
 

Om te voorkomen dat defecte goederen worden uitgeslagen, voeren de 

meeste logistiek dienstverleners een kwaliteitscontrole uit op het moment 

van inslag. Eventuele schade wordt direct gerapporteerd aan de klant, vaak 

inclusief een rapport en/of foto. Worden er echter dagelijks veel goederen 

ingeslagen, dan kan dat een zeer arbeidsintensief proces zijn, wat zijn 

weerslag heeft op de doorloopsnelheid. 

Met de app van Dynamics NAV wordt kwaliteitscontrole gelukkig weer eenvoudig! Voorkom vertraging tijdens in-, 

op- en uitslag, discussie met de eigenaar van de goederen, én het afleveren van goederen met schade. En vraag 

bijvoorbeeld eenvoudig informatie of muteer data – simpelweg via uw mobiele telefoon. Het met uw vingertoppen 

beheren van voorraad of het transport voor uw klanten wordt hiermee dus wel heel letterlijk ingevuld. U heeft geen 

overbodige hardware of andere devices meer nodig. 

Enkele toepassingsmogelijkheden: 

• Het opvragen of muteren van klant- of adresinformatie;  

• Het opvragen van artikelgegevens en voorraadstanden;  

• Het tonen van het aantal zendingen dat nog afgeleverd moet worden, of de status waarin de zending zich bevindt;  

• Het maken van een foto van een getekende vrachtbrief en deze direct koppelen aan een inslag, uitslag of zending;  

• Het scannen van de barcode van een pallet, het maken van een foto van de (beschadigde) pallet en die automatisch 

koppelen aan een inslag waarna deze direct real-time via internet zichtbaar is voor uw klant of opdrachtgever. 

 

Onze oplossing 
De wetenschap dat logistieke dienstverleners onafhankelijk van elkaar het wiel 

proberen uit te vinden, inspireerde Elevate-IT om te focussen op een branche 

standaard. Op één oplossing waar de hele branche haar schouders onder zet. Een 

bewezen standaard, altijd state-of-the-art dankzij de ontwikkelkracht van 

Microsoft Dynamics NAV. Snel, lean en daadkrachtig geïmplementeerd door 

Elevate-IT, exact volgens plan. Zonder tijdrovend maatwerk. 
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