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Voor bedrijven met buitenlandse
vestigingen die via een WAN-
verbinding gebruik maken van
hun ICT, levert InforIT een oplos-
sing die de capaciteit hiervan

sterk verbetert. “WAN-verbindin-
gen worden duurder naarmate
meer bandbreedte gevraagd
wordt”, vertelt Lambert van
Schadewijk van InforIT. “Soms

nemen bedrijven dan genoegen
met verminderde prestaties van
hun software.” Hij geeft aan dat
deze problemen met Expand
hardwarematig op te lossen zijn.
“Dankzij deze toepassing is bij
dezelfde verbinding 100 procent
tot 400 procent meer WAN-capa-
citeit beschikbaar.”
InforIT is vooral bekend van het
Fusion ERP-systeem voor logis-
tiek dienstverleners, dat onder
andere wordt ingezet bij Den
Hartogh Logistics en de H&S
Groep. Nieuw binnen Fusion is
DC Fusion, een toepassing waar-
mee transporten kunnen worden
gemanaged. “DC Fusion is be-
doeld om de supply chain inte-
gratie verder te verbeteren”, licht
Van Schadewijk toe. “Uitge-
breide elektronische communi-
catiemogelijkheden zorgen voor
een intensievere en efficiëntere
samenwerking tussen de trans-
portafdeling en de vervoerder. 

www.inforit.nl

Goedkopere WAN-verbindingen

DC Fusion
Het Fusion TMS/ERP-systeem van InforIT is uitgebreid met DC Fusion,
waarmee van transporten van en naar een distributiecentrum elektro-
nisch te managen zijn.

Logistieke bi
vernieuwd

Redline Systems heeft een
nieuwe versie uitgebracht van
haar Business Intelligence plat-
form voor de logistiek. Hiermee
leest en integreert Redline gege-
vens uit alle mogelijke operatio-
nele bronsystemen, zoals TMS,
ERP, CRM, ritplanning of trac-
king&tracing-systemen. Deze ge-
gevens worden verwerkt tot
managementinformatie waar-
mee het bedrijfsmanagement 
realtime zicht heeft op de opera-
tionele status en de strategische
gevolgen daarvan. “Onze soft-
ware geeft transporteurs een ac-
tueel inzicht in operationele
informatie zoals tijdigheidsrap-
portages, omzetgegevens en
kwaliteitscijfers”, vertelt Jan-
Willem Slagt van Redline Sys-
tems. “Daarnaast is het mogelijk
op strategisch niveau budgetten
te bewaken en forecasting te
doen.” Vanuit de Redline soft-
ware, die momenteel vooral
wordt toegepast in luchtvracht-
en wegtransport, zijn gegevens
te exporteren naar Excel, Word of
een pdf-bestand. Ook kunnen ze
in een webbrowser direct op het
scherm worden weergegeven.
“Dit gebeurt in overzichtelijke
grafieken, diagrammen of bij-
voorbeeld op een landkaart”,
licht Slagt toe. “Je kunt vervol-
gens op de afbeeldingen klikken
om de gegevens te herleiden.”
Redline maakt gebruik van een
eigen bi-omgeving, die wordt in-
gericht op basis gebruikerswen-
sen. Slagt: “Hierdoor zijn we in
staat maatwerk te leveren, zon-
der dat klanten hoeven te beta-
len voor dure licenties.”

www.redline-systems.com

Managementinfo
Redline verwerkt gegevens uit ver-
schillende systemen tot manage-
mentinformatie die zicht geeft op
de operationele status en de strate-
gische gevolgen daarvan.

Onder de naam Transics Office
Suit New Generation (TOS NG)
brengt Transics een nieuwe,
webbased versie van haar fleet-
managementsoftware op de
markt. De New Generation soft-
ware bij de Quattro Plus boord-
computer draait op internet en is
gebaseerd op web 2.0 technolo-
gie. “Bij de webbased-oplossing
hoeft de gebruiker geen software
meer op de eigen computer te in-
stalleren, maar kan hij via een
internetaansluiting en een abon-
nement gebruik maken van ons
fleetmanagementsysteem”, ver-
telt Arie van der Jagt van Trans-
ics Nederland. “Daarnaast
blijven we ook de bestaande
fleetmanagementsoftware aan-
bieden, die lokaal op de compu-
ter van de gebruiker draait.”
Voorbeelden van nieuwe func-
ties binnen TOS NG zijn Multi-
fleet View en een Role-based
userinterface. Deze laatste zorgt
ervoor dat planners hun scherm
kunnen personaliseren.
Via de Multi-fleet View krijgen
verladers via één scherm zicht
op alle vrachtwagens die betrok-
ken zijn bij hun transportop-

drachten, of het nu gaat om een
eigen vloot, vaste transporteurs
of eventuele onderaannemers
met een boordcomputer. 
Innovaties in de Transics-soft-
ware die lokaal bij de gebruiker
draait, zijn de Corridor Watch en
Driving Time Saldo Viewer. De
Corridor Watch is een geofen-
cingfunctie, waarbij de planner
een hele route vooraf kan defi-
niëren. Zodra de chauffeur bui-

ten een bepaalde straal komt,
krijgt de planner automatisch
een alarmmelding vanuit de
boordcomputer. De Driving Time
Saldo Viewer laat de planner
zien hoeveel resterende rijtijd
een chauffeur in een bepaalde
periode nog heeft. “Dit verge-
makkelijkt het plannen van ver-
volgritten”, aldus Van der Jagt.

www.transics.com

Transics software nu ook webbased

Internet
De boordcomputersoftware van Transics is nu ook beschikbaar via inter-
net. Deze wordt aangeboden naast de software die bij de gebruiker zelf
wordt geïnstalleerd. 
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