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Logistics Information Systems
Uw sterke internationale partner

LIS AG ontwikkelt en implementeert sinds 1980 software 
voor logistieke dienstverleners. Een team van meer dan 
130 medewerkers werkt continu aan verbeteringen van 
het productportfolio.
Onder de productnaam WinSped® ontwikkelt, implementeert 
en ondersteunt LIS een breed scala aan logistieke software 
oplossingen. Van facturatiesystemen tot mobiele apps en 
van dataconversie tot web portals. Met het WinSped® 
Transport Management System is LIS marktleider in  
Duitsland. Het succes heeft zich inmiddels over heel 
Europa uitgebreid.
LIS B.V. is als zelfstandige business unit inmiddels meer 
dan 10 jaar actief in Nederland. In de afgelopen jaren 
opende LIS AG ook vestigingen in Polen, Frankrijk en in 
Spanje.

Transportplatforms
Logenios
Transwide
Transporeon
Timocom
Teleroute

Ritoptimalisatie
PTV
Alfaplan
TRACC

WMS
VBS
WinLager
Boltrics

Het WinSped® platform fungeert als een data hub, die 
slimme software modules – aangevuld met software 
van andere dienstverleners – met elkaar verbindt. In 
tegenstelling tot veel andere systemen is het TMS 
WinSped® niet geënt op een ERP-platform, maar wordt 
platform-onafhankelijk in eigen beheer ontwikkeld. 
Daarbij maken we wel gebruik van de softwarestandaarden 
van Microsoft® en wordt de data opgeslagen in een 
SQL-database.
Deze open structuur maakt de integratie met software 
van alle leveranciers mogelijk. U hebt de vrije keuze: 
u gebruikt de specifieke software die het beste bij uw 
organisatie past.
Wij werken samen met een verscheidenheid aan 
partners, waarmee wij in het verleden al veel integraties 
tot een standaard hebben uitgewerkt. U kunt daarbij 
denken aan toepassingen zoals: kaartsoftware, ritplanning, 

TMS WinSped®

verladerplatforms, OCR, boordcomputersystemen, 
warehouse management systems, financiële systemen 
en intermodale boekingssystemen.
Uitgangspunt bij iedere integratie is dat de gebruiker 
zijn vertrouwde WinSped®-scherm behoudt. Binnen dat 
scherm wordt de specifieke informatie van de partner 
getoond en bewerkt, op de wijze die de gebruiker in 
WinSped® gewend is. 
Uniform werken is de basis.

Mobiele communicatie
Logistics.ONE

LIS AppSped®

Transporeon MOM
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WinSped® - Maatwerk met standaardsoftware
Grenzeloze mogelijkheden door de modulaire opzet
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De gestandaardiseerde softwarecomponenten maken TMS WinSped® uniek: ze kunnen worden gecombineerd tot 
een maatwerkoplossing voor allerlei verschillende logistieke specialismen. Van bulktransport tot pakketlevering, van 
transport met eigen wagens tot het in de rol van expediteur aansturen van externe vervoerders: WinSped® automatiseert 
het gehele proces “van wens tot winst”.

Vergelijk het configureren van WinSped® met het samenstellen van een pallet met goederen van verschillende grootte. 
Net als in een puzzel kunt u de dozen van verschillend formaat op een optimale manier rangschikken, rekening 
houdend met verschillende factoren.

Zo werkt het ook met de WinSped®-modules. Losse modules kunnen op verschillende wijzen worden gecombineerd: 
tot dé applicatieconfiguratie die past bij úw operatie.

Met behulp van WinSped® Scripting – onderdeel van de WinSped® basisfunctionaliteit – configureren we de 
werking van de WinSped®-modules vervolgens zo, dat uw operationele processen soepel in een workflow worden 
afgehandeld. Het zijn geen losse componenten meer, maar onderdelen die naadloos samenwerken als één robuuste 
en stabiele configuratie. Een goede basis om op verder te bouwen.

Begin klein en bouw uit tot een volledig TMS 

De modulaire opbouw maakt WinSped® geschikt voor kleine en grote operaties, met een beperkte of uitgebreide 
informatiebehoefte. U begint met een compleet instapmodel: volledig en voordelig.

Groeit uw klantenkring of verandert uw informatiebehoefte? WinSped® groeit met u mee. Onze consultants begeleiden u 
en bouwen de configuratie uit tot een oplossing die meegroeit met de ontwikkeling van uw operatie.

U ervaart de flexibiliteit van een maatwerkoplossing, terwijl u tegelijkertijd het gemak van onze centrale support en 
de zekerheid van versie-updates heeft. Bovendien profiteert u van de innovaties die wij voor ruim 900 klanten in 
Europa ontwikkelen.

Met TMS WinSped®-modules op maat voor uw operatie gecombineerd met 



Opleiding en training
Key-users zijn een onmisbare schakel voor applicatie-optimalisatie
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Met het productportfolio WinSped® haalt u ongekende 
mogelijkheden in huis. In de implementatieperiode  
nemen we u bij de hand om de software en uw  
logistieke datastromen nauwkeurig op elkaar af te 
stemmen. Daarbij hebben wij altijd als doel dat uw 
medewerkers hun werkzaamheden zo gemakkelijk 
mogelijk moeten uitvoeren.

De inrichtings- en uitbreidingsmogelijkheden van TMS 
WinSped®, de WinSped® Konverter en WebSped® zijn 
– ook na de implementatie – divers en veelomvattend. De 
dynamische logistieke dienstverlening vraagt regelmatig 
om een kleine of grotere aanpassing van een workflow 
of inrichting. Soms vereisen de omstandigheden zelfs 
een herinrichting of uitbreiding van de bestaande 
applicatie-inrichting.

Investeer in uw key-users 

In die situaties zorgen key-users in uw organisatie 
ervoor dat de aanpassing van WinSped® vlot en soepel 
wordt geïmplementeerd. Key-users zijn gebruikers 
die meer kennis van het systeem hebben dan ze 
nodig hebben voor hun dagelijkse werkzaamheden. 
In vergelijking met gewone gebruikers kennen ze 
bijvoorbeeld ook de programma’s die gebruikt worden 
voor de inrichting. Idealiter zijn key-users bovendien in 
staat om de veranderende omgeving snel te vertalen 
naar aanpassingen in TMS WinSped®. Key-users zijn 
bovendien een vraagbaak voor hun collega’s: zij lossen 
problemen op en bereiden vraagstukken voor die 
worden voorgelegd aan de LIS-consultants.

Key-users maken uw organisatie stabieler en slagvaardiger. 
U heeft inhoudelijke kennis in huis en bespaart op 
externe projectkosten.

Een gedegen opleiding 

Key-user wordt je niet van de een op de andere dag. 
LIS faciliteert klanten met verschillende opleidingsmo-
gelijkheden om eindgebruikers, key-users en admi-
nistrators van de nodige kennis te voorzien. Hiervoor 
hebben we in Greven de LIS Academy ingericht.

Op de LIS Academy werken de cursusdeelnemers 
voor een virtueel transportbedrijf. De cursisten maken 
samen WinSped®-inrichtingen en spelen scenario’s 
na. Medewerkers van klanten zitten samen met onze 
nieuwe medewerkers en stagiaires regelmatig samen 
in één opleiding, waardoor zij van elkaars kennis en 
ervaring gebruik maken.

Afhankelijk van het onderwerp geven wij  opleidingen 
ook buiten de LIS Academy, bijvoorbeeld een  
maatwerktraining binnen uw eigen omgeving, of een 
algemene cursus op een van onze vestigingen.  
Afhankelijk van het type opleiding wordt deze in het 
Duits, Engels of Nederlands gegeven.

Een online bibliotheek 

Of u nu gebruik maakt van de opleidingsmogelijkheden 
of niet, u ontvangt altijd online-documentatie. Tijdens 
de implementatieperiode beschrijven we de inrichting 
van uw omgeving. Deze informatie – en ook toekomstige 
aanpassingen – leggen we vast in een zogenaamde 
knowledge base. Deze online bibliotheek geeft de 
key-users in uw organisatie het naslagwerk waarmee 
zij inzicht in de TMS-configuratie hebben. Daarmee 
kunnen zij inrichtingsvraagstukken beantwoorden en 
het systeem optimaliseren, waardoor TMS WinSped® 
blijvend aansluit op de behoeften binnen uw organisatie.

goed opgeleide key-users is uw organisatie de sterke schakel in de keten
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Met WinSped® aan het stuur

TMS WinSped® geeft u alle middelen in handen om optimaal te plannen, grip te houden op kosten en de 
informatievoorziening binnen de supply chain geautomatiseerd af te handelen.
De totaaloplossing WinSped® valt uiteen in vier deelgebieden, waarmee u kunt beschikken over een volledig 
Transport Management System, zonder extra investeringen in hardware:

WinSped®

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

De basisconfiguratie lichten we toe op pagina 12 en 13.

WinSped® Konverter

De ESB voor dataconversies, dataverrijking en communicatie.

De werking van de Konverter wordt uitgelegd op pagina 14.

WebSped®

Het geïntegreerde multi-device online klantenportaal.

Meer informatie vindt u in onze folder 
“WinSped® Totaaloplossing voor grip op uw logistiek”.

WinSped® ASP Service

Het gebruik van WinSped® in de door LIS gehoste cloud: 
geen zorgen over hardware en updates.

Meer informatie vindt u op pagina 15.
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Onbegrensde combinatiemogelijkheden

De workflow van orderaanname tot en met de facturatie is de ruggengraat van het TMS: de inrichting van 
registratie, tarifering, planning, facturering en archivering vormen het instapmodel. De inrichting van de modules 
wordt met de WinSped® Scripting nauwkeurig afgestemd op de workflows in uw operatie.

TMS WinSped® geeft informatie weer in overzichtelijke dashboards, samengesteld voor de orderafhandeling in uw 
eigen workflows. Ook deze dashboards zijn volledig aan te passen aan de informatiebehoefte van de medewerkers 
in uw organisatie.

Het instapmodel kan worden uitgebreid met modules waarmee u een variëteit aan specialistische activiteiten 
configureert.Het aantal extra modules is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw bedrijfsvoering.

Registratie Tarifering Planning Facturering Archivering

Document

Management

Systeem

Boordcomputer integratie

WinSped®

Konverter

WebSped®

Fleet-Management

Systeem-

Logistiek

SSCC 
& 

Crossdock 
Management

CustomerRelationshipManagement

Emballage-

Center

AuditCenter

Laadruimteoptimalisatie

HR Planning

Afdelingsbeheer 
&

Intercompany
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Alle WinSped®-modules in één overzicht

In deze folder geven we u een indruk van de basisfunctionaliteit en de uitbreidingsmogelijkheden van TMS WinSped®.
Op deze pagina’s vindt u in het kort een beschrijving van alle beschikbare modules. Uitgebreide informatie vindt 
u – in dezelfde volgorde – in onze folder “WinSped® Totaaloplossing voor grip op uw logistiek” en op onze website 
www.lis.eu.

Orderverwerking
De orderinvoer in TMS WinSped® is de basis voor een geautomatiseerde en efficiënte orderverwerking. Idealiter wordt 
dit startpunt van de vervoersketen gevoed vanuit de bron: het ERP van uw klant. Met het gebruik van sjablonen en 
dataverrijking minimaliseert u handmatige registratie. Voor gegevens die alleen handmatig geregistreerd kunnen 
worden richt u een uniform invoerscherm in, dat alleen die velden toont die voor uw procesflow van belang zijn.

Grafische planning
De planner-cockpit is ontwikkeld vanuit diens belevingswereld: visueel georiënteerd. Acties worden vanuit de kaart 
aangestuurd en direct verwerkt. Met views en filters richt de planner zijn scherm zo in, dat hij/zij alleen de voor 
hem/haar relevante gegevens ziet. Met drag & drop eenvoudig ritten samenstellen en overzicht op de kaart. Niet 
alleen de locatie van voertuigen ook beschikbare te plannen opdrachten of ritten op de kaart. TMS WinSped® 
rekent op de achtergrond automatisch de haalbaarheid en het rendement van ritten door

FTL vrachtverkeer
Complete ladingen plannen wordt kinderspel. Met een uniform invoerformulier vult u snel en eenvoudig sjablonen 
voor standaardritten. Orderinformatie en de beschikbare resources zijn overzichtelijk op één scherm gepresenteerd, 
ondersteund door kaartmateriaal. Plannen? Dat doet u met hetzelfde gemak waarmee u Excel of Outlook gebruikt!

SSCC en Crossdock
De SSCC is hét kenmerk waarmee u eenheden identificeert. De krachtige zoektools van TMS WinSped® geven u 
inzicht in de volledige historie van zendingen en eenheden. Met de SSCC traceert u precies waar die ene verloren 
pallet in de keten thuishoort. Als bijkomend voordeel kunt u met het SSCC-label het crossdock-proces volledig in 
TMS WinSped® digitaliseren. Daarbij maakt u gebruik de hardware-onafhankelijke LIS crossdock-scan-app en het 
CrossdockDashboard.

ELLi
Niet alle pallets komen gelabeld bij u binnen, maar u wilt toch papierloos werken? Het kan met ELLi! Laad- en 
loslijsten worden gepresenteerd op een tablet, waarna uw logistiek medewerker de uitgaande of inkomende 
goederen afvinkt of wijzigingen direct digitaal verwerkt. De wijzigingen worden real-time opgeslagen in de WinSped® 
database. Is een schade geconstateerd, dan is een foto snel genomen en opgeslagen in het WinSped®  DMS. 
Up-to-date informatie en maximaal inzicht in de logistieke keten.

Boordcomputerintegratie
Altijd real-time op de hoogte en verbonden met uw chauffeurs: TMS WinSped® verzorgt in samenwerking met 
uw  boordcomputersystemen een naadloze uitwisseling van gegevens. TMS WinSped® beschikt over meer dan 30 
standaardintegraties met bestaande boordcomputersystemen. Bovendien heeft LIS, als een van de weinige 
TMS-leveranciers, de eigen Telematics-standaard LIStrac® ontwikkeld.

Systeemlogistiek
Verdeel zendingen binnen uw partnernetwerk met hetzelfde gemak waarmee u een eigen auto plant. Met 
maximale flexibiliteit bepaalt TMS WinSped® of kiest u een logistieke partner. Even gemakkelijk wijzigt u uw keuze. Is 
de planning definitief, dan verzendt u de informatie naar de partner met een eenvoudige muisklik. De rest doet het 
systeem voor u.

WebSped®

Deel relevante informatie uit de supply chain met opdrachtgevers, laad- / losadressen of vervoerders. Het  
WebSped® portal geeft online een real-time overzicht van informatie, die uw relatie deels kan aanpassen.

AppSped®

Dé oplossing voor charters die voor meerdere opdrachtgevers werken of wanneer u eenmalig gebruik wilt maken 
van de diensten van een vervoerder. U communiceert geplande activiteiten via uw plandashboard en krijgt via de 
app statusinformatie, handtekeningen (sign on glass), foto’s en voertuigposities terug.
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Routeoptimalisatie
TMS WinSped® beschikt over verschillende tools waarmee u geplande ritten optimaliseert of orders snel en 
geautomatiseerd via een vast routeschema wegplant. Controlemechanismen en de optie rittenvergelijk ondersteunen 
u bij het samenstellen van ritten met het meeste rendement.

AutomotiveCenter
De hedendaagse coördinatieprocessen in de automotive branche zijn zeer complex. De factor tot succes voor 
automotive transporteurs: communiceren volgens de VDA-standaarden. Met deze module in TMS WinSped® 
beschikt u standaard over dit communicatieprotocol, wat u deze zorg uit handen neemt. 

ETA-Center
Volg de uitvoering van geplande ritten en bewaak zo de kwaliteit van de dienstverlening. De TMS WinSped®-module 
ETA-Center monitort op de achtergrond alle ritten die onderweg zijn, waarbij rekening gehouden wordt met positie, 
plantijd en klantafspraken. Overzichtelijke dashboards presenteren de voortgang van tijdkritische supply chains.

Wissellaadbak en Containerbeheer
Voor uw operatie is het belangrijk om continu op de hoogte te zijn van de locatie van een wissellaadbakken of (afzet)
containers, zodat u daarmee actief  kunt plannen. Deze TMS WinSped®-module geeft inzicht in de benodigde infor-
matie. U kunt de functionaliteit aanvullen met het automatisch genereren van facturen die voortkomen uit afspraken 
rondom de huur of gebruiksperiode van containers.

EmballageCenter
De dagelijkse administratie van emballage-eenheden wordt efficiënt gevoed vanuit de orderverwerking en de 
operationele uitvoering. Mutaties kunnen geautomatiseerd of handmatig worden doorgevoerd of gewijzigd.  
Saldo-overzichten, emballagebonnen en facturen waarmee ontstane saldoverschillen worden aangezuiverd: deze en 
andere output is met slechts een paar muisklikken opvraagbaar.

Gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen is een specialisme: gecompliceerde regelgeving met veel bijzonderheden en eigen 
kenmerken. Deze module koppelt de richtlijnen aan de opties in de orderverwerking. U beschikt voor al uw modaliteiten 
over de juiste informatie, instructies en voorschriften, die bij het printen van documenten en het communiceren bij 
reserveringen voor intermodale diensten worden meegegeven.

FleetManagement
Het stuur in handen bij het beheer, de onderhoudsplanning en brandstofverbruik. Met deze TMS WinSped®-module 
plant u de werkplaatsafspraken en berekent u de actuele kostprijs van een voertuig. U beschikt bovendien over een 
unieke tool voor het plannen en registreren van bandenwissels.

DocumentManagement
Alle relevante documentatie voor uw dienstverlening digitaal gearchiveerd in één database: met een muisklik gevonden 
en beschikbaar op elke werkplek. U beheert uw documentenstroom via een praktisch systeem van documentsleutels 
en trefwoorden die bij uw operatie passen.

SchadeManagement
Transport van goederen brengt risico’s op schade met zich mee. Laat u niet verrassen. Met de module 
SchadeManagement van TMS WinSped® registreert u niet alleen de lading- of voertuigschade, maar worden ook alle 
stappen van de schadeafhandeling vastgelegd in een compleet schadedossier.

ManagementInformatieSysteem
Betrouwbare managementinformatie is essentieel om uw bedrijfsvoering in goede banen te leiden. TMS WinSped® 
heeft alle benodigde gegevens opgeslagen in de centrale database. In de module ManagementInformatieSysteem 
stelt u een dashboard samen met de KPI’s en de informatie waarop u wilt sturen. U heeft permanent inzicht in de 
actuele situatie.

HR Planning
Uw medewerkers vormen een belangrijk deel van het kapitaal van uw onderneming. Daar springt u zorgvuldig mee 
om. De module HR Planning biedt u alle benodigde informatie om uw personeel optimaal in te zetten: van competenties 
en ervaring tot beschikbaarheid en vakanties.
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Een individuele werkplekinrichting voor een optimale planning
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Het PlanDashboard 

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

Met views en filters stelt u het scherm zo in, dat alleen de relevante gegevens zichtbaar zijn. Voor verschillende 
planprocessen of rollen op de planafdeling kunnen bovendien verschillende lay-outs worden opgeslagen. Met een 
wizard delen medewerkers hun lay-outs en individuele filterinstellingen onderling.

Een status geeft op elk moment inzicht in de plaats in de keten waar een zending zich bevindt. De status signaleert 
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 statusstamtabel geconfigureerd, waarbij ook 
symbolen en vervolgacties worden gedefinieerd. Dit maakt de mogelijkheden in het programma vrijwel eindeloos.

Overzicht in een oogopslag 

Het PlanDashboard 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 de drag & 
drop-functionaliteit stelt u in een handomdraai ritten samen of wijzigt u automatisch geplande ritten. Na het  
plannen bewaakt TMS WinSped® de rituitvoering. Op basis van de aangeleverde 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!

Elke planner heeft zijn eigen werkwijze. Daarom bevat TMS 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 balkenplanning. Hierin geven kleuren de status van de rit weer. Het detailniveau kan worden ingesteld van een 
minuut tot en met een 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 chauffeur, maar bijvoorbeeld ook opbrengsten, kosten, (lege) kilometers en klant- en 
personeelsgegevens.
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Tariefberekening en facturatie
Grip op inkomsten en uitgaven

Tarieven 

De verschillende programmaonderdelen van TMS 
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 daarvoor tarieventabellen en voorwaarden 
in volgens uw eigen afspraken. 

Met de overzichtelijke Excel-interface is het overnemen 
van uw bestaande tarievenstructuur in TMS WinSped® 
een fluitje van een cent. Individuele klantafspraken legt 
u vast in de stamgegevens van de klant.

Frequent wijzigende tarieven, zoals de dieselolie- 
toeslag, 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.

Voorwaarden 

TMS WinSped® bevat alle veelvoorkomende 
vrachtberekeningsmethodes, maar ook de minder 
gangbare rekenmethodes zijn te automatiseren. 

Met het programmaonderdeel “Voorwaarden” valideert 
WinSped® de orderinformatie en planinformatie, de 
uitkomst wordt gekoppeld aan de klantspecifieke 
afspraken. Daarmee vindt TMS WinSped® het juiste 
tarief voor de prijsbepaling van de order.

De wisselwerking tussen de WinSped®-programma-
onderdelen zorgt voor een correcte afrekening. 
Ontbrekende of nog te berekenen waardes worden via 
scripts voor consolidaties, optimalisaties en toeslagen 
aangevuld. 

Met dit unieke en veelomvattend palet vertaalt u de 
meest uiteenlopende en complexe prijsafspraken naar 
een automatische kostprijsberekening in TMS WinSped®.

FacturatieDashboard 

In één blik op de hoogte van de transportinkomsten en -uitgaven die u kunt verwachten. WinSped® brengt ook 
reeds voor de facturatie de benodigde informatie overzichtelijk voor u bij elkaar. Geen opdracht ontsnapt meer 
aan facturatie, omdat bij vastlegging van de transportopdracht ook direct een facturatieregel wordt aangemaakt.

Het FacturatieDashboard presenteert de aangemaakte facturatieregels in overzichtelijke grids. De verwerking van 
opdrachtgegevens tot de factuur in uw huisstijl verloopt binnen dit dashboard volledig geautomatiseerd, terwijl 
u de regie houdt. U filtert en sorteert de nog af te rekenen en gefactureerde zendingen in het grid 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. 

Vanuit het FacturatieDashboard navigeert u snel naar 
alle transportinformatie of documentatie die in TMS 
WinSped® is opgeslagen.

Werkt u met een extern boekhoudsysteem? De 
afgelopen jaren hebben we standaardinterfaces 
ontwikkeld met alle bekende en minder bekende 
boekhoudsystemen. Bovendien bouwt u met de 
WinSped® Konverter eenvoudig een interface naar 
uw eigen boekhoudsysteem. Alle boekingen en/of 
mutaties van stamgegevens worden geautomatiseerd 
verwerkt in elk gewenst boekhoudpakket.



WinSped® Konverter
De ESB waarmee u zelf integraties bouwt

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, die ongekende mogelijkheden 
biedt voor het importeren en exporteren van gegevens. Met een maximale flexibiliteit integreert u externe 
bedrijfs-processen, waardoor u optimaal gebruik maakt van de centrale WinSped®-database.

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

Met de WinSped® Konverter komt TMS WinSped® volledig tot zijn recht in de rol van centrale data hub, die permanent 
informatie ontvangt, verwerkt en verstuurt naar alle gekoppelde systemen in uw operatie.
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Een stabiele basis voor partnerintegratie

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

Met de WinSped® Konverter beheert u via datamapping-
scenario’s de import en export van gegevens. U bent 
zelf in staat om koppelingen met de meest uiteenlopende 
softwareoplossingen te maken. Denk hierbij aan de 
integratie met klanten, leveranciers, expediteurs en 
verladerplatforms. Diepgaande programmeerkennis 
is voor het werken met de WinSped® Konverter niet 
nodig.

Onze consultants bieden de ondersteuning die u 
wenst: zij maken de mappings voor u, maar kunnen u 
ook begeleiden zodat u zelf de integratie die u voor 
ogen heeft bouwt en ontwikkelt.

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 web-service, SOAP, 
FTP en SFTP. Ook kan via een OleDB- of ODBC-
connectiviteit rechtstreeks verbinding worden gemaakt 
met een of meerdere databases.
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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.

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

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 TMS  
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!

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