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De waarde van zichtbaarheid
Real-time koerierssourcing, controle over levering en rapportage

Sinds we de Navman module
zijn gaan gebruiken hebben we
gemerkt dat we in staat zijn
om directer samen te werken
met onze partners, om onze
transportplanning te stroomlijnen
en het rendement van onze
onderneming te verhogen
Andy Ling
Redhead Couriers Ltd.

Krijg meer inzicht in de vlootcapaciteit en
prestaties van uw leveranciers met ons
bekroonde platform dat de telematica
van meerdere vloten integreert.
Eis meer
CX Euro heeft de moeilijke klus van het
integreren met meer dan een dozijn
vooraanstaande dienstverleners in de
telematica geklaard. Wij zorgen voor een
gemakkelijkere, snellere en doelgerichtere
zoektocht naar laadcapaciteit en bieden
inzichtelijkheid tijdens het transport. Deze
‘plug and play’ aanpak betekent dat uw
leveranciers binnen enkele minuten deel
uit kunnen maken van uw ‘virtuele vloot’.
Met de zichtbaarheidstools van CX Euro
profiteert u van:
•
•

•

•

•

Real-time inzicht in beschikbare
capaciteit.
Accurate afstemming tussen
beschikbare capaciteit en de locatie
van uw vracht.
Eenvoudige en veilige real-time
updates richting uw partners over
elke verwerkte lading.
Grotere zichtbaarheid en beter
‘bereik’ door het integreren van de
vloot van toeleveranciers.
Duidelijke zichtbaarheid van de vloot
van toeleveranciers en management
instrumenten.

Op elk moment
Door samen te werken zijn CX Euro en de
telematicaindustrie in staat toegevoegde
waarde te creëren in elk stadium van
het leveringsproces. Van het vinden van
het juiste voertuig voor uw volgende
lading, tot real-time updates over de
voortgang, informatie over afwijkingen
in leveringstijden en automatische
afleverbevestigingen. Wij helpen
onze leden met het realiseren van de
werkelijke waarde van zichtbaarheid.
Waarde toevoegen
CX Euro maakt gebruik van real-time
locatiegegevens door middel van een
speciaal ontwikkelde mobiele app en meer
dan een dozijn telematica aanbieders (die
gezamenlijk duizenden voertuigen tegelijk
beslaan). Wij verrijken deze informatie
met de respectievelijke capaciteiten van
hun vloten en de status van de voertuigen
om op intelligente wijze vraag en
beschikbare capaciteit samen te brengen.
Op deze manier creëren we toegevoegde
waarde voor elke vloot.
Door de wekelijkse transactie van
miljoenen afgelegde kilometers, heeft
deze zichtbaarheid een erg wezenlijke
waarde. Data van meer dan een half
miljoen vervoerde ladingen laat duidelijk
zien dat onze leden is staat zijn meer
ladingen te vervoeren...

Hoe werkt het
CX Euro en telematica aanbieders
werken naadloos samen, wat u in
staat stelt om:
1. Eenvoudig en veilig inzicht
te verkrijgen in onder anderen
voertuigstatus (is het voertuig
vol, deels vol of leeg), de volgende
bestemming van elk voertuig, ETA's
en rapportages omtrent de levering.
2. Te kiezen met wie u samen
wilt werken in de Exchange - met
specifieke bedrijven, groepen
bedrijven of met alle leden.
3. De hele vloot en nieuwe
vervoersmogelijkheden in real-time
op een scherm te zien. Automatische
meldingen te ontvangen omtrent
beschikbare capaciteit op basis
van real-time informatie over
voertuiglocaties.
4. Real-time informatie te ontvangen
omtrent de voortgang van een
levering met de mogelijkheid deze
informatie door te sturen naar klanten
en/of het management.

(meer dan 40% meer dan gemiddeld)
en sneller te reageren (bijna 25% sneller
dan gemiddeld) als ze gebruik kunnen
maken van de locatie-informatie van de
Exchange. Ook rapporteren deze leden
consequent meer klanttevredenheid
(meer dan 99.7% positief).
Daarnaast kunnen bedrijven ook
gebruik maken van de CX Euro om
deze locatie-relevante informatie te
integreren in andere systemen, zoals
Transport Management Software
(TMS) en back-office systemen (bijv.
boekhoudkundige softwarepakketten)
voor hun toeleveranciers en partners.

Leden van de CX
Euro met toegang tot
locatie-informatie zijn
toegankelijker en flexibeler.
•
•
•
•

Automatische updates over de
actuele locatie van de vloot genereren.
Automatisch ladingen posten zonder handmatige invoer.
Hun zichtbaarheid vergroten in
Courier Exchange.
De real-time zichtbaarheid van
uitbestede ladingen opvragen.

Hiermee kunnen ze:-

De voordelen van SCALE
Courier Exchange leden profiteren van
onze unieke ‘S.C.A.L.E.’ (Smart Context
and Location Engine)technologie.
SCALE is het resultaat van enkele
miljoenen aan O&O investeringen en
maakt gebruik van hypermoderne
telematica integratie en slimme
vervoerdersprofielen om gebruikers
te helpen de juiste klus aan de juiste
partner uit te besteden ...snel.
SCALE zorgt er voor dat leden, ongeacht
hoe groot ze zijn, ongeëvenaarde
mogelijkheden krijgen om hun lading
te volgen, te beheren en daarnaast
toegang krijgen tot de nodige
notificatiefuncties om de klus te klaren.
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