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TSM
Wat is het?
TSM staat voor Time slot management. Dit is een webtool die U helpt om uw yard planning te 
optimaliseren. Krijg zicht op uw planning & capaciteit en plan uw personeel in op de juiste momenten. 
Door een betere planning vermindert U de wachttijden en verhoogt u zodoende de productiviteit. 
Piektijden worden door vooraf ingeplande slots uitgevlakt omdat uw magazijn software ook beter kan 
afgesteld worden op deze registraties.

Het slotting systeem laat ook integraties met externe systemen toe.

Wat doet het?
TSM maakt het boeking proces eenvoudig. De transporteur selecteert eerst welke acties er moeten uitgevoerd 
worden (laden, lossen, beiden) en vult één of meerdere referenties in.

Het systeem gaat gaan uitrekenen hoeveel tijd deze lading/lossing zal nodig hebben volgens de configuratie 
en geeft alle mogelijke tijdstippen terug die beschikbaar zijn binnen die templates.

Uit alle mogelijke tijdstippen selecteert de transporteur het passende uur.

Van alle boekingen kan er ook een afdruk gemaakt worden (alle documenten aangepast worden naar een 
eigen structuur of met eigen logo).
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Mogelijkheid om te integreren met host systemen of met mobile devices

Voor wie is het?
Deze tool is geschikt voor firma’s die:
 -  hun parking beter willen beheren
 -  capaciteitsproblemen met personeel willen verbeteren
 -  wachttijden willen reduceren
 -  kortom algemene productiviteit verbeteren

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

1. WMS 7. EDI3. WCS 9. CIP2. MES 8. WPT4. VOI 10. HIP5. TMS 6. TSM

Execution Integration

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


