Logistiek Dienstverlener

MEER SERVICE, MINDER WERK DANKZIJ TALIS

OVER TREEPORT

TMS EN TALIX PORTAL

SERVICES

“Treeport Services had bij de invoering van TALIS in oktober 2013 drie medewerkers.

Treeport Services is dé logistieke oplossing

Dat zijn er inmiddels twee en dankzij TALIS TMS gaat dit niet ten koste van de

voor het verzamelen, verdichten en het

kwaliteit”.

transport van (kleine) orders binnen de
Treeport-regio (Zundert). Treeport Services
verbetert

Het innovatieve concept van Treeport vraagt

“Door

slim gebruik

van TALIS

de

agrologistiek

voor

de

boomkwekerij-sector.

om een soortgelijke oplossing van de TMS

TMS en de TALIX Portal kunnen we

Een greep uit de diensten van Treeport

software. Voorheen was Treeport geauto-

onze klanten meer service bieden,

Services:

matiseerd met een ‘basic’ TMS, maar daar
werd weinig gebruik van gemaakt door het
ontbreken van de gewenste functionaliteit. Er

zonder hier veel extra werk voor te
doen; Handelaren gebruiken de portal

is gekeken of dit kon worden aangepast, maar

om te kijken of hun leveranciers

dat zou veel maatwerk betekenen.

geleverd hebben; Kwekers gebruiken
de portal om opdrachten in te geven,

Door de flexibele opzet van TALIS TMS zijn
alle processen gerealiseerd zonder maatwerk
waaronder:

Treerun, Verdichtingsproces,

historie in te zien en emballagestanden
te controleren”, aldus Nick Vriends.

gecoördineerd

Hub; waar op- en overslag plaatsvindt en
ladingdragers worden verdicht.
De Treerun is een centraal gecoördineerde
ophaaldienst die planten uit de hele regio
West-Brabant verzamelt. Vervolgens worden
de producten naar de centrale op- en
overslagplaats (Hub) gebracht. Hier worden

Samenwerking

klaargezet. De afnemer kan hier alles in één

en Integratie boekhoudsoftware.

keer af (laten) halen of de planten worden
met de Linehaul naar de eindbestemming

Hiermee blijven de voordelen van standaard

gebracht. De Treerun brengt met name veel

software op gebied van kosten, updates,
en

het

de producten per ontvanger c.q. regio

Emballageregistratie, Facturatieproces, Hub

ondersteuning

Treerun;

verzamelen van planten naar de Hub.

doorontwikkeling

kleine partijen planten bij elkaar welke tegen

voor

een lage kostprijs op de Hub worden

Treeport beschikbaar.

verzameld. Op deze manier is het transport
geen dure, belemmerende factor meer om
planten in de Treeport-regio te kopen. Dit
verstevigt de concurrentiepositie van de
regio.
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TREERUN

Optimalisatie van de Supply Chain:
Door bundeling van bestellingen bij kwekers
door Treeport vindt verdichting van de

Handelaar

Eindgebruiker

laadmeters en verlaging van de
transportkosten plaats. Aan de hand van de
portal is de gegevens uitwisseling tussen
partijen (handelaren, kwekers en Treeport)
eenvoudiger, sneller en beter.
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