
INTEGRALE ONDERSTEUNING VAN AL UW 
TRANSPORTPROCESSEN

PA-TMS

Solution

Zeker in de logistieke sector staat een bedrijf nooit op 
zichzelf: als logistiek dienstverlener vormt u  een on-
misbare schakel in de totale bedrijfsketen. Een belan-
grijke succesfactor is de toegevoegde   waarde die u uw 
klanten biedt. Als logistieke partner wilt u daarom snel 
en doelgericht kunnen anticiperen op de behoeften en 
ontwikkeling van uw klanten.

Om dit te realiseren is accurate en real-time informatie 
een vereiste. Uw automatisering moet daarom flexibel 
en efficiënt, maar vooral transparant zijn.

Met PA-TMS (Prodware Transport Management System) 
biedt Prodware een complete software-oplossing voor 
het ondersteunen en optimaliseren van al uw trans-
portmanagementprocessen. PA-TMS ondersteunt het 
beheer van een breed scala aan operationele en finan-
ciële goederen- en informatiestromen van logistieke 
dienstverleners. Complexe transportcontracten (tarie-
ven) zijn eenvoudig in te voeren en te onderhouden. 
PA-TMS geeft uw inzicht in het gebruik en onderhoud 
van uw wagenpark en alle andere stamgegevens. Door 
de uitgebreide registratie van gegevens in PA-TMS, kan 
het administratieve proces in uw organisatie efficiënter 
en soepeler verlopen.

Prodware biedt diverse modules voor een optimale 
ondersteuning van uw transportprocessen. U kunt zelf 
kiezen uit de verschillende optionele modules en staps-
gewijs in uw eigen tempo doorgroeien naar een inte-
grale bedrijfsoplossing. Door de modulaire opzet van 
de software is het mogelijk een systeem te leveren dat 
volledig aansluit op de functionele eisen en wensen van 
uw organisatie. Ook zijn de   oplossingen van Prodware 
naadloos te integreren met uw huidige systemen.

De basisfunctionaliteit omvat het volledige proces van 
ordermanagement, planning & uitvoering, facturatie en 
de financiële afhandeling van alle primaire en secun-
daire transportprocessen. Hieronder vindt u een kort 
overzicht van de functionaliteit die PA-TMS biedt.

Naast deze functionaliteit kan PA-TMS worden aange-
vuld met een aantal modules, zoals:

 > Interface Boordcomputer: integreer uw frontoffice 
met uw backoffice door ritopdrachten te verzenden 
naar de boordcomputer en uw ritopvolging direct 
te laten voeden door de statusmeldingen van de 
boordcomputer.

 > Koppeling Intertour: de koppeling naar het 
ritplanningspakket Intertour stelt u in staat om 
de planning voor morgen automatisch te laten 
voorstellen. Intertour bepaalt welke en hoeveel inzet 
van materieel benodigd is voor het ladingaanbod.

 > Koppeling OTD: deze koppeling maakt het mogelijk 
om PA-TMS en het geavanceerde planningspakket 
OTD als één geïntegreerd systeem te laten werken. 
Iedere wijziging in de planning is zowel in PA-TMS als 
in OTD direct zichtbaar.

 > PTV Xserver: het weergeven van een adres of route 
op een kaart en het berekenen van afstanden en 
tijden wordt mogelijk gemaakt door PTV Xserver. 
Deze engine is volledig geïntegreerd met PA-TMS.
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Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door 
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met 
diepgaande branchekennis. Prodware is de grootste Microsoft 
Dynamics partner in Europa.
Prodware is actief in vijftien landen voor 20.000 actieve 
klanten. Met 1.550 medewerkers behoort Prodware tot de 
grootste IT-partners voor (middel)grote organisaties in Europa.
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE 
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index. 
Met een omzet van 180 miljoen euro, een robuuste nettowinst 
en een eigen vermogen van 40% van het balanstotaal, is 
Prodware een fi nancieel gezonde onderneming en een stabiele 
partner voor haar klanten.

PA-TMS

Financiële administratie

Contracten & Tarieven

 > Vastleggen van transport tarieven
 > Complexe berekeningsmethodes
 > Gecombineerde staffels
 > Dynamisch te bepalen toeslagen vastleggen

Order Management

 > Stamorders
 > Eenvoudige registratie van 
orders

 > Aansturen cross-docking
 > Tracking & Tracing
 > Vastleggen van tarieven op 
orderniveau

 > Automatische berekening 
van tarieven

 > Verdeling opbrengsten 
naar deeltrajecten

 > Controle op belangrijke en 
juiste invoer

 > Visualiseren van adressen 
op een kaart

Planning & Uitvoering

 > Samenvoegen van 
deelladingen tot één rit

 > Capaciteitsbepaling
 > Vergelijken van realisatie s. 
planning

 > Automatische 
activiteitenberekening

 > Ritopvolging op 
activiteitenniveau

 > Workload verdelen per 
afdeling en bedrijf

 > Berekenen van afstanden 
en tijden

 > Normeren op 
voorcalculatie (rendement)

Facturatie

 > Per dossier factureren
 > Facturatie op basis van 
vooraf vastgestelde 
opbrengsten

 > Verzamelfacturatie op 
diverse niveaus

 > Self Billing voor charters 
en andere leveranciers

 > Multi Company facturatie

Wagenparkbeheer

 > Onderhoud en registratie van stamgegevens
 > Eenvoudig onderhoudsagenda vastleggen
 > Brandstofregistratie


