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Snelle orderinvoer 

De orderinvoer wordt eenvoudig aan uw wensen aangepast. U kunt 

orders zowel digitaal als handmatig aanmaken. Bestaande orders zijn 

makkelijk te kopiëren en regelmatig terugkerende orders maakt u met 

één handeling voor een hele periode aan. Dus een razendsnelle 

orderinvoer. 

√ Volledige integratie met uw 

 financiële pakket 

√ Gebruikersvriendelijke  

 interface 

√ Eenvoudig aan uw wensen 

 aan te passen 

√ Ondersteuning van uw 

 complete bedrijfsvoering 

Uw hele bedrijfsproces binnen één pakket met TransportMaster 

 
TransportMaster is het zeer uitgebreide transport management systeem van TransportMaster.com B.V. 

Dit TMS is bestemd voor transporteurs, expediteurs en verladers. Het is ontwikkeld op basis van 

jarenlange ervaring en op de praktijk geënt. Het wordt volledig geïntegreerd met uw financiële pakket, is 

gebruikersvriendelijk en modulair uit te breiden. 

Het gehele proces, vanaf binnenkomst van de orders tot facturering en financiële verwerking, kan binnen 

TransportMaster worden afgehandeld. Het pakket is zeer flexibel van opzet zodat het eenvoudig kan 

worden aangepast aan uw wensen. Daarnaast kan de gewenste managementinformatie snel worden 

gepresenteerd. 
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Ritplanning 

Binnen de ritplanning zijn een groot aantal tools aanwezig om de 

planner te ondersteunen bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Schermen 

kunnen worden aangepast zodat alleen de voor de planner relevante 

informatie wordt getoond. Beschikbaarheid van wagens en chauffeurs, 

laadmeters en gewicht, de verwachte kosten en opbrengsten van de rit, 

het is allemaal inzichtelijk.  

 

Naast de administratieve vastlegging kunt u gebruik maken van het 

grafische planbord waarmee u nog meer inzicht in de planning krijgt. 

Uiteraard zijn er ook koppelingen mogelijk met geavanceerde 

ritplanningsoplossingen waaronder ORTEC OTD, PTV Intertour en PTV 

xTour.  

 

Een greep uit de modules 

√ Ferry-registratie 

√ Tolregistratie 

√ Emissie-registratie 

√ Boordcomputerkoppeling 

√ Ritten splitsen 

√ Transport Inkoop Facturen 
 (TIF) 
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Tarifering en facturatie 

Uitgevoerde orders wilt u uiteraard zo snel mogelijk factureren tegen de 

afgesproken tarieven. Ook wilt u tijdens het planningsproces al inzicht in 

de kosten en opbrengsten van een rit te hebben.  

 

U kunt tarieven handmatig vastleggen. Meestal zal het echter sneller 

zijn uw tarieven als prijsafspraken vast te leggen. Ook diesel– en 

thermotoeslagen kunt u eenvoudig vastleggen en doorberekenen. U 

kunt de orders nu eventueel volledig automatisch tariferen waarna de 

facturering kan plaatsvinden.  

 

Kosten en opbrengsten 

Voor een goede bedrijfsvoering is inzicht in kosten en opbrengsten van 

het grootste belang. TransportMaster geeft u dat inzicht. Dankzij de 

voor– en nacalculatie kent u het verwachte en het werkelijke rendement 

van uw ritten. 

 

 

Een greep uit de modules 

√ Brandstofregistratie 

√ Emballageregistratie 

√ Prijsafspraken verkoop 

√ Prijsafspraken inkoop 

√ Verzamelzendingen 

√ Afwezigheidsregistratie 

√ Standaardzendingen 

√ Klachtenbeheer 

√ Werkplaatsbeheer 
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Managementinformatie 

De vele in het systeem aanwezige rapporten bieden u uitgebreide 

managementinformatie. Bijvoorbeeld inzicht in de kosten en 

opbrengsten per rit of per opdracht, maar ook in de totaalkosten per 

wagen of per chauffeur per periode. Bekijk omzetgegevens per 

verkoper, per regio of per afdeling of maak performance-rapportages 

voor de verschillende opdrachtgevers. 

 

 

 

Met TransportMaster heeft u een uitstekende oplossing in huis voor de 

complete bedrijfsvoering van uw organisatie. Van orderinvoer tot 

facturatie en managementinformatie, allemaal binnen één pakket. 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een 

vrijblijvende demo. 

TransportMaster.com B.V. 

Newtonlaan 115 

3584 BH Utrecht 

Netherlands 

 

T +31 (0) 85 273 19 64 

www.transportmaster.com  

 

www.transportmaster.com  

info@transportmaster.com 
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