Expediteur

‘DANKZIJ TALIS VERWERKEN WE MET HETZELFDE
AANTAL MEDEWERKERS, 30% MEER ORDERS’
“Dankzij TALIS werken we geheel papierloos. Daardoor verwerken we met hetzelfde
aantal medewerkers, 30 % meer orders en leveren we veel betere service aan
klanten. We voorzien onze klanten vanuit TALIS eenvoudig van juiste en up-to-date

Proces optimalisering

info,” vertelt Anne-marie Majoie van Verhoeven Wijnexpediteurs.

OVER VERHOEVEN

“Verhoeven Wijnexpediteurs houdt zich
bezig met de logistiek van wijn en
gedistilleerd, dat wil zeggen: transport
van wijnen vanuit de Europese
wijnlanden, de opslag en distributie

we onze klanten vanuit TALIS zeer
eenvoudig van juiste en up-to-date
informatie kunnen verschaffen. Er
worden veel minder fouten gemaakt
waardoor het aantal operationele

daarvan. Ook verzorgen wij voor een
groot aantal klanten de accijnsaangifte
van de wijnen. Jawimex, het zusterbedrijf
van Verhoeven Expediteurs, organiseert
groupage van koel– en vriestransport
vanuit Nederland en België naar vrijwel
alle Europese landen. “

problemen tot een minimum is
gereduceerd. Elke automatiseringsslag
die een administratieve handeling
overbodig maakt is winst!”

Verhoeven Wijnexpediteurs heeft zijn sporen
in het wijntransport al ruim verdiend. Na de
oprichting in 1924 heeft het transportbedrijf
zich voortdurend ontwikkeld. Na 1945
hebben zij zich ontwikkeld als Frankrijk
specialist.
Daarnaast
werd
ook
in
toenemende mate wijn vanuit Spanje en
Italië geïmporteerd. Omdat alles zelf rijden
niet ging maakten ze gebruik van collega
vervoerders die voor hen de wijn vanuit
andere landen ophaalden, Naast import uit
wijnlanden Frankrijk, Spanje, Italië en
Duitsland
verzorgt
Verhoeven
ook
wijntransporten vanuit
o.a. Oostenrijk,
Hongarije en Tsjechië naar de Benelux en
Duitsland.

BEHOEFTE TOT AUTOMATISEREN
Sinds oktober 2007 werken zij met
TALIS. “Destijds bestond er dringend
behoefte aan een automatiseringssysteem omdat de gehele order
administratie nog grotendeels met pen
en papier gebeurde. De implementatie
van TALIS, het TMS van TANS verliep
soepel,” aldus Anne-Marie.

STIJGING VAN DE
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
“Dankzij TALIS werken we geheel
papierloos. Daardoor verwerken
we
met
hetzelfde
aantal
medewerkers als in 2007, 30%
meer orders. We leveren veel
betere service aan klanten doordat

FLEXIBILTEIT VAN HET PAKKET
“Wat prettig is, is dat de TALIS
software flexibel aan te passen is. Het
pakket is volledig naar eigen wens en
behoefte in te richten.”
SAMENWERKING
“De samenwerking met TANS is steeds
plezierig, professioneel en vlot.”

“Elke automatiseringsslag die
een administratieve
handeling overbodig maakt is
winst!”

Na bijna 100 jaar is Verhoeven nog steeds
‘jong’, springlevend en zeer bereid om
opdrachten
met
veel
plezier
en
deskundigheid uit te voeren.
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