 
uw organisatie. Gaande van opvolgen van relaties en offertes naar correct 
organiseren van zendingen tot correcte afsluiting van de dossiers, U hebt 
op elk moment inzage en controle.  

AGEPE Forwarding maakt het mogelijk om al uw bedrijfsprocessen te op-
timaliseren, zodat u meer rendement uit uw organisatie haalt. 

AGEPE Forwarding is modulair opgebouwd.  Elke module werd af-
gestemd op de specifieke eisen van elke branche waardoor het een 
flexibel en optimaal gebruiksgemak biedt.  Door de modulaire op-
bouw kan een optimale samenstelling worden gemaakt, toegespitst 
op de noden en eisen van uw bedrijf.  Aan het reeds uitgebreide, 
basispakket kunnen steeds extra modules toegevoegd worden. Elk 
departement in uw bedrijf krijgt zo de juiste softwaregereedschap-
pen aangeboden, waardoor U in staat bent om uw bedrijfsprocessen 
volledig te optimaliseren naar  uw klanten toe. Geen overbodige 
functionaliteit en de mogelijkheid om gefaseerd te starten. 

De modules samen stellen u in staat om documenten te genereren 
volgens uw gekozen lay-out, rechtstreeks e-mails te versturen, links 
te leggen naar geautomatiseerde systemen van havens en partners, 
cost management efficiënt uit te voeren, elektronische dossiers op te 
bouwen, ...

Modulair opgebouwd
flexibel voor uw bedrijf

De totaaloplossing
met volledige integratie 
van uw bedrijfsprocessen



Snel en eenvoudig werken
AGEPE Forwarding voorziet elke module van dezelfde basisprincipes. Knoppenbalken en tabbladen zijn 
zeer consequent en herkenbaar geïntegreerd. U en uw medewerkers leren zo 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. 

Heaving an ERP system is not a luxury but a 
necessity
AGEPE Forwarding is ontwikkeld vanuit de praktijk 
en is continue in ontwikkeling om te kunnen 
blijven voldoen aan de vraag van de klant alsook 
aan de ontwikkelingen in de markt. Reeds meer 
dan 40 jaar anticipeert AGEPE Logistics Software 
als het gaat om research en ontwikkeling.                 
De nieuwste technieken worden steeds, bij 
voldoende stabiliteit, geïmplementeerd in onze 
software.  Dit steevast anticiperen helpt u uw 
organisatie met de verdere professionalisering op 
de werkvloer. 



Relatiebeheer (CRM)

Offertebeheer

Zending/dossieradministratie 

Facturering

Container-info en planning

Workflowmanagement

Voor- en natransporten

Voor- en nacalculatie

Warehouse administratie

Webportal

Elektronische berichten

Documentmanagement (DMS)

Managementrapporten (BI tool)

Financiële administratie

enkele mogelijkheden
van AGEPE forwarding
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