“De voornaamste reden waarom we
voor TAS-tms hebben gekozen, was
de optie om alles in één systeem te
bundelen, alle informatie beschikbaar
te stellen aan alle werknemers en
gelijktijdig dezelfde activiteiten te
verrichten. Dit was uiteraard niet
haalbaar in Excel.”

Met TAS-tms optimaliseert Xwift haar
administratieve taken door de werktijd met 10%
per jaar te drukken
Xwift, gevestigd in Kruishoutem in België, specialiseert zich in Europees snelvervoer
per vrachtwagen. De toegevoegde waarde van het bedrijf is dat het zich aanpast aan
de traditionele ‘zwakheden’ van de transportsector en op efficiënte wijze oplossingen
aanbiedt. De voornaamste prioriteiten van Xwift zijn nauwkeurigheid, flexibiliteit en
kwaliteit. Daarom opteerde het bedrijf voor het systeem TAS-tms, zowel om de operationele taken in de verschillende afdelingen van Xwift te optimaliseren als om de
administratieve werklast tot drie dagen per maand te beperken, zijnde een daling van
ongeveer 10%.
UITDAGING
•

Automatisering van de administratieve
taken van de onderneming om
het beheer van transportorders te
verbeteren

OPLOSSING
•

Het systeem TAS-tms dat het
efficiënt beheer van transportorders
mogelijk maakt, de vloot van trucks
en chauffeurs optimaliseert, de
leveringsplanning en laad- en
losprocessen verbetert en een
efficiënter facturatieproces verschaft.

VOORDELEN
•
•

•

Betere bedrijfsresultaten dankzij
geautomatiseerd facturatieproces
Betere inschatting van verkoopkansen,
waardoor het verkooppersoneel op
acht jaar tijd is verviervoudigd
Daling van administratieve werklast met
drie dagen per maand, zijnde ong. 10%

Geen tijdrovende administratieve
procedures meer
Xwift is een dynamisch bedrijf dat sinds
2007 aanzienlijk is gegroeid. Om deze
bedrijfsgroei te ondersteunen, opteerde
Peter Denys, businessmanager van Xwift,
voor de overschakeling op het systeem
TAS-tms. TAS-tms verstrekt een centraal
platform waarop meerdere werknemers
op efficiënte wijze dezelfde activiteiten
kunnen uitvoeren. Ook optimaliseert het
systeem alle aspecten van hun bedrijfsvoering: van orderbeheer en de optimalisering van de vloot van trucks en chauffeurs tot het plannen van leveringen,
laad- en losprocessen en facturatie.
“Naast het feit dat de werktijd 10% lager
ligt, is het systeem tevens zeer betrouwbaar.
Aangezien we ons toespitsen op snelvervoer, is een vlotte dienstverlening van topkwaliteit voor ons uiterst belangrijk”, aldus
Peter Denys.
Xwift streeft ernaar haar klanten de beste
oplossingen te verstrekken. TAS-tms vergemakkelijkt de invoer van een order en
de opstelling, analyse en voltooiing van de
factuur, waardoor Xwift de administratieve
procedures kan beperken. Bovendien verbetert TAS-tms de communicatie met de
vrachtwagen-chauffeurs, waardoor Xwift

drie extra werkdagen per maand uitspaart, die het bedrijf aan andere klantendiensten kan besteden. Ten slotte zijn alle
functies volledig gepersonaliseerd, waardoor Xwift haar bedrijfsidentiteit weet te
behouden.
Gebruiksvriendelijk
Peter Denys verheldert: “Twee jaar geleden besloten we over te stappen op het systeem TAS-tms, een dienst van Wolters Kluwer Transport Services. Ik was op zoek naar
een oplossing die niet alleen de prestaties
zou verhogen, maar ook tijd zou besparen.
Het systeem TAS-tms combineert orderbeheer en administratieve processen. Deze
combinatie gaf voor mij de doorslag toen ik
het met andere, soortgelijke systemen vergeleek. Met het platform kunnen we snel
inspelen op veranderingen tijdens het leveringsproces. Bovendien worden gegevens
driemaal sneller ingevoerd en aangezien
nauwkeurigheid een van onze hoofdwaarden
is, vind ik het zeer belangrijk dit aan al onze
klanten te waarborgen. De voornaamste reden waarom we voor TAS-tms hebben gekozen, was de optie om alles in één systeem
te bundelen, alle informatie beschikbaar te
stellen aan alle werknemers en gelijktijdig
dezelfde activiteiten te verrichten. Dit was
uiteraard niet haalbaar in Excel.”

“Naast het feit dat de werktijd
10% lager ligt, is het systeem
tevens zeer betrouwbaar.
Aangezien we ons toespitsen
op snelvervoer, is een
vlotte dienstverlening van
topkwaliteit voor ons uiterst
belangrijk.”

BOILERPLATE (NIET-OFFICIEEL)
Het dynamisch bedrijf Xwift, opgericht in 2007 door
Pieter Denys, verzorgt snelvervoer van goederen in alle
maten en vormen in Europa, 24/7 en het hele jaar door.
Dankzij de snelle groei van het bedrijf, van 5 werknemers in 2007 tot ong. 100 in 2015, genieten klanten van
een vakkundiger team en diensten. Xwift heeft vijf hubs
in België: Kruishoutem, Gent, Aalst, Sint-Niklaas en

Verachtvoudiging van verkooppersoneel

Toekomstige uitbreiding van TAS-tms
binnen Xwift

Op acht jaar tijd is Xwift uitgegroeid tot een
van de marktleiders op vlak van Europees
snelvervoer, wat heeft geleid tot meer verkoopkansen in België en Europa. Sinds
2007 zijn de inkomsten van Xwift gestegen
van 0,3 miljoen euro tot 7,5 miljoen euro in
2015. Xwift startte in 2007 met één verkoper en zal er in de zomer van 2016 maar
liefst acht tellen. TAS-tms stelde het bedrijf in staat haar gestage uitbreiding op
efficiënte wijze te beheren.

Tot slot voegt Peter Denys hieraan toe:
“We zijn zeer tevreden over de diensten van
Wolters Kluwer Transport Services. De komende jaren gaan we dan ook de uitvoerige
mogelijkheden van het systeem TAS-tms
blijven benutten om aan al onze behoeften
te voldoen, bijvoorbeeld door onze boordcomputers de status van onze chauffeurs
te laten volgen. Ook wensen we onze klachtenprocedure te verbeteren via het systeem
en op langere termijn ons gepersonaliseerd
orderbeheer verder te verbeteren. Deze oplossing heeft een positief effect gehad op de
pijlsnelle groei van Xwift.”

Antwerpen. De basiswaarden van Xwift zijn nauwkeurigheid, flexibiliteit en respect. Elke levering wordt dan
ook met grote zorg en precisie afgehandeld, wat Xwift
in België en heel Europa een vlekkeloze reputatie biedt.
WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES
Wolters Kluwer Transport Services, met hoofdzetel in
Brussel, is een gerenommeerd expert op het gebied
van transportefficiëntie voor transporteurs, expediteurs, logistieke dienstverleners en verladers. Dankzij
de toegang voor vrachtuitwisseling (Teleroute, Bursa
Transport & 123cargo) en oplossingen voor transportmanagement en het beheer van leveranciersrelaties
(FreightCentral, TAS-tms
& Transwide), genieten ze van een snelle en hoge ‘return on investment’ en kunnen ze hun transportstromen voortdurend optimaliseren in termen van inkomsten en kosten. Bovendien verwerven ze in realtime
belangrijke zakelijke inzichten en blijven ze via een
uniek en beveiligd online platform in verbinding staan
met de grootste gemeenschap van professionals uit
de transport- en logistieke sector (+100.000). Wolters

“Met TAS-tms wordt het opstellen en analyseren van verkooprapporten kinderspel
voor ons administratief personeel, waardoor
Xwift sneller kan inspelen op hiaten in de
Europese markt van het snelvervoer”, aldus
Peter Denys.

De basiswaarden van Xwift zijn nauwkeurigheid, flexibiliteit en respect. Elke
levering wordt dan ook met grote zorg en
precisie afgehandeld, wat Xwift in België
en heel Europa een vlekkeloze reputatie
biedt.

Kluwer Transport Services maakt deel uit van Wolters
Kluwer, die in 2014 een jaaromzet van € 3,7 miljard ($
4,9 miljard) draaide, wereldwijd 19.000 werknemers
tewerkstelt en in meer dan 170 landen in Europa,
Noord-Amerika, Azië en het Stille Oceaangebied en
Latijns-Amerika actief is. De hoofdzetel van Wolters
Kluwer ligt in Alphen aan den Rijn (Nederland). De aandelen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam (WKL) en
zijn opgenomen in de index van AEX en Euronext 100.
www.wktransportservices.com
www.transwide.com
www.mynewwkts.com
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