
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timeslot Management 
Voorkom files en beheer moeiteloos de 

workflow rondom uw docks.  
 

 

Als logistiek dienstverlener floreert uw bedrijf bij groot aantal logistieke bewegingen: goederen die uw 

warehouse binnenkomen en vervolgens weer verlaten. Leveringen die allemaal gepland moeten worden. 

Het kan dan ook een drukte van jewelste zijn op en rondom uw docks. Maar hoe voorkomt u de 

welbekende dal- en piekuren? Blijkt het een onmogelijke taak de benodigde resources in te plannen? 

Worden uw medewerkers op het ene moment bedolven onder de binnenkomende leveringen en staan ze 

nog geen uur later te duimendraaien? Of klagen vervoerders over de lange wachttijden op uw los- en 

laadplatforms?  

 

Haal de druk weg bij uw kantoorpersoneel en geef uw klanten en vervoerders de mogelijkheid zelf een geschikt tijdslot 

te reserveren afgestemd op de capaciteit van uw warehouse. Versnel en vereenvoudig het proces van A tot Z met 

Elevate-IT’s Timeslot Management. Een tool waarmee files van wachtende trucks als sneeuw voor de zon verdwijnen en 

de favoriet wordt van uw klanten en toeleveranciers.  



 

 

Altijd inzicht in de capaciteit van uw docks 

Leg uw docks vast in het WMS en geef uzelf de 

mogelijkheid de bezetting beter te plannen. Dat 

stopt niet bij het reserveren van een tijdslot per 

dock, maar geeft u zelfs de mogelijkheid de 

capaciteit per tijdslot te registreren. Bijvoorbeeld 

in uren en/of het aantal pallets. Daarnaast wordt 

het heel eenvoudig om de maximale beschikbare 

capaciteit per dag per klant/carrier in te stellen. Zo 

weet iedereen in de keten waar ze aan toe zijn en 

houdt u de touwtjes in handen.  

 

Voorkom files op uw laad- en losdocks  

Spreek van tevoren met transporteurs een tijdslot 

af wanneer zij kunnen arriveren en verdeel 

eenvoudig de werkdruk in uw magazijn. Maak 

daarbij een capaciteitsreservering aan per klant, 

transporteur, laad-/losdock of zelfs een 

combinatie hiervan. U weet exact welke lading er 

op welk moment aankomt en begeleidt ze 

moeiteloos naar het meest ideale dock. Voor u het 

weet is de wagen gelost en is de chauffeur weer 

op weg.  

 

Volledig geautomatiseerd en opperst efficiënt 

Zet uw medewerkers in voor taken die er echt toe 

doen en automatiseer het aankomstproces van 

chauffeurs. Want behalve de chauffeur zelf, komt 

er geen medewerker aan te pas. Dankzij Timeslot 

Management reserveren transporteurs vooraf een 

tijdslot en weten ze exact wanneer ze terecht 

kunnen. Bij aanmelding ontvangt de transporteur 

een unieke code. Meld de chauffeur zich bij uw 

gate? Dan bepaalt het systeem allereerst of deze 

klopt en vervolgens of de chauffeur op tijd is. Is 

beide het geval? Dan stuurt het systeem via EDI 

het automatische hek aan, welke dan opengaat. 

Daarna toont de applicatie bij welk losdock de 

chauffeur zijn truck kan parkeren. Geen wachtrijen, 

geen verwarring en geen fouten. Precies zoals u 

het hebben wilt. 

Kom tegemoet aan de wensen van uw relaties 

In uw warehouse draait alles om efficiëntie. 

Hetzelfde geldt voor uw collega’s binnen de 

transport. Zeker in hun geval staat tijd gelijk aan 

geld. Onnodig wachten, zij het in files of bij uw 

magazijn, doen zij dus liever niet. Maak daarom 

uw opdrachtgevers en transporteurs gelukkig en 

geef hen de mogelijkheid online timeslot 
boekingen aan te vragen. Zo weten zij precies 

wanneer zij verwacht worden én dat ze gelijk 

geholpen worden. Zo zijn ze in een mum van tijd 

gelost en weer door naar het volgende 

warehouse.  

 

Geef chauffeurs toegang via ons HTML5 

platform 

Creëer een efficiënt proces en geef transporteurs 

via het HTML5 platform de mogelijkheid zelf alles 

te regelen. Daarmee kunnen ze vooraf de 

benodigde gegevens al invullen, ontvangen ze 

een toegangsbewijs en opent de poort direct 

zodra de chauffeur arriveert. Zo voorkomt u chaos 

op het terrein, wachttijden bij het hek én 

garandeert u een soepele doorloop bij uw docks. 

 

Alle voordelen op een rij 

• Automatiseer de toegang tot uw magazijn 

• Voorkom wachtrijen bij uw docks 

• Creëer efficiëntie voor uzelf én uw 

partners 

• Weet altijd wat, wanneer en waar aankomt 

• Verdeel de werkdruk voor uw personeel 

• Stimuleer optimale doorloop van trucks 

 

 

 

 

 

 
Wie zijn we? 

Wij zijn mensen met een passie voor IT! Elevate-IT is opgericht door gedreven consultants met reeds jarenlange 

ervaring. Als specialisten kennen we de kneepjes van het vak en bovenal hebben we plezier in wat we doen! Ons team 

bestaat dan ook uit enthousiaste consultants met een gezonde portie ambitie. Elevate-IT betekent innovatie, groei en 

toekomst! 
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