AFAS Profit & Transsmart
Maak verzenden makkelijk!
Herken je dit?
Een klant plaatst via je webshop of telefonisch een order. Deze order komt binnen in AFAS Profit,
deze wordt gepickt en de factuur wordt aangemaakt. En dan komt het moment: de order moet
verzonden worden. Wat nu?
Voor iedere order bepaal je zelf met welke vervoerder je het wil verzenden. Is vervoerder A of B nou handiger? En
wanneer je de keuze hebt gemaakt, moet je iedere zending apart en handmatig in het systeem van je vervoerders
boeken. Wat een werk! En veel kans op fouten!

Sneller werken met verzendsoftware
Als je met AFAS Profit werkt, heb je de mogelijkheid te koppelen met de verzendsoftware van Transsmart. En dat
maakt je hele verzendproces makkelijk! Het boeken van orders en printen van de labels wordt geautomatiseerd en je
zendingen worden direct bij de juiste vervoerder aangemeld.
•
•
•

Automatisch de juiste labels en documenten uit je printers
Ruim 400 vervoerders en duizenden bezorgopties te koppelen
Sneller, efficiënter en minder foutgevoelig

Hoe koppel ik met Transsmart?
Wanneer je nog geen koppeling hebt met de delivery management software van Transsmart, kun je dit heel
gemakkelijk en snel realiseren. Deze videotraining toont hoe je eenvoudig een koppeling maakt. De module is namelijk
standaard aanwezig in AFAS Profit. Hiermee kun je vanuit Profit met een pakbon je zending digitaal aanmelden bij je
vervoerders. De Track-and-trace-link hiervan wordt opgeslagen bij de pakbon en kan via e-mail aan je klanten verstuurd
worden!

Bekijk de video

Trends en ontwikkelingen
Transsmart blijft continu ontwikkelen en inspelen op trends. Als AFAS Profit gebruiker profiteer je hier ook van! Zo
zorgen we onder andere dat de nieuwste producten en diensten van vervoerders (bijvoorbeeld duurzame fietskoeriers,
same-day delivery, etc.) aangestuurd kunnen worden met de verzendsoftware en dat de labels altijd conform de meest
recente specificaties van vervoerders zijn. Tevens zorgen we dat onze software altijd up to date blijft met de software
van AFAS Profit.
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Wat het kost? Kijk op de volgende pagina!

Track & Trace
Wanneer je vervoerder(s) dit ondersteunen, komt er na het boeken direct een Track & Trace link beschikbaar die ook in
AFAS Profit teruggekoppeld wordt. Zo kun je ten alle tijden zien wat de status van de order is. Ook kan er een
e-mailnotificatie worden verstuurd naar je klanten met hierin de Track & Trace informatie.

Wat kost het?
De cloud-module van Transsmart waar we het over hebben, heet SmartBook&Print. Dit is de basismodule. De vraag die
iedereen stelt is natuurlijk ‘wat kost dat?’. Om daar goed antwoord op te kunnen geven, moet ik een paar dingen van
je weten. Bijvoorbeeld met hoeveel (en welke) vervoerders je werkt en hoeveel pakket- & palletzendingen je per jaar
verstuurt.
Op basis hiervan kan ik namelijk de implementatiekosten voor je uitrekenen en kan ik je laten zien in welke staffel
van ons ‘standaard abonnement’ je valt. Je betaalt bij ons namelijk een x-bedrag per zending en hiervoor hebben we
logische staffels bepaald.

Als je wil, maak ik graag op maat een overzicht van de kosten voor je.
Uiteraard geheel vrijblijvend!

Interesse?
Heb je nog vragen over de software en/of wil je graag die vrijblijvende berekening
op maat? Neem dan contact met me op via email of telefoon: 088-126 0325.
Ik help je graag. Hopelijk tot snel!
Jorden van den Beuken

Stuur mij een email

