Exceptioneel transport

VAN SANTEN: ‘AAN DIT TMS KUNNEN WE DE
KOMENDE JAREN NOG VERSCHILLENDE
FUNCTIONALITEITEN TOEVOEGEN’

OVER VAN SANTEN

Voor de medewerkers op de afdeling planning kon het niet snel genoeg gaan:

Liever vandaag dan morgen stapten zij over naar het Transport
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INTERNE PRESTATIE
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‘Richting de klant zijn we in staat meer en sneller informatie aan
te leveren. Zelf verkrijgen we betere inzage in de omzet die we
maken dankzij de CRM-module’.

Chauffeurs weten de avond van tevoren

we maken dankzij de CRM-module. Of het
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precies wat de volgende dag van hen
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FLEXIBEL SYSTEEM
Sinds 2017 wordt met het systeem

De factuurmethode kan naar eigen inzicht
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GEBRUIK VAN DATA
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