
Logistics Information Systems

WinSped®

Netwerkverbindingen in de logistiek
digitaal en onderweg

Leidend in Transport Management Software voor logistiek, transport en expeditie



Grenzeloze mogelijkheden met WinSped®

De manier waarop u binnen de logistieke keten regisseert en de logistieke informatie uitwisselt, is voor uw 
onderneming van het grootste belang. U onderscheidt zich van de massa door een soepele en geautomati-
seerde afhandeling van processen, waarmee u partners en klanten faciliteert in logistieke informatie.
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WinSped® - het Transport Management Systeem 
van Logistics Informations Systems – bundelt alle 
relevante gegevens uit uw supply chain in een centrale 
database met een open (SQL) datastructuur. U voert 
vervolgens via overzichtelijke dashboards de regie over 
de logistiek binnen de keten en stuurt bij waar nodig.
Via efficiënte integratietools exporteert u informatie 
naar externe (ERP-)systemen en verladersplatformen 
zoals bijvoorbeeld TRANSPOREON en TransFollow. 
Als extra service stelt u de gegevens ook beschikbaar 
via WebSped®, uw eigen klantportaal waarmee u de 
belanghebbenden in uw keten online proactief en in 
real-time over de uitvoering informeert. De keten wordt transparant

Een open systeem

WinSped® is een native-TMS, waarop dagelijks wordt 
doorontwikkeld. WinSped® is dus niet geënt op 
het Microsoft® Dynamics platform, maar maakt wel 
gebruik van de softwarestandaarden van Microsoft®. 
Dat maakt integratie met software van alle leveranciers 
mogelijk, inclusief Microsoft®-gebaseerde software. 
Met deze ontwikkelervaring zijn wij al bijna twee de-
cennia Microsoft® Gold Partner.

Informatie kan op verschillende manieren uit WinSped®  
gehaald worden: bijvoorbeeld via klantportaal WebSped®, 
een ODBC-integratie, maar ook API’s zoals een SOAP-
connector. Om incidentele overzichten of analyses te 
maken kunnen gegevens naar andere programma’s 
worden geëxporteerd.
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WinSped® - TMS van Basic tot Professional
Het WinSped® transportmanagementsysteem (TMS) is een standaardapplicatie, waarmee u alle gegevens opslaat 
in een centrale database. U automatiseert uw bedrijfsprocessen door deelprocessen op basis van de (rit)status af te 
wikkelen en de gegevens real-time te verwerken. Een status fungeert als het ware als smeerolie: het is de aanzet tot 
de volgende stap in de procesflow. U bepaalt zelf de inrichting van uw procesflow en welke statussen daarin voorkomen. 
U kunt een of meerdere procesflows volledig vrij configureren en afstemmen op uw informatiebehoefte.

De modulaire opbouw maakt WinSped® geschikt voor kleine en grote operaties. LIS ontwikkelt standaard-software-
componenten, waarmee voor elk type operatie een oplossing op maat kan worden gemaakt. Met één programma 
bedient LIS zo klanten met een beperkte informatiebehoefte, maar ook de klanten die een uitgebreidere informatie-
behoefte hebben. 
De workflow van orderaanname tot en met facturatie is de ruggengraat van het TMS. De WinSped® Basisconfiguratie 
is beschreven op pagina 8 tot en met 17 en coördineert de onderstaande processtappen:
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Registratie Tarifering Planning Facturering Archivering

U kunt dit zien als een compleet instapmodel: volledig én voordelig. Ideaal voor kleinere bedrijven met een basale 
informatiebehoefte en beperkt budget.

U herkent de basisconfiguratie aan de aanduiding 

Het instapmodel kan worden uitgebreid met modules waarmee een variëteit aan specialistische activiteiten kan worden 
geconfigureerd. Het aantal extra modules is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de bedrijfsvoering. De 
modules die onze klanten het meeste inzetten zijn beschreven vanaf pagina 18.

U herkent de uitbreidingsmodules aan de aanduiding 

Met transportmanagementsoftware van LIS
heeft u ook in de toekomst altijd een voorsprong

WinSped® Basis

WinSped® Professional



Met standaardsoftwarecomponenten wordt WinSped® op maat geconfigureerd voor allerlei verschillende soorten 
logistieke specialismen. Van bulktransporten tot pakketleveringen, van transport met eigen wagens tot het aansturen 
van externe vervoerders in de rol van expediteur: WinSped® automatiseert het gehele proces “van wens tot winst”.

Maatwerk met standaardsoftware
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U kunt het configureren van WinSped® zien als het samenstellen van een pallet met goederen van verschillende 
grootte. U rangschikt de goederen naar wens: de bestelling, maar ook gewicht, grootte en kwetsbaarheid zijn van 
belang. Met dezelfde goederen zijn verschillende palletconfiguraties mogelijk.
De WinSped® componenten kunnen eveneens op verschillende wijzen worden gecombineerd tot verschillende appli-
catieconfiguraties, passend bij uw operatie.

Met behulp van de WinSped® Macrotaal – onderdeel van de WinSped® basisfunctionaliteit – configureren we de 
standaardsoftwarecomponenten van WinSped® vervolgens zo, dat uw operationele processen soepel worden af-
gehandeld. U ervaart het comfort van een maatwerkoplossing, terwijl u het gemak van centrale support en updates 
heeft. Bovendien profiteert u van de innovaties die wij voor bijna 900 klanten in Europa ontwikkelen.
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Het standaardprocesverloop wordt ingericht aan 
de hand van de parameters die u aanlevert, zoals 
opdrachtinformatie, verkoopstaffels, kostenopbouw en 
specifieke klantenafspraken. De applicatie handelt de 
workflow af volgens uw operationele eisen en wensen. 
De informatie kan real-time worden aangevuld met 
informatie uit de boordcomputer en tussentijdse terug-
koppelingen van partners.

Elke stap in het procesverloop wordt gelogd via een 
status, de smeerolie van het TMS. Afwijkingen op het 
vooraf gedefinieerde standaardprocesverloop worden 
via deze statusregistratie automatisch gesignaleerd. U 
gebruikt slim ingerichte filters om overzicht in de grote 
hoeveelheid data te creëren, zodat u doorlopend kunt 
monitoren of de uitvoering nog volgens plan verloopt. 
Zo niet, dan voorziet WinSped® uw medewerkers 
van de nodige achtergrondinformatie voor een snelle 
beslissing. 

Een optionele signaleringsmodule maakt het mogelijk 
om een alarmnotificatie in de vorm van een pop-up te 
tonen, een e-mail te sturen of een rapport naar een of 
meerdere betrokkenen te sturen. Deze proactieve infor-
matievoorziening maakt een passieve bewaking van de 
planning mogelijk.

Uw workflow loopt gesmeerd

Elke stap in de gedefinieerde workflow levert informa-
tie op die wordt opgeslagen in de centrale WinSped® 
database. WinSped® kent een groot aantal instrumen-
ten om deze informatie overzichtelijk te presenteren 
in tabelgrids en grafieken, die u met filters op maat 
maakt. U heeft hiervoor binnen de basisconfiguratie van 
WinSped® de beschikking over het Customer Service 
Dashboard, het FacturatieDashboard en de Data Explo-
rer. Met de module Management Informatie Systeem 
kunt u de informatievoorziening verder uitbreiden.

U kunt de open datastructuur van WinSped® uiter-
aard ook gebruiken om een externe rapportagetool 
te voeden. Inmiddels hebben we meerdere integraties 
met rapportagetools opgeleverd. Allerlei analysetoe-
passingen komen daarmee binnen handbereik, zoals: 
het gebruik van heatmaps, inzoomen op grafieken, 
down-drillen en toepassen van data-cubing waarbij u 
data vanuit verschillende perspectieven analyseert.

Haarscherpe analyses
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Met WinSped® aan het stuur 
WinSped® geeft u alle middelen in handen om optimaal te plannen, grip te houden op kosten en de informatievoor-
ziening binnen de supply chain geautomatiseerd af te handelen.

Al vanaf 1980 werkt LIS aan de ontwikkeling en implementatie van ICT-oplossingen voor ondernemingen in de 
transport en logistiek. Vandaag de dag zijn wij een team van ruim 100 logistieke experts en programmeurs. Met onze 
standaardapplicatie WinSped® zijn we een van de marktleiders in de Europese TMS-markt.

Van een advies over de systeeminstallatie tot en met gebruikerssupport: wij zijn uw partner, verstaan ons vak en 
delen onze kennis en ervaring voor een succesvolle inzet van WinSped® voor uw onderneming. 

De totaaloplossing WinSped® valt uiteen in 4 deelgebieden

Het modulaire Windows®-gebaseerde TMS 
voor 1PL tot 5PL services.

Meer info op pagina:

WinSped®

De ESB voor dataconversies, dataverrijking en 
communicatie.

Meer info op pagina:

WinSped® Konverter

Het geïntegreerde multi-device 
online klantportaal.

Meer info op pagina:

WebSped®

Het gebruik van WinSped® in de door LIS gehoste 
cloud.

Meer info op pagina:

WinSped® ASP Service

Met WinSped® bent u de sterke schakel in de keten

9 14

18

19

31
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Orderinvoer 
De vastlegging van opdrachten is de basis van de vervoersketen. WinSped® biedt u alle mogelijke hulpmiddelen om 
de vaak repeterende werkzaamheden en het verwerken van gegevens vanuit meerdere bronnen te automatiseren. Is 
dit automatisme eenmaal ingericht, dan verloopt de import van ordergegevens periodiek zonder dat u er omkijken 
naar heeft. Dat scheelt tijd en fouten.
Voor de gegevens die toch handmatig geregistreerd moeten worden richt u een uniform invoerscherm in, met alleen 
de specifieke velden die voor uw procesflow van belang zijn. Met een aantal handige tools valideert WinSped® de 
ingevoerde waardes en vult deze waar nodig aan. Uw medewerkers hebben de handen vrij om meer tijd te besteden 
aan uw klanten.

Gemak bij orderentry

• Het invoerscherm kan standaard worden gevuld met stamgegevens die automatisch bij het aanmaken van een 
order worden opgenomen. Een nieuwe order bevat bijvoorbeeld vaste laad- en losadressen, specifieke plan-
kenmerken, transportvoorwaarden, tariefafspraken, afstanden en/of documenten.

• Om de ingevoerde data te verrijken en ontbrekende gegevens aan te vullen worden slimme macro’s ingericht. 
Zodra u de order opslaat worden bijvoorbeeld standaardactiviteiten, tariefafspraken, bijzondere bepalingen, 
vaste adressen en openingstijden aangevuld. Daarnaast worden gewichten – volume- of betalend gewicht – en 
kilometers automatisch berekend.

• U beschikt over vrij in te richten velden waarin u relevante informatie uit uw specifieke operationele processen 
kunt vastleggen.

• Voor periodiek identieke transporten en activiteiten kunt u eenmalig opdrachtsjablonen aanmaken waarop de 
bijbehorende vaste ordergegevens al zijn ingevoerd. Via een overzichtelijke wizard plant u periodiek de opdrach-
ten in. De orders die hierin niet passen blijven over en worden handmatig verwerkt.

Tot slot kunt u uw klanten de mogelijkheid geven om hun opdrachten via het klantportaal WebSped® (zie pagina 19) 
rechtstreeks in WinSped® in te voeren.

Met WinSped® beschikt u bovendien over

• Een orderinvoer die geschikt is voor zowel groepage als bulkvervoer.
• Een onbeperkt aantal goederenregels per transportorder.
• Vastlegging van alle denkbare details op orderregelniveau.
• Colli-identificatie volgens de GS1-standaarden en het automatisch aanmaken van SSCC’s.
• Verwerking van vrijwel alle bekende formaten, zoals FORTRAS, IDS en EDIFACT.
• Aansturing van uw remboursadministratie.
• De mogelijkheid om orders in deeltrajecten op te splitsen, bijvoorbeeld voor intermodale logistiek.
• Automatisch geocoderen van adressen, voor een nauwkeurige bepaling van de ritafstandsbepaling met gps-

coördinaten.

Het startpunt van de vervoersketen automatisch gevuld

WinSped® Basis
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Tarieven en voorwaarden
De verschillende programmaonderdelen van WinSped® zijn op hun best wanneer in een zo vroeg mogelijk stadium 
de opbrengsten en de kosten van transporten worden bepaald. Via gebruiksvriendelijke wizards richt u tarieven-
tabellen en voorwaarden in volgens uw eigen afspraken. Met de overzichtelijke Excel-interface is het overnemen van 
uw bestaande tarievenstructuur in WinSped® een fluitje van een cent. Individuele klantafspraken legt u vast in de 
stamgegevens van de klant.
Frequent wijzigende tarieven, zoals de dieseltoeslag, beheert u via centrale tarieventabellen. In deze tabellen kunt u 
ook aangeven voor welke periode een bepaald tarief geldt. Een wijziging voert u zo snel en eenvoudig voor al uw 
klanten door.

WinSped® bevat alle veelvoorkomende vrachtberekeningsmethodes, maar ook de minder gangbare rekenmethodes. 
Met de WinSped®-voorwaarden stemt u de afhankelijkheden bij prijsafspraken nauwkeurig af. U automatiseert zo de 
meest uiteenlopende en complexe prijsafspraken. 

Er bestaat een wisselwerking tussen de WinSped®-programmaonderdelen stamgegevens, orderinformatie en ta-
rieventabellen. Ontbrekende of nog te berekenen waardes worden via macro’s aangevuld, zoals bijvoorbeeld bij de 
afrekening van bulkvolumes. U vult dit naar wens aan met specifieke regels rondom consolidaties en optimalisaties, 
waardoor een uitgebreid palet mogelijkheden ontstaat om het gehele facturatieproces – van voorcalculatie tot en 
met de factuur – te automatiseren.

Finetuning met de WinSped® voorwaarden

Transportprijzen berekenen: WinSped® doet het rekenwerk,
u bedient uw klant

WinSped® Basis
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Het PlanDashboard 
Welk type logistiek u ook regisseert – bulk, tank, intermodaal, groepage, pakketten of RMO – WinSped® brengt de 
beschikbare informatie overzichtelijk in beeld. De planner stelt daarmee een optimale vervoersplanning samen en 
kan de uitvoering ervan nauwkeurig volgen. WinSped® signaleert afwijkingen en toont de nodige achtergrond-
informatie voor een snelle beslissing.

Met views en filters stelt u het scherm zo in, dat alleen de relevante gegevens zichtbaar zijn. Voor verschillende plan-
processen of rollen op de planafdeling kunnen bovendien verschillende lay-outs worden opgeslagen. Via een wizard 
kunnen medewerkers hun lay-outs en individuele filterinstellingen onderling delen.
Een status maakt op elk moment inzichtelijk op welke plaats in de keten een zending zich bevindt. De status signa-
leert ook uitzonderingen op het vooraf gedefinieerde standaardprocesverloop. Elke status heeft een eigen symbool 
waarmee ook de visueel ingestelde gebruiker snel overzicht heeft.
U richt de procesflow in aan de hand van uw operationele processen. De benodigde statussen worden in de status-
stamtabel geconfigureerd, waarbij ook symbolen en vervolgacties worden gedefinieerd. Dit maakt de mogelijkheden 
in het programma vrijwel eindeloos.

WinSped® Basis

Het dashboard is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van een planner: visueel georiënteerd. De meeste acties worden 
vanuit de kaart aangestuurd. U ziet waar de voertuigen zijn, waar nog te plannen opdrachten beschikbaar zijn, waar 
retouremballage te vinden is en zelfs waar verkeersopstoppingen ontstaan. Met drag & drop-functionaliteit stelt u in 
een handomdraai ritten samen of wijzigt u automatisch geplande ritten.
Na het plannen bewaakt WinSped® de rituitvoering. Op basis van de boordcomputerinformatie worden de ritten 
voortdurend doorgerekend. Een rit die afwijkt van de originele planning wordt gemarkeerd met een alarmsymbool, 
zodat de planner weet: actie vereist!

Overzicht in een oogopslag

Elke planner heeft zijn eigen werkwijze. Daarom bevat WinSped® verschillende planningsinstrumenten die dezelfde 
informatie met een ander accent laten zien. Naast het PlanDashboard beschikt u over een FleetDashboard, waarin de 
opeenvolgende geplande ritten worden weergegeven op een tijdlijn: de zogenaamde Gantt-weergave of balken-
planning. Hierin geven kleuren de status van de rit weer. Het detailniveau kan worden ingesteld van minuut tot en 
met week, afhankelijk van de informatiebehoefte van het moment.

Alle relevante informatie voor een snelle beslissing staat op het scherm of is via het contextmenu op te roepen: het 
materieel op deze rit, de chauffeurs, maar bijvoorbeeld ook opbrengsten, kosten, (lege) kilometers en klant- en 
personeelsgegevens.
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Ritoptimalisatie

Vaste dagelijkse of wekelijkse ritten plannen zonder dat u er omkijken naar heeft. Dat kan met WinSped®! U maakt 
eenvoudig de eenmalige ritsjablonen aan met de standaard ritgegevens, waarop de bijbehorende vaste orders al 
zijn gepland. Via een wizard plant u deze ritten voor de komende periode. De overblijvende orders worden gepre-
senteerd in de planbak en kunnen handmatig worden toegewezen aan ritten. WinSped® controleert de handmatig 
geplande ritten op het tijdsverloop en stelt via algoritmes het optimale ritverloop voor.

Voor en tijdens de rituitvoering rekent WinSped® continu de geschatte aankomsttijd door op 
basis van aangeleverde rij- en rusttijdeninformatie, bijvoorbeeld vanuit de boordcomputer. 
Voor ritten die meerdere distributiecentra aandoen, controleert WinSped® doorlopend of alle 
voorhalingen binnen zijn zodat de aansluitende rit tijdig kan vertrekken.

Tijdigheidsbewaking

Een optimale werkplek voor een optimale planning

WinSped® Basis

WinSped® bevat veel standaardfunctionaliteiten voor 
het optimaliseren van de ritsamenstelling.  In de grafische 
planmodule vinden uw planners in de omgeving van 
een leegkomende rit snel retourvrachten of emballage-
ritten. Lege of materiaalritten worden zoveel mogelijk 
voorkomen. Ook allerlei controles kunnen worden 
geactiveerd, zoals de geschiktheid van een voertuig of 
chauffeur voor een bepaalde opdracht. Met ritten-
vergelijk bepaalt u de ritsamenstelling met het meeste 
rendement, door twee of meer ritten naast elkaar te 
zetten en de opdrachten binnen deze ritten te verschu-
iven van de ene naar de andere rit. WinSped® berekent 
de kosten en opbrengsten van beide varianten, toont 
de verschillen en u kiest de meest rendabel optie.

Dreigt een afgesproken tijdvenster in gevaar te komen, dan meldt WinSped® dat 
een passende maatregel wordt verwacht. Bij een technisch mankement aan een 
voertuig staat bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde vervangende voertuig op de kaart.

Zo bewaakt de planner passief de rituitvoering: op basis van WinSped® notificaties stuurt hij het ritverloop bij. 
Automatisch worden de betrokkenen op de door u gewenste wijze op de hoogte gehouden van het ritverloop en de 
uitzonderingen op de planning.

WinSped® is bij uitstek geschikt voor de coördinatie van groepageritten, ook als deze via intermodale trajecten verlo-
pen. U stelt de rit samen en voegt daarna het gewenste intermodale traject toe. Afhankelijk van het type intermodale 
dienst neemt WinSped® automatisch alleen de oplegger of container mee, of de gehele combinatie. Op de achter-
grond wordt een kostenreservering gemaakt, die in de berekening van de ritopbrengst wordt verwerkt.

Intermodale trajecten

LIS heeft inmiddels met meerdere intermodale serviceverleners een directe 
interface ontwikkeld, waarmee boekingen worden geautomatiseerd en 
statusmeldingen automatisch in WinSped® worden verwerkt.
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FacturatieDashboard 
In één blik op de hoogte van de transportinkomsten en -uitgaven die u kunt verwachten. WinSped® brengt de 
benodigde informatie overzichtelijk voor u bij elkaar. Geen opdracht ontsnapt meer aan uw aandacht, aangezien een 
transportorder in het overzicht blijft staan totdat de factuur verstuurd of de inkoopnota verwerkt is.

U richt de procesflows voor de tarifering eenmalig in en daarna is het samenstellen van de factuur nog slechts een 
kwestie van een druk op de knop. De verwerking van opdrachtgegevens tot de factuur in uw huisstijl verloopt volle-
dig geautomatiseerd, terwijl u zelf de regie houdt.

De facturatiegegevens worden ook in dit dashboard in overzichtelijke grids gepresenteerd. Stapsgewijs doorloopt 
de procesflow de verschillende stadia van berekenen van een transportaanvraag tot en met samenstelling van de 
definitieve factuur. U filtert en sorteert de nog af te rekenen en gefactureerde zendingen of maakt een overzicht van 
openstaande posten om het overzicht te creëren dat u op dat moment nodig hebt. Een directe interface met uw 
boekhoudpakket geeft u binnen het dashboard inzicht in het betalingsgedrag van uw klanten. Door alle afspraken 
met klanten en leveranciers in de stamgegevens vast te leggen komt u niet voor verrassingen te staan.

 

• Alle documentatie die u via WinSped® ontvangt en 
verstuurt, wordt verzameld in een compleet digitaal 
dossier waarin u snel de informatie vindt die u zoekt.

• U kunt gebruikmaken van de standaardinterfaces 
die we afgelopen jaren hebben ontwikkeld met alle 
bekende en minder bekende boekhoudsystemen.

• Met de WinSped® Konverter bouwt u eenvoudig 
een interface naar uw eigen boekhoudsysteem, 
zodat boekingen automatisch verwerkt worden in elk 
gewenst boekhoudpakket.

• Bieden onze standaardoverzichten niet genoeg 
analysemogelijkheden? Via een gebruiksvriendelijke 
wizard exporteert u gegevens naar Excel of u bouwt 
een integratie naar bijvoorbeeld QlikView.

Grip op facturatie

WinSped® Basis

Wat kan WinSped® nog meer voor u betekenen?
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Customer Service Dashboard
Alle historische en recente opdrachten opvraagbaar in één overzicht, met oneindig veel mogelijkheden om het 
scherm in te delen en informatie te filteren, sorteren en groeperen. Met de Opdrachtrecherche als Customer Service 
Dashboard heeft u een krachtige zoekmachine in huis, waarmee u snel de gewenste informatie tot in detail vindt. 
U zoekt op rit , opdracht- of statusniveau en krijgt de onderlinge verbanden, opbrengsten en kosten op een 
presenteerblaadje aangereikt.

Afhankelijk van de informatiebehoefte op een bepaald moment roept u de lay-out op die gericht de bijbehorende 
informatie toont. Vervolgens sorteert en filtert u de gegevens naar wens. U kunt schermindelingen en filtersets opslaan 
en met collega’s delen. Via intuïtieve wizards en programmaonderdelen stelt u uw eigen overzichten samen, die u 
desgewenst met een druk op de knop exporteert naar pdf of Excel. Groeit of verandert uw klantenkring en daarmee 
uw bedrijfsvoering, dan past u eenvoudig zelf de overzichten aan.

Vanuit dit dashboard heeft u via het contextmenu onder de rechtermuisknop direct toegang tot de bijbehorende in-
formatie in allerlei programmaonderdelen, zoals de Planning, het EmballageCenter, het FacturatieCenter of het DMS. 
WinSped® onthoudt op de achtergrond de in het zoekgrid geselecteerde order(s) of rit(ten) en filtert daarmee binnen 
het gekozen programmaonderdeel direct op het gewenste item. U vindt precies wat u zoekt.

Vanuit het Customer Service Dashboard initieert u direct een planactie, archiveert u een nagekomen document of 
mailt u een bestaand document naar een relatie. Maar ook factuurdetails heeft u met een druk op de knop bij de 
hand of u navigeert naar de emballageboeking bij een opdracht. Ook wijzigen of kopiëren van orders is rechtstreeks 
vanuit dit dashboard mogelijk. Bij veelvoorkomende handelingen hoeft het bijbehorende programma niet geopend 
te worden, maar zijn de acties direct vanuit de Opdrachtrecherche uit te voeren.
WinSped® houdt automatisch per order een wijzigingshistorie bij. U ziet via de uitgebreide statusweergave precies of 
er een wijziging op een boeking is doorgevoerd, en zo ja door wie en wanneer.

Gericht zoeken en centrale regie

Overzicht, met één druk op de knop

WinSped® Basis

Tot slot biedt de Opdrachtrecherche u de eerste aanzet 
tot historische overzichten en totaaltellingen. Veel 
WinSped®-gebruikers voeden de eigen managemen-
tinformatie uitsluitend met de gegevens die via dit 
dashboard beschikbaar worden gesteld.

Als de gegevens juist en volledig zijn, dan is een 
complexe integratie niet nodig!
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Grenzeloze mogelijkheden met WinSped® 
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Uitbreidingen op de WinSped® Basisconfiguratie
Op de voorgaande pagina’s heeft u een indruk gekregen van de basisfunctionaliteit van WinSped®. Afhankelijk van 
uw operatie en klantenkring kunnen de eisen aan een TMS hoger zijn. Met de modulaire opzet van WinSped® acti-
veert u alleen die benodigde functionaliteit waarmee uw processen worden geautomatiseerd en u betrokkenen in de 
vervoersketen informeert.

Hoe groter uw organisatie en klantenkring, hoe meer data er verwerkt worden. WinSped® groeit met u mee. LIS 
ontwikkelt dashboards om alle relevante gegevens per processtap overzichtelijk weer te geven en acties op te volgen. 
Denk hierbij aan:

Van WinSped® Basic naar WinSped® Professional

16 Document Management Systeem – Een volledig en digitaal dossier: snel te doorzoeken en online altijd beschikbaar. 
Uw papierloze virtuele archiefkast is dichterbij dan u denkt.

17 Boordcomputerintegratie – Altijd real-time op de hoogte en verbonden met uw chauffeurs: WinSped® en uw 
boordcomputersystemen zorgen voor een naadloze uitwisseling van gegevens.

18 WinSped® Konverter – De onafhankelijke integratietool voor maatwerkinterfaces, waarmee u datamapping-
scenario’s beheert voor de geautomatiseerde import en export van gegevens.

19 WebSped® – Het online portaal waarmee u alle betrokkenen in de logistieke keten toegang biedt tot de informatie 
die u voor hen wilt vrijgeven.

20 FleetManagement – Het stuur in handen over uw wagenpark, onderhoud en brandstofgebruik. U bouwt bovendien 
een levenscyclus van uw voertuigen op, de basis voor gefundeerde investeringen.

21 HR Planning – Biedt een resource planning met inzicht in personeel en voertuigen, bedrijfsbreed en rekening 
houdend met de beschikbare werktijd per periode.

22 Systeemlogistiek –  Vervoert u via verschillende modaliteiten en/of partners? Dan heeft u met gestandaardiseerde 
communicatieprotocollen te maken. Met WinSped® wordt dit plug & play.

23 SSCC Management – Tracking & tracing van zendingen tot op de collo, onmisbaar voor crossdock-operaties, maar 
ook van toegevoegde waarde in vele andere logistieke modellen.

24 CRM – Verzamelt en presenteert uw klantencontact. Vanaf het eerste telefoontje, via de uitgegeven offertes en tot 
de uiteindelijke omzet en laat trends zien in de verkoop- en omzetontwikkeling.

25 EmballageCenter – De volledige emballage-administratie gevoed vanuit de orderentry, bijgewerkt via geautomati-
seerde mutaties en eventueel handmatig gecorrigeerd. Saldi worden gepresenteerd per opdrachtgever, losadres of 
vervoerder en zijn zichtbaar in de planning. Het webportaal informeert over het actuele saldo.

26 AuditCenter – Verwerkt geautomatiseerd inkoopnota’s en perioderapportages en geeft u inzicht in gereserveerde 
kosten en verwachte opbrengsten.

28 ProjectManagement – Voor het beheer van alle activiteiten van grote projecten die gebruik maken van (exceptio-
neel) transport.

Laadruimteoptimalisatie – Optimaliseert automatisch op basis van uw paramaters de belading in een oplegger of 
container en maakt een 3D-weergave van het beladingsvoorstel, dat de teams ondersteunt die de transporteenheid 
laden.

Afdelingsbeheer en Intercompany – Werkt u met meerdere financieel gescheiden afdelingen, maar wilt u één 
gezamenlijke planbak gebruiken? WinSped® verdeelt de kosten over de juiste afdelingen.

LIS biedt u bovendien handige hulpmiddelen waarmee u uw TMS efficiënt, veilig en overal beschikbaar heeft, zoals:

30 Application Services – Rekenintensieve taken worden als achtergrondjob over de beschikbare resources verdeeld: 
uw werkstations zijn vrij om uw medewerkers optimaal te laten werken.

31 Application Service Providing – Uw WinSped®-programma’s en databases worden gehost en onderhouden op de 
servers van Logistics Information Systems. U werkt veilig in de cloud.

Op de volgende pagina’s geven wij u uitgebreide informatie over een aantal veel voorkomende combinaties van modules.
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Document Management Systeem 
Automatisch een digitaal dossier opbouwen, waarin u snel en eenvoudig documenten terugvindt: dat doet het Docu-
ment Management Systeem van WinSped® voor u. Alle documenten die u via WinSped® print of via scanner of mail 
archiveert, worden voorzien van trefwoorden en als .pdf, .jpg, .gif .doc of .xls bij de juiste relatie of order opgeslagen 
in het DMS. Verdere verspreiding, bijvoorbeeld als bijlage bij de digitale factuur, is een kwestie van een druk op de 
knop.

Het WinSped® DMS geeft u via meerdere ingangen toegang tot de opgeslagen documenten. U roept een vracht-
brief via het contextmenu direct op binnen het PlanDashboard, maar bijvoorbeeld ook in het Customer Service 
Dashboard, het Facturatie Dashboard of het CRM. Via de stamgegevens van een relatie heeft u het overzicht over 
álle documenten die betrekking hebben op deze relatie, van offerte tot factuur en van POD tot de laatst verstuurde 
kerstgroet.
U heeft alle documentatie veilig, digitaal en gestructureerd beschikbaar!

U kunt bovendien uw klanten toegang geven tot onderdelen van hun digitale dossier, door het DMS toegankelijk te 
maken via het online klantportaal WebSped®. Ook medewerkers die geen WinSped®-werkplek nodig hebben, kun-
nen zo snel en eenvoudig de archieffunctie voor ordergerelateerde informatie gebruiken.

Uw bedrijf in topvorm met efficiënte informatielogistiek!

WinSped® Professional

Het configureren van het DMS is net zo overzichtelijk als compleet. U beheert uw documentenflow via een praktisch 
systeem van documentsleutels en trefwoorden die bij uw operatie passen. Zo wordt ritdocumentatie bijvoorbeeld 
voorzien van het ritnummer, zendingsnummer, opdrachtgever en vervoerder. Een e-mail die u naar het DMS sleept, 
wordt op basis van het e-mailadres automatisch gekoppeld aan de juiste stamgegevens.

Gearchiveerde documenten worden in een aparte database opgeslagen. Dit heeft onder andere als voordeel dat de 
groei van het aantal documenten geen invloed heeft op de verwerkingssnelheid van de database met operationele 
data. Eenmaal verwerkte documenten kunt u op ieder gewenst moment weer exporteren en/of per e-mail versprei-
den. Wat er ook gebeurt binnen uw netwerk: u hebt de transportgerelateerde documenten altijd paraat.

Eénmaal configureren voor een praktisch en veilig digitaal archief
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Boordcomputerintegratie
Real-time en overal op de hoogte zijn van de zendingsstatus, dat is een must voor alle betrokkenen in de 
vervoersketen. Welk boordcomputersystemen u ook kiest, de gegevens komen in WinSped® terecht voor verdere 
bewerking. Uw medewerkers beschikken binnen WinSped® over alle transportgegevens.

WinSped® beschikt over meer dan 30 standaard-
integraties met bestaande boordcomputersystemen. 
Bovendien heeft LIS, als een van de weinige TMS-
leveranciers, zelf de Telematics API LIStrac® ontwikkeld. 
Met dit gestandaardiseerde communicatieproces kan 
elk gewenst boordcomputersysteem aan WinSped® 
gekoppeld worden.

Altijd op de hoogte

Wie, wat, waar en wanneer – in real-time

WinSped® Professional

Met een boordcomputerintegratie wordt informatie vanuit een of meerdere boordcomputersystemen gecentrali-
seerd in de WinSped® database. Van daaruit worden de gegevens verwerkt in de planmodule. Uw planners ver-
zorgen via het WinSped® PlanDashboard en het WinSped® FleetDashboard alle communicatie met de chauffeurs, 
ongeacht met welke boordcomputer hun voertuig is uitgerust.

Als u gebruik maakt van mobiele apparaten die handtekeningen kunnen verwerken, dan 
kan de handtekening als proof of delivery dienen. Foto’s en documenten kunnen via een 
boordcomputerapplicatie direct en bij de juiste relatie in het DMS opgeslagen worden. 
Niet u maar WinSped® communiceert deze informatie vervolgens automatisch met de 
overige betrokkenen in de keten.

De voortgang van de aflevering is real-time en automatisch zichtbaar in het Plan-
Dashboard. De communicatie met uw klant over de verwachte levertijd en eventuele af-

Onbegrensde mogelijkheden wanneer u standaardfuncties combineert

wijkingen kan geautomatiseerd worden verstuurd. U kunt als extra signalering bericht-alerts gebruiken om belangri-
jke notificaties in uw scherm te laten verschijnen. Met de optionele signaleringsmodule sturen uw medewerkers echt 
alleen op de uitzonderingen, want alle ritten die volgens plan verlopen vragen geen aandacht. Uw planners steken 
hun energie in het organiseren van alternatieven, maar alleen wanneer de situatie daarom vraagt.
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WinSped® Konverter 
Hoe meer applicaties gebruikmaken van dezelfde gegevensbron, hoe minder foutgevoelig de systemen zijn. LIS 
geeft u met de WinSped® Konverter een krachtige EDI-integratietool in handen, waarmee de import en export van 
gegevens vergaand kan worden geautomatiseerd. Met een maximale flexibiliteit integreert u externe bedrijfsproces-
sen waardoor u optimaal gebruik maakt van de centrale database.

De WinSped® Konverter werkt als een ESB (enterprise service bus) tussen verschillende systemen, waar WinSped® er 
een van is. Deze aanpak heeft als voordeel dat de systemen in hun eigen formaat blijven communiceren. De kop-
pelingen tussen verschillende systemen hoeven daardoor niet per systeem apart geprogrammeerd te worden. Dat 
maakt de interface architectuur overzichtelijker en beter beheersbaar.

Ketenregie start met partnerintegratie van bedrijfsprocessen

WinSped® Professional

LIS heeft de WinSped® Konverter volledig in eigen 
beheer. Daarmee ontwikkelt LIS onafhankelijk van 
andere systemen continu aan deze unieke integratie-
tool voor maatwerkinterfaces. In de loop der jaren zijn 
er interfaces gebouwd met veel externe applicaties. Via 
WinSped® beschikt u vrij over deze bestaande inter-
faces.

U beheert met de Konverter geavanceerde data-
mapping-scenario’s voor de geautomatiseerde import 
en export van gegevens. U maakt koppelingen met de 
meest veeleisende softwareoplossingen van klanten, 
leveranciers, expediteurs en verladersplatformen. 
Diepgaande programmeerkennis is hiervoor niet nodig. 
LIS maakt de mappings voor u of begeleidt u stap voor 
stap naar de integratie die u voor ogen heeft.

Partnerintegratie

Integratie zonder ESB Integratie met ESB ¢ WinSped® Konverter

De WinSped® Konverter verwerkt vrijwel alle gangbare 
gegevensformaten, zoals EDIFACT, IDS, FORTRAS, XML, 
.csv en .xls. Bestandsuitwisseling wordt op verschillende 
wijzen ondersteund, zoals via een webservice, SOAP, 
FTP en SFTP. Ook kan via een OleDB- of ODBC-con-
nectiviteit rechtstreeks verbinding worden gemaakt met 
een of meerdere databases.

WinSped®

Konverter

WinSped®

A

B

C

D

EF

G

H
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WebSped®

WinSped® heeft talloze mogelijkheden om binnen de logistieke keten informatie te delen. Wilt u er zeker van zijn dat 
betrokkenen in uw keten kunnen beschikken over noodzakelijke informatie op de momenten dat het hen uitkomt? 
Dan biedt WebSped® uitkomst! Via dit modulair opgezette extranet geeft u online toegang tot de informatie die u 
wilt delen of wilt laten bewerken.

Het extranet wordt eenvoudig via stylesheets (CSS) aan uw huisstijl aangepast en is in vele talen beschikbaar. Op 
verschillende niveaus zijn beveiligingen ingebouwd, zodat u de gebruiker toegang geeft tot alleen die functionaliteit 
en gegevens die u voor hem wilt vrijgeven.
U kunt WebSped® ook intern gebruiken, door toegang te geven aan medewerkers die geen WinSped® werkplek no-
dig hebben. Zo kunnen zij snel en eenvoudig real-time informatie uit de WinSped® database raadplegen en bijvoor-
beeld de rol van customer support medewerker vervullen.

Ook WebSped® is modulair opgezet: u richt alleen die modules in die voor uw processen relevant zijn. U heeft de 
keuze uit:

Online inzicht en controle

WinSped® Professional

• WebSped® Tracking & Tracing, de meest gebruikte module die de actuele zendingsstatus toont. Werkt u met 
een boordcomputersysteem, dan kunt u zelfs de service bieden om het voertuig real-time te volgen tot op het 
moment van aflevering. Deze module bevat de uitgebreide functionaliteit van de Opdrachtrecherche met veel 
zoek- en filteropties. Met deze WebSped®-module beschikt u over een voordelig customer service portaal voor 
uw eigen organisatie.

• Met WebSped® Order hebben opdrachtgevers de mogelijkheid om orders online in te voeren. Net zoals in de 
WinSped®-orderregistratie kunnen ook hier sjablonen worden aangemaakt voor het invoeren van veelvoor-
komende orders. Na de invoer kan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging downloaden of per mail laten 
versturen.

• WebSped® Status is de module voor externe vervoerders of expediteursnetwerken, waarmee geplande ritten 
worden gecommuniceerd. De subcontractor meldt hier de zendingen na aflevering af en kan een afleverbewijs 
uploaden. Het portaal is compatible met alle typen devices, dus het gebruik van deze module op een smart-
phone is in deze situaties ideaal.

• WebSped® DMS toont informatie in het Document Management Systeem online. Uw klant heeft alle benodigde 
documentatie digitaal beschikbaar zodra hij het wenst, zonder verdere communicatie.

• Via WebSped® Emballage is het mogelijk om de gevoerde palletadministratie online beschikbaar te stellen aan 
de betrokken partijen. Zo kunnen palletsaldi worden gecommuniceerd met opdrachtgevers, externe vervoerders 
of laad-/losadressen. 

• WebSped® WarehouseManagement is gekoppeld met de WMS-module van LIS (WinLager®). Uw relaties kun-
nen online artikelvoorraden en mutaties controleren.
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FleetManagement 
Eén overzicht van al uw transportmiddelen, overzichtelijk weergegeven zoals u dat wilt en naar behoefte te filteren. 
De actuele status is altijd up-to-date, zodat u alle informatie bij de hand heeft om snel en adequaat te reageren op 
een onverwachte situatie. Via het FleetDashboard heeft u altijd in kaart waar uw trekkende eenheden en aanhangers 
zich bevinden.
Maar FleetManagement kan meer.

Met FleetManagement heeft u het stuur in handen

WinSped® Professional

In WinSped® FleetManagement legt u de volledige levensloop van uw voertuig vast, zoals leasekosten of afschrijvin-
gen, brandstofkosten en -verbruik, onderhoudsbeurten, schades en alle bijbehorende kosten. Deze kosten worden 
getotaliseerd en verwerkt tot een kostprijs per uur en per kilometer, zodat u altijd rekent met de werkelijke kostprijs 
van een voertuig.
WinSped® faciliteert ook in de optimalisering van uw vlootsamenstelling. Na verloop van tijd ontstaan verschillen tus-
sen diverse voertuigtypen, werkzaamheden en chauffeurs. Deze verschillen zijn interessant om te analyseren, zodat u 
passende maatregelen kunt treffen.

Integreert u de systemen van (externe) werkplaatsen, dan geeft FleetManagement actueel inzicht in het periodiek 
onderhoud, APK- en ADR-keuringen en de bijbehorende kostenreserveringen. Deze integratie helpt u ook bij het 
bewaken van de planning en uw budgetten. Als een onderhoudsafspraak conflicteert met de planning, dan wordt 
deze gemarkeerd. Door kostenreserveringen per onderhoudsbeurt te maken, kunt u bij afwijkingen tijdens of zelfs al 
voorafgaand aan gepland onderhoud ingrijpen.

Gedetailleerde voertuighistorie

De brandstofregistratie kan een wagenparkbeheerder tot wanhoop drijven, maar niet als u WinSped® gebruikt. Fleet-
Management importeert tankdata rechtstreeks van brandstofleveranciers, het invoeren van losse brandstofbonnen is 
verleden tijd. U stuurt op het werkelijke brandstofverbruik en houdt grip op deze grote kostenpost.
Binnen de module FleetManagement kunt u niet alleen het trekkende en getrokken materieel registreren, maar ook 
alle hulpmiddelen zoals spanbanden, kisten, brandblussers, ADR-koffers en meeneemheftrucks. Als u daarbij de 
specifieke (laad)eigenschappen per eenheid vastlegt, heeft u alle informatie bij elkaar om het materieel zo optimaal 
mogelijk op het ladingaanbod af te stemmen. Automatische controles tijdens het planproces geven u de zekerheid 
dat het geplande materiaal aansluit bij de vereisten van een opdracht. 

Brandstof en laadmiddelen onder controle
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HR Planning
Uw medewerkers vormen een groot deel van het kapitaal van uw onderneming. Inzicht in de beschikbaarheid en 
de capaciteiten van uw medewerkers is essentieel om goed in te kunnen spelen op de toegenomen flexibilisering 
van het werkveld. De benodigde kwalificaties en wet- en regelgeving verschillen vaak per land. Met WinSped® 
PersoneelsManagement beheert u alle benodigde randvoorwaarden die bij het plannen van een transport bepalen 
welk transport door wie en met welke wagen wordt uitgevoerd. Zonder dat u er omkijken naar heeft.

Optimale inzet van de beschikbare capaciteit

WinSped® Professional

In WinSped® legt u naast deze stamgegevens ook alle afspraken vast die van invloed kunnen zijn op de inzetbaar-
heid van uw medewerkers: zoals opleidingsdagen, vakanties, verlofsaldi en ziekteverzuim. Een boordcomputerinte-
gratie met koppeling naar de digitale tachograaf zorgt voor de actuele en nauwkeurige rij- en rusttijdenregistratie in 
WinSped®. Koppelt u een medewerker aan een opdracht, dan worden allerlei beschikbaarheids- en geschiktheids-
controles automatisch uitgevoerd. Tijdens de opdrachtuitvoering berekent WinSped® continu de doorlooptijd van 
de te laden en te lossen opdrachten. Ontstaat een conflict met de beschikbare rijtijden, dan krijgt de planner een 
melding zodat hij kan zoeken naar een alternatief.
Omdat resources altijd gepland worden in combinatie met een tijdvak, is het dashboard voor chauffeursplanning 
grafisch vormgegeven als Gantt-chart voor een bepaald tijdsbestek. Zo ziet u direct waar knelpunten in de rituitvoe-
ring gaan ontstaan en heeft u gedetailleerd inzicht in de gewerkte uren.

Werktijden onder controle

De afspraken die via PersoneelsManagement worden ingevoerd zijn in het PlanDashboard direct zichtbaar voor de 
planners. Middelgrote tot grote organisaties kunnen zo de gegevens invoeren op de afdeling waar ze thuishoren en 
gebruikmaken van de informatie die andere afdelingen invoeren. Als een HR-medewerker een ziekmelding doet, 
krijgt de planner een melding op de reeds geplande ritten. Bij het toewijzen van ritten aan chauffeurs kan de trans-
portplanner rekening houden met de door HR gemaakte vakantieplanning.

Functiescheiding
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Systeemlogistiek 
U levert niet zelf alle zendingen bij de eindontvanger af. Soms zijn bepaalde bestemmingen niet rendabel, of vereist 
de aard van de goederen bepaalde vergunningen of specialistisch materieel waar u niet over beschikt. Voor deze 
opdrachten doet u een beroep op uw netwerk van gespecialiseerde dienstverleners.

Systeemlogistiek is een specialisme waarin samenwerkingsverbanden van verschillende logistieke dienstverleners vol-
gens vaste dienstroosters allerlei goederen in heel Europa leveren. Wie het transport ook uitvoert, binnen WinSped® 
handelt u het verloop van offerte tot en met afrekening af.

In WinSped® configureert u de afgesproken procesflow en plant u de deeltransporten in. Aan het eind van het plan-
proces genereert WinSped® voor alle deeltrajecten de benodigde vrachtdocumenten inclusief etiketten en labels, op 
basis van de laatst gekozen dienstverlener. Na vrijgave worden alle benodigde gegevens via de WinSped® Konverter 
gecommuniceerd met de juiste vervoerder.

Tijdens het planproces heeft u een maximale flexibiliteit in de keuze voor een vervoerder, terwijl dubbele orderinvoer 
in systemen van vervoerders en tussentijdse annuleringen verleden tijd zijn.

Een specialist voor elk type transport, aangestuurd vanuit één systeem

WinSped® Professional

Beschikbare dienstverlener-interfaces
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SSCC & Crossdock Management
Het gebruik van zogenaamde Serial Shipping Container Codes (SSCC’s) maakt het mogelijk om 
elke gewenste eenheid volgen. Eenmaal vastgelegd bij de order is de SSCC hét kenmerk om een 
zending te vinden. De krachtige zoektools van WinSped® geven u inzicht in de status van elke 
verzendeenheid.

Zendingen volgen tot op de collo

WinSped® Professional

WinSped® verwerkt barcodedata vanuit vrijwel alle 
scansystemen. Zo kunt u de door leveranciers aan-
gemaakte GS1-code bij een import van de opdracht 
eenvoudig hergebruiken. Ontvangt u een opdracht 
zonder SSCC, dan maakt WinSped® automatisch de 
juiste barcodes aan op basis van uw eigen SSCC-
nummering. Deze barcodes zijn het identificatiemiddel 
voor de eenheid in het verdere verloop van de keten. 
Binnen het Customer Service Dashboard kan zo tot op 
het collo worden gezocht.

Identificatie tot op het diepste niveau

Controle over de binnenkomende en uitgaande goede-
ren: het WinSped® Crossdock Dashboard geeft u inzicht 
in iedere tussentijdse verplaatsing, een must in de snelle 
wereld van crossdock-logistiek. In WinSped® legt u de 
procesflow vast waarmee een vaste werkwijze wordt 
gevolgd. De hardware-onafhankelijke softwaremodule 
legt elke scan van de SSCC binnen het crossdock vast in 
WinSped®.
In het Crossdock Dashboard komt alle informatie 
samen. 

Elke stap gescand

Hier verdeelt u taken over de medewerkers, die deze als opdracht op hun scanner krijgen. De floormanager heeft 
gedetailleerd inzicht in de status van een verzendeenheid, de bezettingsgraad van het personeel en het aantal 
beschikbare deuren op het crossdock. Door de naadloze integratie met de andere WinSped®-modules deelt u deze 
informatie met alle belanghebbenden in het proces, bijvoorbeeld online met opdrachtgevers via WebSped® of intern 
met uw transportplanners via het PlanDashboard.

In andere programma’s, zoals de Planning, roept u 
details over de crossdock-activiteiten eenvoudig via 
de rechtermuisknop op. U heeft mogelijkheden voor 
tijdslotplanning, inclusief dock- en locatiemanagement, 
en beschikt over uitgebreide managementinformatie 
via crossdock-statistieken.
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Customer Relationship Management 
Een goed klantencontact, inzage in de salespipeline en planmatig opvolgen van offertes zijn belangrijke succesfacto-
ren in de vervoersketen. In WinSped® volgt u met minimale inspanningen ook deze verkoopactiviteiten op de voet.

Alles bij de hand voor een goed klantgesprek

WinSped® Professional

U registreert alles wat u besproken heeft in gespreks-
notities en legt vervolgcontactmomenten vast. Heeft u 
al een prijsopgave gedaan, dan registreert u deze als 
offerte in de Orderinvoer. WinSped® meldt u wanneer 
een aanbieding verloopt. Haalt u de offerte binnen, 
dan wijzigt u eenvoudig de status van offerte naar 
opdracht. De order valt in de planbak en het logistieke 
proces start. 
De complete verkooppijplijn wordt via WinSped® in-
zichtelijk en u beschikt over allerlei verkoopstatistieken.

Van het eerste contact…

Met een compleet dossier en een eenvoudige regis-
tratie van klantcontacten heeft u altijd alle informatie 
bij de hand en is de overdracht van werk tussen uw 
medewerkers geborgd. Een gedetailleerde orderhistorie 
geeft inzicht in de impact van toekomstige marktont-
wikkelingen op het budget van uw klant. De ontwikke-
ling van uw klantportfolio wordt met feiten en cijfers 
onderbouwd, zodat u gericht beslissingen kunt nemen.

….tot een compleet partnership

Waar gebruikt u WinSped® CRM nog meer voor?

• Registratie en beheer van alle mogelijke relevante klantinformatie.
• Offertebeheer van prijsopgaves voor een enkele rit tot en met inschrijvingen.
• Vervoerdersvergelijk.
• Voor- en nacalculaties.
• Trendanalyses, omzetstatistieken en ABC-analyses op allerlei niveaus.
• Formulieren voor mailingen en tekstverwerking.
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EmballageCenter
De logistiek dienstverlener is vaak verantwoordelijk voor de registratie van (ruil)emballage of laad(hulp)middelen in 
de keten. Met het EmballageCenter van WinSped® vervult u de rol als emballage-administrateur als geen ander.

De basis voor registratie is de ordervastlegging. Eenmaal vastgelegde laadmiddelen zijn door de hele transportketen 
te volgen. Een statuswijziging zorgt voor een saldomutatie. De verwerking van de mutaties is flexibel te configureren 
volgens uw workflow. U kunt bijvoorbeeld instellen dat saldi die via de boordcomputer binnenkomen eerst moeten 
worden gecontroleerd of automatisch en direct mogen worden verwerkt in het EmballageCenter.
Bij het configureren van uw workflow bouwt u zo uw eigen procedures en controlemomenten in.

Het EmballageDashboard geeft u krachtige hulpmiddelen om in de grote hoeveelheden mutaties te filteren op 
bijvoorbeeld klant, vervoerder, of losadres. Met één druk op de knop beschikt u over saldo-overzichten, emballage-
bonnen en zelfs facturen waarmee de ontstane saldoverschillen met een betaling worden aangezuiverd. De mutaties 
worden via het FacturatieCenter verwerkt, waardoor een geautomatiseerde afrekening mogelijk is. 

Grip op laadhulpmiddelen

WinSped® Professional

Het EmballageCenter met menustructuur (1), grids voor afzonderlijke boekingen (2), de getotaliseerde saldi (3) 
en de eventuele financiële consequenties en een analyse op openstaande posten (4).

Welke mogelijkheden geeft het WinSped® EmballageCenter u nog meer?

• Automatische saldi-boeking per opdrachtgever, afzender, ontvanger of vervoerder, per opdracht of deeltraject.
• Meervoudige tegenrekeningen om emballagesaldi op verschillende standplaatsen te volgen.
• Optionele koppeling aan een boordcomputersysteem.
• Inzage in emballagesaldi via een webportaal.
• Verhuur van emballage over een langere periode, bijvoorbeeld van IBC’s, containers en fusten.
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AuditCenter 
Uw administratieve medewerkers zijn veel tijd kwijt met het matchen van inkoopfacturen en kostenreserveringen. 
Zet u het AuditCenter in, dan is dat verleden tijd. Ook binnen complexe kaders en met omvangrijke kostenplaatsen 
maakt WinSped® alle nodige rekeningmatches en -correcties.

Minimale handelingen voor een maximaal resultaat

WinSped® Professional

Ook uw klanten kunnen profiteren van deze efficiënte 
werkwijze. U kunt het AuditCenter als dienstverlening 
aanbieden: u voert de vergelijking uit, reserveert beta-
lingen en informeert uw klanten over de te verwachten 
inkomsten en uitgaven.

Door slim om te gaan met de mogelijkheden van 
WinSped® verhoogt u de efficiency binnen uw organi-
satie en verstevigt u uw rol als ketenregisseur.

Het AuditCenter als service

U configureert het AuditCenter eenmalig met uw eigen 
kengetallen, richtlijnen en toleranties én u spreekt met 
uw partners af dat zij hun facturen digitaal aanbieden. 
Daarna is het vergelijken en afrekenen van geïm-
porteerde of handmatig ingevoerde inkoopfacturen 
kinderspel: op de achtergrond vergelijkt WinSped® de 
inkoopnota’s met de uitgevoerde opdrachten en ver-
werkt ze automatisch bij een match. De uitzonderingen 
waarbij de verwachte en gefactureerde kosten niet met 
elkaar overeenkomen worden overzichtelijk gepresen-
teerd voor handmatige verwerking.

Eén keer configureren voor ongekend gebruiksgemak
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Gevaarlijke Stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen is een vak apart. U wilt zo veilig mogelijk gevaarlijke stoffen vervoeren, de 
bijbehorende informatie vastleggen en opnemen op de transportdocumenten. De regelgeving is gecompliceerd, 
overtredingen worden flink bestraft en bij grensoverschrijdend vervoer heeft u te maken met specifieke wetten en 
regels van andere landen.

De module Gevaarlijke Stoffen koppelt de Orderinvoer aan de richtlijnen voor de registratie van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen per modaliteit. Bij het plannen van ritten worden de middelen en materialen gecontroleerd op 
geschiktheid en wordt de documentatie conform de regelgeving opgebouwd.

WinSped® biedt deze koppeling zowel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), als voor de ande-
re modaliteiten: spoorvervoer (RID), luchtvracht (IATA/ICAO), binnenvaart (ADN) en zeevaart (IMDG).

Van de transporteur die incidenteel gevaarlijke stoffen vervoert tot de dedicated logistic supplier die de intermodale 
logistiek van gevaarlijke stoffen coördineert: met WinSped® gaan ze veilig en volledig gedocumenteerd op weg!

Risicovol vervoer tot in de puntjes voorbereid

WinSped® Professional

In de basismodule registreert u alle relevante stamgegevens voor de stoffen waarmee uw organisatie te maken heeft. 
Bij het plannen van de rit voert WinSped® allerlei controles uit, zoals:

Incidenteel ADR-transport

• Zijn de transportmiddelen en chauffeurs gekwalifi-
ceerd voor het vervoer van deze goederen?

• Gelden er hoeveelheidsbeperkingen en beladings-
voorschriften voor dit type goederen?

• Ontstaat er een meldplicht, bijvoorbeeld voor het 
afleveradres of de hoeveelheid goederen?

• Welke etikettering, kenmerking en persoonlijke be-
schermingsmiddelen zijn vereist?

Bij het samenstellen van de rit bepaalt WinSped® ook of de orders gecombineerd onder de 1000-puntengrens blij-
ven of daarboven komen te liggen. 

De professionals houden de Gevaarlijke Stoffen-module 
van WinSped® up-to-date met de meest uitgebreide 
en actuele informatie van het Duitse Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM).

Deze koppeling verzekert u van de actuele informatie 
per modaliteit. WinSped® synchroniseert periodiek met 
de BAM-database, waardoor de nieuwste wijzigingen 
ontwikkelingen automatisch worden verwerkt.

U beschikt automatisch over de juiste papieren en eti-
ketten, ook wanneer de eisen per modaliteit verschillen.

Altijd actueel met de BAM-informatie
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ProjectManagement
Stelt u zich voor dat u producent van windmolens bent. De onderdelen worden in verschillende landen geprodu-
ceerd en dan worden deze zwaargewichten vervoerd naar de plaats waar de windmolen in elkaar wordt gezet. Met 
WinSped® behoudt u het overzicht over dit soort gecompliceerde projecten, die uit veel deelactiviteiten bestaan.

Projecten onder controle: van offerte tot en met tevreden klant

WinSped® Professional

• Een voertuigtype-afhankelijke planning samenstel-
len, inclusief aanmaak van de bijbehorende docu-
menten.

• Reserveringen aanmaken en beheren per project-
onderdeel.

• Niet-transportgerelateerde facturen en diensten 
registeren en afrekenen.

• Bij elkaar behorende opdrachten gedetailleerd 
afrekenen, naar keuze per actie of project.

• U beschikt over een geïntegreerde tekstverwerker voor 
een verscheidenheid aan projectcorrespondentie.

Wat kunt u nog meer met WinSped® ProjectManagement?

Met een WinSped®-configuratie inclusief WinSped® 
CRM en DMS beschikt u over een volwaardig en multi-
disciplinair projectmanagementsysteem. Van offerte 
tot en met afrekeningen: u heeft in één dashboard het 
overzicht over alle projectactiviteiten met de bijbeho-
rende documentatie. U monitort activiteiten via de 
status en met uitgebreide mogelijkheden om hand-
matige en automatische reminders in te stellen hoeft 
u alleen nog maar te reageren wanneer een activiteit 
aandacht behoeft.
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WinLager®

Met WinLager® bepaalt u wat er in uw magazijn gebeurt – of u nu eenvoudig voorraadbeheer voert of een complex 
opslagverloop beheert. De warehousemanagement- en transportmanagementprocessen worden in één applicatie 
afgehandeld, waardoor uw medewerkers binnen een uniforme systeemomgeving grip op alle goederenbewegingen 
hebben.

Evenals WinSped® is WinLager® modulair opgebouwd: u stemt het systeem af op uw opslagbehoefte. U beschikt 
onder meer over de volgende functionaliteiten:

Uw complete logistieke dienstverlening in één systeem

WinSped® Professional

• Verwerking van blok- en stellingopslag, en gecombineerde opslagmethodieken.
• Registratie op drie opslagniveaus: stellingen, schappen en palletplaatsen.
• SSCC-beheer voor opslag, integratie met barcodescanning voor opdrachtbeheer en printen van etiketten.
• Digitaal inventariseren op basis van opslaglocaties.
• Automatisch beheer van palletplaatsen.

U factureert uw complete logistieke dienstverlening uniform: WinLager® werkt met dezelfde afrekenmethodes en 
financiële controlemechanismen als WinSped®. De facturatie voor opslag en vervoer kan naar wens gescheiden of 
gecombineerd worden uitgevoerd.
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Application Services
Als uw procesflows regelmatig terugkerende (rekenintensieve) processen opdrachten bevatten, dan kan de WinSped® 
AppServer een belangrijke bouwsteen in uw netwerk worden. De AppServer coördineert geautomatiseerde en repe-
terende taken en verdeelt deze optimaal over de beschikbare rekencapaciteit.

Extra rekenkracht op de achtergrond

WinSped® Professional

Repeterende opdrachten kosten uw medewerkers tijd en motivatie. Binnen WinSped® kan daarom bijna iedere taak 
geautomatiseerd op de achtergrond worden uitgevoerd. Dat levert op zijn minst twee voordelen op. Uw medewerker 
heeft de handen vrij, omdat het repeterende proces door WinSped® wordt uitgevoerd. Bovendien wordt het proces 
niet op de werkomgeving (client) uitgevoerd, maar op een daarvoor speciaal ingerichte server – de AppServer. 
Vooral bij rekenintensieve taken, zoals kostenberekeningen of optimalisaties, is dit een praktische oplossing.

Taken kunnen eenmalig worden overgedragen aan de AppServer, maar WinSped® kan ook zo worden geconfigureerd 
dat taken als terugkerende intervaljob door de AppServer worden uitgevoerd. Als dit proces eenmaal is ingericht, 
heeft u er geen omkijken meer naar.

Het programmaonderdeel Applicatiemonitor toont alle relevante statusinformatie van de uitgevoerde, ingeplande en 
lopende taken.

Een AppServer beschikt over 20 queues die elk tot 1.000 taken kunnen verwerken, afhankelijk van de intensiteit. Heeft 
u een gecompliceerde systeeminrichting en worden er veel regelmatig terugkerende rekenintensieve taken verwerkt, 
dan kunt u meerdere AppServers opnemen. De taken worden in deze situatie evenwichtig over de servers verdeeld.
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WinSped® in de cloud: onze ASP-omgeving
U bent op zoek naar software waarmee uw logistieke vraagstukken geautomatiseerd afgehandeld worden, maar u zit 
wellicht niet te wachten op de uitdagingen die bij het op peil houden van een serverpark horen. Dan heeft u met LIS 
de juiste partner gekozen.

Met LIS Application Service Providing zijn uw WinSped®-programma’s en databases op de veilige servers van 
Logistics Information Systems ondergebracht. Met uw persoonlijke inloggegevens logt u in op uw eigen beveiligde 
WinSped®-omgeving. U heeft alleen een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot uw data in WinSped®.

Hoe complex de inrichting ook is, LIS verzorgt het onderhoud van een stabiele en veilige serveromgeving. Onze 
systeembeheerders zorgen voor een optimale performance, WinSped®-updates en overige software-updates. En 
bovendien: we staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Laat u verrassen door het gemak van LIS Application Service Providing 
en werk altijd en overal veilig en snel met WinSped® in de cloud!

Naast een uitgebreid transportmanagementsysteem biedt LIS u de mogelijkheid om de volledige WinSped®-
installatie te hosten binnen het LIS-serverpark. De vraagstukken rondom beveiliging, back-ups en performance 
neemt LIS van u over. U bespaart op de investering in een serverpark en personeelskosten voor het systeembeheer.

Wie kan het serverplatform voor WinSped® beter faciliteren 
dan de makers van WinSped® zelf?
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