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TMS
Wat is het?
Het TMS Portal (transport management software) is een cloud platform die firma’s helpt bij het plannen en 
opvolgen van transportopdrachten. Zowel voor de transporteurs als voor planners is dit de geschikte tool. 
Orders kunnen heel eenvoudig aangemaakt worden op basis van templates. Hierdoor zijn direct de juiste 
kosten/opbrengsten gekoppeld aan elke transport.

Het opvolgen en plannen van je equipment, materiaal en personeel kan heel eenvoudig via de aanpasbare 
dashboards.

Het TMS portal kan ook gekoppeld worden aan andere externe systemen zoals Trimble boordcomputers, 
e-cmr providers, accounting software, …

Het is de bedoeling dat je van de eerste stap (aanmaken van uw orders) tot de laatste (factureren van 
de klanten) het TMS portaal niet hoeft te verlaten. Hierdoor zit alle info centraal en overzichtelijk, wat 
samenwerken met collega’s eenvoudiger maakt.
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Interessante features van het TMS
 -  Digitale documenten koppelen aan orders en facturen
 -  Geschiedenis van equipment ’s en orders
 -  Generatie van transport documenten voor suppliers die vanuit het systeem kunnen gemaild worden
 -  Resultaat berekeningen per opdracht of over een periode
 -  EDI integraties zijn eenvoudig toe te voegen
 -  Persoonlijke begeleiding bij opstart
 -  Het is een cloud toepassing => geen installatie en/of servers nodig

Voor wie is het?
Met onze TMS software focussen we ons op de 2 types firma’s: 
 - Enerzijds hebben we de firma’s die zelf geen vrachtwagens beheren maar de acties laten uitvoeren 

door één of meerdere onderaannemers. Voor deze groep klanten is overzicht van de totale transport 
opdracht alsook de verzameling van kosten zeer belangrijk.

 - De andere groep firma’s waar we ons op richten zijn de transporteurs met eigen materiaal. Bij deze 
klanten is het inplannen en opvolgen van zowel personeel als materiaal zeer belangrijk.

TMS conclusie
 -  Planning en opvolging van de eerste stap tot de laatste
 -  Integratie met externe systemen mogelijk
 -  Budgetvriendelijke instapprijs
 -  Schaalbare oplossing

C&W Logistic Software Suite
TMS maakt deel uit van de C&W Logistic Software Suite die u in alle executie en integratie aspecten van uw 
logistieke bedrijfsprocessen kan ondersteunen.

Execution
WMS Warehouse Management System
MES Manufacturing Execution System
WCS Warehouse Control System
VOI Voice Connector
TMS Transport Management Software
TSM Time Slotting Management

Integration
EDI Electronic Date Interchange
PTS Web Portals
CIP Carrier Integration Platform
HIP  Hoste integration Platform
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