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3PL Dynamics: van registreren 

naar controleren en beheersen. 



3PL Dynamics, dé software standaard voor 

logistiek dienstverleners 
3PL Dynamics is een complete softwareoplossing die volledig op de logistieke 

dienstverlening is afgestemd. De oplossing is ERP, WMS en TMS in één. Het bevat standaard 

alle functionaliteiten voor uw logistieke- en bedrijfsprocessen. Van een eenvoudige inslag, tot 

RF-Scanning, Cross-Docking, Douane afhandeling en EDI. Maar ook voor inkoop, verkoop en 

financiën. Geïntegreerd en collectief maatwerk eigenlijk. Maar dan wel voor een standaard 

prijs.  

Branchestandaard als maat 

Waarom nog langer maatwerk ontwikkelen als de branchestandaard er al in voorziet? 3PL Dynamics 

bevat alle branchespecifieke functionaliteiten die u zich maar kunt wensen. Standaard! U heeft geen 

kostbare en langdurige maatwerktrajecten meer nodig. Geen eindeloze implementaties met hoge 

risico’s. Wat u krijgt is een compleet, vlot te implementeren systeem dat u op het lijf is geschreven. De 

software sluit naadloos aan op de processen en rollen in úw bedrijf. 

3PL Dynamics gaat verder waar TMS of WMS stopt 

3PL Dynamics is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, aangevuld met oplossingen die specifiek voor 

logistiek dienstverleners zijn ontwikkeld. De software automatiseert de logistieke processen in uw 

magazijn, waardoor deze efficiënt en foutloos verlopen. Met een minimum aan administratieve 

handelingen en goederenbewegingen. Kostenverlagend en kwaliteit verhogend, dat is de eerste winst. 

Meer grip op uw bedrijfsvoering 
3PL Dynamics stroomlijnt uw bedrijfsvoering en maakt deze direct inzichtelijk. Medewerkers kunnen 

eenvoudig en snel informatie vinden en delen. Managementrapportages bieden actuele en eenduidige 

informatie, zodat u weet wat er speelt en goed geïnformeerd kunt sturen en bijsturen. Klanten hebben 

online inzage in hun actuele voorraden, een service die minder telefoonverkeer oplevert. En dat komt 

de arbeidsproductiviteit ten goede. 

Innovatieve Microsoft technologie 
Elevate-it bouwt en vertrouwt op Microsoft Dynamics NAV: een systeem dat flexibiliteit koppelt aan 

een hoge mate van stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Zo heeft onze software een Windows look en 

-feel, uw medewerkers snel hun weg in het systeem vinden  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Branchekennis van Elevate-it 
Elevate-it kent uw bedrijfsprocessen en weet wat er speelt. Die kennis is vertaald naar 

branchespecifieke functies die u tijd en kosten besparen en uw omzet en rendement verhogen. 3PL 

Dynamics ondersteunt uw medewerkers in de dagelijkse logistieke praktijk en draagt concreet bij tot 

de businessdoelen van uw bedrijf. 

Gezamenlijke innovatie, gedeelde kosten 

3PL Dynamics is er voor én door de branche. Functionaliteiten worden branchebreed ontwikkeld en 

gedeeld. Al onze klanten werken op eenzelfde versie en daardoor zijn we in staat om updates te 

automatiseren. Hierdoor is de software altijd up-to-date, ook jaren na de implementatie. Zonder tijd 

en moeite van uw kant. 

Uw partner in logistieke business 

Als branchespecialist voor logistiek dienstverleners richt Elevate-it zich op het ontwikkelen en 

implementeren van standaard branchebrede softwareoplossingen. Collectief maatwerk dus, zodat 

individuele aanpassingen tot het minimum beperkt kunnen blijven. 

 

De voordelen op een rij: 

• Eén geïntegreerde oplossing 

• Efficiëntere bedrijfsvoering 

• Hogere servicegraad naar klanten 

• Hogere leverbetrouwbaarheid 

• Lagere kosten 

• Actuele en betrouwbare stuurinformatie 

• Hogere medewerkersproductiviteit 

 

Effectiever werken met de branchestandaard 

• Specifiek ontwikkeld voor úw bedrijfsprocessen 

• Microsoft software, dus continuïteit en technische innovatie 

• Doorontwikkeling op basis van actuele wensen uit de branche 

• Branchebreed gedeelde ontwikkelingskosten 

• Lage beheer- en onderhoudskosten 

 



Eén flexibel state-of-the-art platform met logistieke oplossingen voor  

elke branche 

Voor uw concurrentiepositie maken efficiënte processen en grip op uw marge het verschil. Dit in 

tegenstelling tot een op maat geprogrammeerde softwareoplossing. Die past dan wel precies, maar 

voor hoe lang? Flexibiliteit achteraf komt u doorgaans duur te staan, met als risico dat u tegen de 

grenzen van uw eigen maatwerk aanloopt. Kies daarom voor het state-of-the-art platform van Elevate-

it: dé toekomstbestendige oplossing voor opslag, overslag en transport van goederen, over land, over 

zee en door de lucht. 
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