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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 
140 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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Databases
Microsoft SQL

Maps
PTV
Here

ADR
BAM

OCR
Intex

Scansys

DMS
Easy
ELO
LIS

Financiële 
Administratie
Multivers

Exact

AccountView

SAP

Sage

Telematics
AIS
Cargobull
Fleetboard
Qualcomm
Spedion
TIS
TomTom
Transics
Trimble
Vehco
Volvo
Zebraxx

BI
QLIK

PowerBI
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IT for transport management
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Productkenmerken:

• Vooraf ingevulde informatie op basis van stamdata. 
• Directe prijsbepaling bij het opslaan van de order.
• Met slimme scripts ingevoerde data verrijken en ontbrekende 

gegevens aanvullen. Bijvoorbeeld: bijzondere bepalingen, 
kenmerken, informatieteksten over gewichten, volume of 
kilometerafspraken.

• Vrij in te richten informatievelden om een specifieke workflow 
te doorlopen.

• Gebruik van opdrachtsjablonen met vaste ordergegevens 
voor periodiek identieke transporten en activiteiten.

• Autonome invoer door uw klanten via het klantportaal 
WebSped.

• Eén orderinvoerprocedure: geschikt voor zowel groepage als 
bulkvervoer.

• Vastlegging van alle denkbare details op orderregelniveau.
• Colli-identificatie volgens de GS1-standaarden en het automatisch 

aanmaken van SSCC’s, direct gelinkt aan de betreffende 
transportorder.

• Verwerking van vrijwel alle bekende EDI-formaten, 
zoals FORTRAS, IDS en EDIFACT, maar uiteraard ook 
gestandaardiseerde formaten in txt, csv of xml.

• Aansturing van uw remboursadministratie (vracht- en 
goederenrembours).

• Splits orders in deeltrajecten – direct of achteraf – voor 
groepagevervoer of intermodale logistiek.

• Automatisch geo-coderen van adressen, voor een nauwkeurige 
bepaling van de ritafstandsbepaling met gps-coördinaten.

• Automatisch boeken van emballage-eenheden.

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.



WinSped® Grafische Planning
Een individuele werkplekinrichting voor een optimale planning
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Het PlanDashboard voor overzicht in een oogopslag

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. 
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WinSped® FTL Vrachtverkeer
Een overzichtelijke werkplek: van orderinvoer tot afrekening

Met de FTL-planning heeft u maximaal overzicht met een minimum aan handelingen. In een oogwenk plannen uw 
planners grote volumes complete ladingen met een ongekende efficiency en betrouwbaarheid. 

Een overzichtelijke werkplek

Met vier standaardvensters – roosterweergave, 
weekdagenoverzicht, transportmiddelen en 
inzetplannen – richt uw planner zijn werkplek optimaal 
in. Met de vele filtermogelijkheden, kleurmarkeringen 
en weergaves heeft de planner precies de informatie 
die nodig is om de planning te monitoren.

Gemak bij orderentry

De krachtige import-interface neemt ordergegevens 
rechtstreeks van uw klanten over. Ontbrekende 
standaardwaarden worden via slimme scripts 
aangevuld. Met sjablonen is het kinderspel om 
handmatig orders in te voeren, die wordt gekoppeld 
aan de standaardinformatie in de WinSped-database. 

Real-time verwerking

Boordcomputerinformatie wordt direct verwerkt: 
zowel van wagen naar planning als andersom. Een 
order past u eenvoudig in de tabel aan: door de 
gebruikersvriendelijke drag & drop-functionaliteit 
koppelt de planner in een oogwenk een andere wagen 
aan de rit en de bijbehorende inkoopreservering wordt 
op de achtergrond gemaakt.

Productkenmerken:

• Flexibel in te delen vensters.
• Overzichtelijk kalenderweergave van transporten.
• Persoonlijk instelbare presentatie van relevante 

informatie.
• Eenvoudige ritopvolging via de zending- of ritstatus.
• Invoer van data rechtstreeks in het grid.
• Weergave van kosten en opbrengsten.
• Printen van transportdocumenten.
• Rechtstreekse communicatie met boordcomputers.
• Overzichtelijke presentatie van beschikbare en 

ingezette transportcapaciteit.
• Gekoppeld met het DMS.
• Optioneel: weergave van ADR-informatie.



WinSped® Crossdocking 
Zendingen volgen tot op de collo

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.

WinSped verwerkt barcodedata vanuit vrijwel alle scansystemen. Zo kunt u de door leveranciers aangemaakte 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.  

Controle over de binnenkomende en uitgaande goederen het WinSped CrossdockDashboard 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. Met de hardware-onafhankelijke softwaremodule 
wordt ieder scanmoment van de SSCC vastgelegd in WinSped. U heeft inzicht in alle handelingen tijdens het 
crossdock-proces. Door de naadloze integratie met de andere WinSped-modules deelt u deze informatie met alle 
belanghebbenden in het proces: extern met opdrachtgevers via WebSped en intern met transportplanners via het 
PlanDashboard.

Productkenmerken:

• Crossdock resourcemanagement.
• Deurenplanning.
• Rechtstreeks verbonden met het PlanDashboard.
• Real-time verwerking voorkomt fouten bij 

vervolgacties.
• Parameters (KPI’s) voor uw crossdock-proces.
• Direct foto’s maken, opslaan en koppelen aan de 

juiste order.
• Sign on glass bij het (crossdock) losmoment.
• Aflevering scannen via externe 

boordcomputersystemen.
• Zendingsgeschiedenis.
• Snelle SSCC-recherche met relationele 

zoekmogelijkheden.
• Gelijktijdig volgen van eigen en externe SSCC’s.

Crossdocking | 08
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ELLi® - De elektronische laad- en loslijst
Digitaal en transparant

Zendingen zonder SSCC-palletlabel veroorzaken een kink in de kabel van een vlotte digitale afhandeling van 
goederenbewegingen. Het komt u vast niet onbekend voor dat een deel van de bij u aangeleverde goederen niet 
gelabeld is. ELLi - de Elektronische Laad- en Losinformatie - fungeert dan als de onmisbare schakel in de real-time 
communicatie tussen de planning en de crossdock-operatie
ELLi presenteert op een tablet of smartphone alle laad- en losactiviteiten die in WinSped staan. Voor goederen die 
nog niet in WinSped zijn ingevoerd biedt ELLi vervolgens alle functies van de reguliere scanner plus allerlei extra’s 
rondom registratie en codering van eenheden die geen eigen barcode hebben, zodat de opdrachtinformatie 
in de order compleet is. En is voor het vervolg van de logistieke keten een barcode-etiket nodig, dan print de 
medewerker dat met een druk op de knop. In de Workflowmanager configureert u welke informatie daarvoor nodig is.

ELLi en WinSped maken real-time gebruik van dezelfde database. Planning en customer service-medewerkers 
beschikken over de los- en laadinformatie, zodra de crossdock-medewerker deze heeft ingecheckt. Andere 
betrokkenen in de keten kunnen de informatie raadplegen via online klantportaal WebSped. Zijn goederen 
onvolledig, beschadigd of overtallig? Elli legt afwijkingen met behulp van verschillende (kwaliteits)statussen 
eenvoudig vast, indien gewenst met foto’s.

Afzender
Ontvanger OpdrachtNrRefNr

Totalen

Status

LIS BV
NL-8061 BK  HASSELT

Schmidt AGD-80331 München 10035063-000110113

LIS BV
NL-8061 BK  HASSELT

Meier GmbHD-80332 MünchenLIS BV
NL-8061 BK  HASSELT

Robbin 
D-80331 München

10035062-010853401

10035061-000628000

6 
  110850  

 
             i.O.

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

1899 kg 7,0992 m 3

0 lm6x 110850

2300 kg 2,3760 m 3

0 lm12x VW012

2000 kg 8,8025 m 3

0 lm8x 111444

3/6

0/12

0/8

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

Vervoerder:Voertuig/Trailer.: DemoSped09-BNR-3 / WH-49-LS
Deur:           8

ELLi Home Laad/Loslijst

Jansen           1/1/1 Afmelden

Afzender Ontvanger
OpdrachtNr
RefNr Totalen Status

LIS BV
NL-8061 BK  HASSELT

Schmidt AG
D-80331 München

10035063
-000110113

LIS BV
NL-8061 BK  HASSELT

Meier GmbH
D-80332 München

LIS BV
NL-8061 BK  HASSELT

Robbin 
D-80331 München

10035062
-010853401

10035061
-000628000

6   110850                i.O.

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

1899 kg 7,0992 m 3 0 lm

6x 110850

2300 kg 2,3760 m 3 0 lm

12x VW012

2000 kg 8,8025 m 3 0 lm

8x 111444

3/6

0/12

0/8

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

Vervoerder:
Voertuig/Trailer.:

DemoSped
09-BNR-3 / WH-49-LS

Deur:           8

ELLi Home Laad/Loslijst Jansen           1/1/1 Afmelden

Productkenmerken:

• Digitale controle en registratie van afwijkingen, ook 
van crossdock-zendingen zonder SSCC-label.

• Papierloze data-uitwisseling tussen crossdock en 
planning.

• Real-time statusupdates en een transparant 
overslagproces.

• Plannen van resources op het crossdock.
• Bij geconstateerde schades direct foto’s maken en 

opslaan bij de juiste order en/of vervoerder
• Uniforme werkwijze.



WinSped® Boordcomputerintegratie
LISTrac - De standaardinterface met boordcomputersystemen

Real-time en overal op de hoogte 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.

Platformonafhankelijkheid biedt voordelen

De intelligente LISTrac-interface verbindt vrijwel elk boordcomputersysteem met de centrale WinSped-database. U 
hebt de vrije keuze: u gebruikt het specifieke boordcomputersysteem dat het beste bij uw organisatie past. 
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Productkenmerken:

• Meer dan 30 voorbereide interfaces van 
boordcomputerleveranciers.

• Inhouse ontwikkelde LISTrac-standaard.
• Boordcomputerplatform-onafhankelijk.
• Meerdere boordcomputersystemen weergegeven in 

één communicatiedashboard.
• Tevens geschikt voor verwerken van data uit gps-

trackers van opleggers of containers.
• Presentatie van voertuig en/of trailergegevens in het 

grafisch plandashboard.
• Real-time doorrekening, waardoor inzicht ontstaat in 

verwachte levertijden in het PlanDashboard.
• Volledig geïntegreerd met het WinSped® DMS: 

aanvullende informatie of documenten worden 
automatisch verzameld en zijn direct benaderbaar 
voor versturen.

• Chatfunctie.
• Automatisch inzage in de Proof of Delivery.
• Compatible met e-CMR.
• Communiceer de ETA met de ontvangende partij.
• Automatisch vullen van de emballageregistratie.
• Berichtenalerts voor extra signalering van belangrijke 

notificaties.



Beschikbare interfaces:

LIS ontwikkelt regelmatig interfaces voor de integratie van 
nieuwe dienstverleners.

WinSped® Systeemlogistiek: samenwerking in de transportketen
Overzicht, structuur en flexibiliteit in de keuze van vervoerders

U biedt een totaalpakket aan uw klant, maar maakt wel onderscheid in de zendingen die u zelf aflevert en de 
zendingen die u laat afleveren bij de eindontvanger. Tal van redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen: 
bestemmingen zijn niet rendabel of de aard van de goederen vereist vergunningen of specialistisch materieel 
waarover u niet beschikt. Voor deze opdrachten doet u een beroep op uw netwerk van gespecialiseerde 
dienstverleners. Vaak maakt u gebruik van een van de samenwerkingsverbanden van verschillende logistieke 
dienstverleners, die volgens vaste dienstroosters allerlei goederen in heel Europa leveren.
Deze werkwijze noemen we in WinSped: Systeemlogistiek.

Ongeacht wie het transport 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 waarna 
u direct weet welke kosten zijn verbonden aan de 
verschillende trajecten. WinSped genereert voor 
alle deeltrajecten de benodigde vrachtdocumenten 
inclusief etiketten en labels, op het moment dat de 
keuze voor de vervoerder van het deeltraject definitief is.

De WinSped Konverter verzorgt vaak de laatste stap 
in de communicatie met de gekozen vervoerders. 
Tijdens het planproces houdt u daardoor de maximale 
flexibiliteit in de keuze voor een vervoerder, terwijl 
dubbele orderinvoer in systemen van verschillende 
logistiek dienstverleners of tussentijdse wijzigingen en 
annuleringen voorgoed verleden tijd zijn. 

• 24plus
• CALBERSON
• Cargoline
• Chronopost Frankreich
• CTL
• Der Kurier
• Dialog

• GEL
• GLS
• ILN
• Online
• STAR
• UPS
• VTL
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Rendement bewaken met de WinSped® Facturatiemodule
Een praktisch FacturatieDashboard voor grip op facturatie

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 volledig 
geautomatiseerd, terwijl u zelf de regie houdt.
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Productkenmerken:

• Overzichtelijke grids presenteren 
de orderdata in de verschillende 
facturatiestadia.

• Geschikt voor registratie van verkoop en 
inkoop.

• Een overzichtelijke en heldere procesflow 
van het berekenen van een offerte tot en 
met de samenstelling van een definitieve 
factuur.

• Uitgebreide filter- en 
sorteermogelijkheden voor het (periode)
overzicht dat u nodig hebt.

• Een directe interface met uw 
boekhoudpakket, onder andere: 
Multivers, Exact, AccountView, SAP, Sage, 
Addison, Agresso, Bundschu, Carat, CSS, 
DATEV, Diamant, DKS, Fenestra, IBM, 
Lexware, Navision, ProFib, SAP, Schilling, 
Varial).

• Inzicht in het betalingsgedrag van uw 
klanten.

• Afspraken met klanten en leveranciers zijn 
vastgelegd in de stamgegevens en direct 
beschikbaar in het FacturatieDashboard.

• Via het contextmenu raadpleegt u het DMS of 
de planning: snel toegang tot het digitale dossier 
of de uitvoeringsgegevens.

• Export naar Excel voor incidentele overzichten.
• Integratie met Qlik voor periodieke rapportages.
• U verliest een zending die nog moet worden 

gefactureerd niet uit het oog: alarmering voor 
zendingen die niet zijn afgerekend.

• WinSped doet het rekenwerk, u houdt de controle.



WebSped®

Online inzicht en controle via het World Wide Web

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 nodig hebben. Zo kunnen zij 
snel en eenvoudig real-time informatie uit de WinSped database raadplegen en bijvoorbeeld de rol van customer 
support medewerker vervullen.
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Home  Registreren  Menu

Wat wilt u doen?

Opdrachtbeheer

Track & Trace

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

• 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 veelvoorkomende 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 smartphone 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 kunnen online 
artikelvoorraden en mutaties controleren.
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WinSped® AppSped®

Hét mobiele alternatief voor een boordcomputer

Bestaat uw vloot voor een deel uit huurmateriaal of charters die niet wilt of kunt voorzien van een boordcomputer? 
Dan is AppSped hét mobiele alternatief. Onderweg informatie uitwisselen over transportopdrachten was nog nooit 
zo eenvoudig. Charters communiceren via hun eigen mobiele telefoon met de planning. 

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

LIS ontwikkelde AppSped met een eigen database, 
waarin handelingen worden geregistreerd wanneer 
er even geen verbinding is. Zodra het toestel weer 
verbinding heeft, synchroniseert de AppSped-
database met de WinSped-database. Positie-updates, 
informatie over de orderafwikkeling of rittenregistratie, 
maar ook tekstberichten en foto’s worden op de 
achtergrond gecommuniceerd met de thuisbasis. 
U gebruikt via WebSped de workflowmanager, 
waarmee u vragenpaden configureert die zelfs 
tot op klant niveau kunnen verschillen. Daarmee 
optimaliseert u de informatievoorziening voor uw 
planning en facturatie, zonder een overvloed aan 
registratieverplichtingen bij de chauffeur te leggen. De 
app is mede daardoor zeer intuïtief in het gebruik: de 
chauffeur wordt door het proces heengeleid, legt alle 
informatie vast die u nodig hebt en ziet de volgende 
opdracht gewoon op het scherm verschijnen. 
Installatie verloopt via een gestandaardiseerde 
procedure waarbij een unieke QR-code de gebruiker 
toegang geeft tot ritinformatie. Bij eenmalig gebruik 
de-installeert de app zich automatisch nadat de 
laatste ritactiviteit is afgemeld. De communicatie met 
dit platform verloopt via uw eigen WebSped-server 
waardoor u de veiligheid van de gegevensuitwisseling 
zelf in de hand heeft. AppSped maakt waar nodig 
gebruik van de standaardfuncties van de smartphone. 
Zoals het uitlezen van de GPS-locatie, het voeden van 
de telefoonfunctie met de nummerinformatie uit de 
order, maar ook het aftekenen op het touchscreen 
(sign on glass) of het maken van foto’s of scannen van 
barcodes met de camera van de smartphone, de GPS 
om posities vast te leggen en de camera om barcodes 
te scannen worden en foto’s te maken. AppSped 
maakt de afstand tussen kantoor en chauffeur een stuk 
kleiner.

Productkenmerken:

• Real-time communicatie met charters zonder 
boordcomputer.

• Intuïtieve app, uitgebreide instructies zijn niet nodig.
• Ook zonder boordcomputer een voertuigpositie, 

statusterugmeldingen en ETA in het PlanDashboard.
• Geschikt voor Android en iOS.
• Multi-talig, onder andere: Nederlands, Engels, Duits, 

Frans, Italiaans, Bulgaars, Roemeens en Pools.
• Vrij tekstberichtenverkeer tussen charter en planning.
• Veilige communicatie en autorisatieprotocol.
• Mogelijkheden voor sign on glass.
• Klantafhankelijke inrichting van vragenpaden.
• Foto’s van schades direct opslaan in het WinSped 

DMS.



WinSped® Routeplanning
Planning van routes op basis van een verscheidenheid aan parameters

Productkenmerken:

• Handig hulpmiddel voor planners bij het 
samenstellen van (nieuwe) routes.

• Snel inzicht in kilometers en afstanden.
• Directe berekening van tolkosten.
• Automatisch inzage in de actuele verkeerssituatie.
• Eenvoudig toevoegen van ‘via’-punten.
• Opslaan van routes voor gebruik in de toekomst.
• Optimale routes door het toepassen van het 

Voertuigprofiel in het bepalen van de route. 

Altijd de optimale route 

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 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!
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 
balkenplanning. Hierin geven kleuren de status van de rit weer. Een ander instrument is de Routeplanning, waarin 
planners snel een route kunnen maken en kunnen controleren of de aangeboden nieuwe lading valt in te passen in 
de route en tegen welke kosten. In dit programma worden tolkosten, verkeersinformatie en voertuigprofielen direct 
meegenomen en kunt u de gemaakte route opslaan voor gebruik op een later tijdstip.
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WinSped® AutomotiveCenter
Geoptimaliseerde afhandeling van VDA-transporten

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.

LIS heeft de transportafhandeling voor Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, MAN, Scania en Daimler inmiddels in de 
module opgenomen.
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Productkenmerken:

• De basis voor logistieke dienstverlening in de 
automotive sector.

• Volledige integratie van VDA-stamgegevens van 
leveranciers, fabrieken en emballage-eenheden.

• Integraties met: Audi, BMW, Daimler, MAN, Porsche, 
Scania, Skoda, en Volkswagen.

• Procesflowgeoriënteerde avis- en 
opdrachtafwikkeling voor automotive transporten.

• Geautomatiseerde procedures voor leveringen, 
emballage en inter-DC transporten.

• Opbouw en verzending van VDA-werkbordero’s.
• Tijdvenstermanagement.
• Afrekening van liggelden.
• Voorbereid op EDI-integraties, onder andere voor 

de formaten: VDA 4913, VDA 4921, AMES-T.
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WinSped® ETA-Center
Waar en wanneer: voor u een weet

Tal van factoren kunnen de transportuitvoering verstoren. Uw planners beschikken met WinSped over de 
functionaliteit om vertrokken ritten doorlopend te monitoren op de haalbaarheid. Daarmee toetst WinSped 
voortdurend of de geplande laad- of lostijd ook de verwachte tijd van uitvoering is. Het klantcontact ligt veelal 
bij de afdeling Customer Service. Voor deze medewerkers beschikt WinSped over een dashboard waarin 
de planmodule doorgerekende ritinformatie overzichtelijk presenteert en weergeeft welke ritten zich in de 
gevarenzone bevinden. Met een enkele muisklik heeft u de informatie over de betrokken zendingen bij de hand.

Voor tijdkritische supply chains - Just in Time of Just in Sequence - neemt u adequate beslissingen en informeert u 
de betrokken partijen over de status en verwachte tijd van aankomst, ook als het even tegenzit.



Wissellaadbakken en containers beheren met WinSped®

Overzichtelijk, betrouwbaar en nauwkeurig

Het achterhalen van de locatie van wissellaadbakken en containers is een tijdrovende klus, waarvoor de 
vrachtdocumenten doorzocht moeten worden. Vaak staan wissellaadbakken en containers lang bij de verlader 
en raken ze uit het zicht. WinSped Wissellaadbakbeheer geeft u met een muisklik de actuele locatie. De 
integratie van boordcomputerinformatie, het (ont-)koppelen van wissellaadbakken in de inzetplanning en 
overzichtelijke locatielijsten voorzien de planning continu van actuele informatie over de inzet en de locatie van de 
wissellaadbakken.

Actuele en geplande locaties via 
Standplaatsbeheer

U heeft inzicht in de capaciteit van uw wagenpark en 
beschikt bovendien over gedetailleerde informatie 
van uw chauffeurs en hun beschikbaarheid: belangrijk 
voor een naadloze ritplanning. Alle relevante stamdata 
worden vastgelegd in de WinSped HR Planning, waar 
ook alle afspraken en kenmerken van elke chauffeur 
beheerd worden. Werktijden, vakantiedagen, 
doktersbezoeken en alle andere afspraken die invloed 
hebben op de beschikbaarheid van uw chauffeurs zijn 
zichtbaar in de inzetplanning. U heeft altijd overzicht 
om de optimale combinatie transportmiddel / 
chauffeur te kiezen.

Aankoppelen en afkoppelen –
automatisch via de boordcomputer

De chauffeur meldt het aan- en afkoppelen via 
de boordcomputer. Beheert u individueel, dan 
is de functie Aankoppelen / Afkoppelen in het 
dialoogvenster beschikbaar. Maar ook zonder 
boordcomputer is het beheer eenvoudig via 
voorwaarden te automatiseren: bijvoorbeeld dubbel 
aanhalingsteken Altijd bij de ontvanger afkoppelen" 
of "Laadbak blijft tot het handmatig afkoppelen 
gekoppeld aan het voertuig". Een nieuwe locatie kan 
ook zonder transportopdracht rechtstreeks worden 
ingevoerd. Na de mutatie worden de ritten en 
wissellaadbaklocaties bijgewerkt.
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WinSped® EmballageCenter
Grip op uw laadhulpmiddelen

De logistieke 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.

U beheert alle benodigde randvoorwaarden die bij het plannen van een transport van belang zijn. 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.

Productkenmerken:

• Registratie en saldo-overzichten van emballagestromen.
• Automatisch mailen van periode-overzichten.
• Aanmanen of factureren van verschillen, waarmee de saldi worden aangezuiverd.
• Naadloze integratie met het PlanDashboard en FacturatieDashboard.
• (Automatische) saldo-registratie per opdrachtgever, afzender, ontvanger of vervoerder.
• Vastlegging van boekingen per opdracht of deeltraject.
• Overzichtelijke presentatie.
• Automatische verwerkingsmogelijkheid op basis van de boordcomputerterugkoppeling.
• Presentatie van emballagesaldi voor klanten via het webportaal.
• Registratie van verhuur van emballage over een langere periode, bijvoorbeeld van IBC’s, containers en fusten.
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WinSped® Gevaarlijke stoffen
Risicovol vervoer tot in de puntjes voorbereid

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 andere 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!
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Productkenmerken:

• Registratie van alle relevante stamgegevens voor de gevaarlijke stoffen waarmee uw organisatie te maken heeft.
• Biedt de mogelijkheid om informatie per modaliteit vast te leggen: Weg, Water, Spoor en Lucht.
• Toepassen van de 1.000 punten-regel op ritniveau.
• WinSped controleert automatische tijdens het plannen door op de voorschriften (kwalificaties en voorwaarden) 

voor het transport.
• Kenmerking bijzonderheden per opdracht of rit.
• Weergave van voorschriften rondom etikettering, kenmerking en persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Altijd actueel door samenwerking van LIS met de Duitse organisatie Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM).
• U beschikt automatisch over de juiste papieren en etiketten, ook wanneer de eisen per modaliteit verschillen.



WinSped® FleetManagement
Het FleetDashboard geeft u het stuur in handen

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.

Gedetailleerde voertuighistorie

In WinSped FleetManagement legt u de volledige 
levensloop van uw voertuig vast, zoals leasekosten 
of afschrijvingen, 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 tussen 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.
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Brandstof en laadmiddelen onder controle

De brandstofregistratie kan een wagenparkbeheerder 
tot wanhoop drijven, maar niet als u WinSped 
gebruikt. FleetManagement 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.

Productkenmerken:

• Uw wagenpark volledige geregistreerd in WinSped, 
inclusief banden, financiën, documenten, schades en 
onderhoudsafspraken.

• Beheer van voertuigafspraken en het DMS verenigd 
in één programma.

• Virtueel notitieblok voor elk voertuig, zodat 
gemelde schades niet worden vergeten tijdens de 
eerstvolgende werkplaatsafspraak.

• Overzicht voor de fleetmanager en planner: 
afspraken zijn direct zichtbaar in de planning, zodat 
voertuigen niet per ongeluk toch worden ingezet.



WinSped® DocumentManagementSysteem
Volledige dossiervorming door de complete digitalisering van documenten

Automatisch een digitaal dossier opbouwen, waarin u snel en eenvoudig documenten terugvindt: dat doet het 
Document 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 vrachtbrief 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 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, kunnen zo snel en eenvoudig de archieffunctie voor ordergerelateerde 
informatie gebruiken.

Eénmaal configureren

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.

Voor een praktisch digitaal archief

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 verspreiden. 
Wat er ook gebeurt binnen uw netwerk: u hebt de 
transportgerelateerde documenten altijd paraat.
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Productkenmerken:

• Automatische en volledige dossiervorming in 
WinSped.

• Via drag & drop eenvoudig documenten en/of 
e-mailcommunicatie bij de order of rit opslaan.

• Prints uit WinSped worden automatisch aan de juiste 
order of rit toegevoegd.

• Door slim gebruik van keywords zijn documenten 
binnen ieder ieder applicatieonderdeel makkelijk 
terug te vinden.

• Automatisch versturen van bijlagen samen met een 
factuur.

• Ondersteuning van alle Office bestandstypen.
• Naadloze integratie met aanverwante modules 

zoals de boordcomputers, crossdock, orderinvoer, 
stamdata, emballageregistratie en de facturatie.

• Onmisbaar voor het professionaliseren van uw 
logistieke dienstverlening.



WinSped® SchadeManagement
Met het reclameren van schades uw processen optimaliseren

Waar getransporteerd wordt, wordt schade gereden. Dit is helaas onvermijdelijk. Dan is het goed om te weten dat 
u met WinSped SchadeManagement alle stappen van de schadeafhandeling eenvoudig registreert. Vanuit de bij de 
opdracht vastgelegde gegevens maakt u een schadedossier aan, waarin u de gegevens van alle betrokken partijen 
vastlegt en opvolgt.
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Inclusief geïntegreerd klachtenmanagement

U kunt de gegevens in het schadedossier voor verschillende doeleinden gebruiken. U volgt de afwikkeling van 
alle ladingsschades, inclusief alle verantwoordelijkheden die erbij horen. U gebruikt voertuigschades om uw 
chauffeursbeoordelingen te ondersteunen. Bovendien is deze module bij uitstek geschikt om de schadeafhandeling 
als service aan te bieden aan de eigenaar van goederen die beschadigd bij uw warehouse worden aangeleverd. 



WinSped® ManagementInformatieSysteem (MIS)
Interactief analyseren met QlikView-technologie

Actuele, betrouwbare en complete 
managementinformatie is essentieel om uw 
bedrijfsvoering in goede banen te leiden. WinSped 
heeft alle benodigde data in de centrale database. 
In het ManagementInformatieSysteem bouwt u het 
dashboard met rapporten en KPI’s waarop u wilt 
sturen. Met één druk op de knop heeft u inzicht in de 
actuele situatie. 

Elke stap in de workflow levert nieuwe gegevens op, 
die worden opgeslagen in de centrale database. De 
basisconfiguratie WinSped bevat een groot aantal 
instrumenten om deze informatie overzichtelijk weer te 
geven in tabelgrids en grafieken.

Binnen de optionele module 
ManagementInformatieSysteem stelt u uw eigen 
dashboards samen. Met filters bakent u binnen deze 
overzichten de gewenste informatie af.

Productkenmerken:

• Rapportages op basis van real-time én historische 
gegevens.

• Maakt voor- en nacalculatie van kosten en 
opbrengsten inzichtelijk op verschillende niveaus: 
klant, traject, voertuig, planafdeling, etc.

• Maak gebruik van de open datastructuur van 
WinSped om informatie uit databases te koppelen.

• Stel uw eigen overzichten samen in QlikView en 
ervaar het gemak en het overzicht waarmee u de 
grote hoeveelheid data interpreteert.
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Optimale inzet van middelen met WinSped®

Krachtige tools voor het verwerken van veel data

Werkstations leveren optimale prestaties als rekenintensieve routinetaken worden uitgevoerd met de in WinSped 
geïntegreerde AutomationsService. Deze server coördineert geautomatiseerde en repeterende taken en verdeelt 
deze optimaal over de beschikbare rekencapaciteit.

Rekenen op de achtergrond

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.

Vooral bij rekenintensieve taken, zoals 
kostenberekeningen of optimalisaties, is dit een 
praktische oplossing. 

Op maat voor uw operatie

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

U kunt gewoon verder werken

Een AutomationsService server 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 servers opnemen. 
De taken worden in deze situatie evenredig over de 
servers verdeeld.

Productkenmerken:

• Fungeert als uw extra virtuele medewerker die niet 
op de payroll staat.

• Vermindert de belasting op werkstations.
• Reduceert het aantal repeterende handelingen.
• Automatiseert berichtgeving en kostencalculaties.
• Overzichtelijke job-bewaking via de 

Applicatiemonitor.
• Automatische berichtgeving bij geconstateerde 

problemen.
• Uitgebreide mogelijkheden om jobs in te plannen.
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WinSped® in de cloud: onze ASP-omgeving
Het serverplatform voor WinSped gefaciliteerd door de makers van WinSped.

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 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.

Overzicht van de LIS ASP farm

U profiteert

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. Onze experts staan klaar 
om uw vragen te beantwoorden.

Productkenmerken:

• Geen eenmalige investeringen in 
serverinfrastructuur.

• Geen zorgen over beveiliging, back-ups en updates.
• Snelle opvolging bij uitbreidingen of migraties.
• Waar u maar bent: altijd en overal toegang tot uw 

gegevens in WinSped.
• Een optimale applicatieperformance tegen een vast 

bedrag per maand.
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Logistics Information Systems
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