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De logistiek is een van de
levensaders van onze moderne
maatschappij. Uitstekend
georganiseerde en efficiënt
verlopende logistieke processen
zorgen ervoor dat mensen en
bedrijven hun orders en
producten snel verzenden en
ontvangen, terwijl een goede
logistiek tevens de smeerolie is
van elke supplychain.
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Zeker in het digitale tijdperk,
waarin een combinatie van een
hoge leversnelheid en kwaliteit
belangrijker is dan ooit, stellen
bedrijven en consumenten hoge
eisen aan logistieke
dienstverlening. 

Opdrachtgevers willen een volledig,
actueel inzicht, terwijl eindklanten
een perfecte klantbeleving
verwachten. Daarnaast ligt het
accent ook in de logistiek steeds
meer op mobiele oplossingen.
Logisch, aangezien de
smartphones en tablets van
tegenwoordig handige en
krachtige zakcomputers zijn.



FOUTLOZE EN FLEXIBELE LOGISTIEKE
PROCESSEN MET LOGISTICS.ONE

A V E N T E O N

Aventeon weet hoe belangrijk het is
dat logistieke processen soepel
verlopen en flexibel in te richten zijn.
Daarom ontwikkelden we ook
Logistics.ONE, dé optimale
ondersteuningstool voor alle
processen buiten uw wagens en
aanvullende service-activiteiten.
Logistics.ONE is een add-on op ERP-
en TMS-systemen die het makkelijker
maakt om logistieke workflows te
stroomlijnen en optimaliseren. De
software is ontwikkeld voor het
ondersteunen van activiteiten voor
chauffeurs en bezorgers, ook als die
deels als monteur of installateur
werken. Logistics.ONE ontvangt
informatie uit een centraal systeem,
presenteert die naar de mensen
buiten, registreert wat plaatsvindt en
stelt u zo in staat om alle benodigde
informatie snel en effectief te
communiceren naar alle betrokkenen.
 
Het is een cloudbased-product dat
chauffeurs en bezorgers aanstuurt en
hen een verbeterd inzicht biedt in de
processen die onderdeel  

uitmaken van de ‘last mile’ van
logistieke processen. Waar andere
softwareleveranciers veel laten liggen
door vraagpaden stug en niet wendbaar
te maken, biedt Logistics.ONE
dynamische, flexibele en snel aan te
passen workflows. Logistics.ONE is
geschikt voor Android en altijd en overal
te gebruiken op diverse apparaten:
tablets, smartphones of robuuste
mobiele computers; u bepaalt welke
oplossing voor u het beste werkt.
 
Met de ondersteuning van
Logistics.ONE is het mogelijk om een
enorm divers spectrum aan producten
te leveren en installeren. Denk
bijvoorbeeld aan medicijnen,
levensmiddelen en rolgordijnen, maar
ook aan keukens, wasmachines,
meubels, kopieermachines en televisies.
Tot de gebruikers van Logistics.ONE
behoren gerennomeerde bedrijven als
Coolblue, Rhenus Home Delivery,
Rollema Transport, Vlot Logistics, ATAG,
SLS en TSN Groep.
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ONTDEK DE WERELD VAN
LOGISTICS.ONE: DE FEATURES

A V E N T E O N

Logistics.ONE is een veelzijdige oplossing die uitgerust is met legio features
die logistieke processen efficiënt, foutloos en grotendeels papierloos maken.

Tijd om de belangrijkste functionaliteiten eens nader te bekijken.
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DE JUISTE DATA
ALTIJD EN OVERAL

BESCHIKBAAR

Moderne logistieke processen vereisen
realtime-inzicht in alle belangrijke
informatie rondom voorraden,
bestellingen, zendingen, retouren en
bezorgtrajecten. Met Logistics.ONE is
de juiste informatie altijd op het juiste
moment en op de juiste plaats
beschikbaar. Hierdoor bespaart u aan
het eind van de rit waardevolle tijd en
een pak geld. Het informeren van de
diverse betrokkenen vindt dynamisch
plaats, op basis van actuele informatie.

CHAUFFEURSAPP

Logistics.ONE heeft een chauffeursapp
die bezorgers helpt om fout- en
papierloos te werken. Alle leveringen,
diensten en activiteiten in een
handomdraai digitaal registreren? En
alle relevante gegevens snel delen en
uitwisselen met opdrachtgevers,
planners, klantenservices, centrale
systemen en eindklanten? Met de
chauffeursapp van Logistics.ONE is het
een fluitje van een cent!
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SURVEY EDITOR

Binnen de structuur van Logistics.ONE
kunt u dynamische vragenlijsten
(surveys) presenteren. De module
Survey Editor automatiseert dit proces
en biedt klanten de mogelijkheid om
die vragenlijsten geheel zelfstandig
aan te maken.

TRACKING EN
TRACING

Het is wel zo handig als u in elke fase
van het logistieke proces exact weet
waar een product of zending zich
bevindt. Een handige track-and-
tracetool helpt u daarbij. Met
Logistics.ONE realiseert u tracking en
tracing op colliniveau.

SLIMME STANDAARD-
FUNCTIONALITEITEN

Logistics.ONE levert de
standaardfunctionaliteiten die
onderdeel uitmaken van het gros van
alle logistieke processen.
Ordermanagement, barcodescanning,
remboursregistratie, emballage,
urenregistratie, geïntegreerde
betaaloplossingen en het toevoegen
van digitale handtekeningen; met
Logistics.ONE gaat het op een
eenvoudige, efficiënte en
geautomatiseerde manier.



A V E N T E O N

Logistics.ONE is inzetbaar in diverse, vaak sterk 
specialistische branches. Een overzicht.
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TWEEMANS-
LEVERINGEN

Het distribueren van grote
consumentengoederen, zoals
meubelen, bedden en wasmachines, is
een echt specialisme dat bekend staat
als tweemansleveringen. Naast het
vervoeren maakt het monteren of
installeren van producten vaak deel uit
van dit vakgebied. De bezorgers zijn
het visitekaartje van de
opdrachtgevers en werken in de
privéomgeving van de klant. Het
spreekt voor zich dat stiptheid en
klanttevredenheid in deze tak van
logistieke sport erg belangrijk zijn.
 
De bezorgers moeten weten welke
(eventuele extra) werkzaamheden deel
uitmaken van de overeenkomst. Ze
moeten afwijkingen, schades en
problemen optimaal registreren en
direct inzichtelijk maken.
Logistics.ONE toont de bezorgers op
een overzichtelijke manier de workflow 

die hoort bij de te leveren artikelen en
diensten. U kunt eventueel op
orderniveau een andere workflow
presenteren.

Om snel en flexibel aan wensen van
opdrachtgevers te voldoen, kunt u met
de Logistics.ONE Survey Editor
zelfstandig dynamische vragenlijsten
maken, wijzigen of verwijderen. De
uitgebreide standaardfunctionaliteiten
van Logistics.ONE bieden alles om
grote consumentengoederen perfect
te leveren en installeren. Zelfs een
geïntegreerde betaaloplossing
behoort tot de mogelijkheden. Tevens
bent u dankzij de
monitoringsmogelijkheden van
Logistics.ONE altijd volledig op de
hoogte van de actuele status van ritten
en stops.

BRANCHES
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HIGH-TECH LOGISTICS

High-tech logistics is een dynamische
markt waarin logistieke
dienstverleners een breed scala aan
werkzaamheden verzorgen voor
bedrijven die actief zijn in markten
zoals de IT- en printbranche, office en
imaging, gezondheid,
consumentenelektronica,
verkoopautomaten, geldautomaten,
speelautomaten, telecommunicatie,
fitness, koelsystemen en
toegangssystemen. De mensen die het
logistieke werk in deze branche
uitvoeren, zijn vaak in het bezit van
een groot rijbewijs en zowel actief als
chauffeur en field engineer. De
dienstverlening bestaat regelmatig uit
het installeren van machines, inclusief
de benodigde software.

Logistics.ONE verzorgt de optimale
ondersteuning tijdens het transport en
de installatie. Uw chauffeur ziet bij
iedere order de juiste specifieke
workflow, kan beschikken over
aanvullende informatie zoals
handleidingen en video’s en legt alle
werkzaamheden - inclusief
uitzonderingen en problemen -
perfect vast.

SERVICE LOGISTICS

Met service logistics bedoelen we de
logistieke dienstverlening ten behoeve
van servicebedrijven. Door de
belangrijke rol die is weggelegd voor
de opslag en distributie van
onderdelen, is dit een echt
specialisme. Om voorraadkosten
beperkt te houden, wordt vaak het
‘just-in-time-principe’ gehanteerd,
zodat de juiste artikelen in de juiste
hoeveelheid, op de juiste plek en op de
correcte tijd/datum worden
aangeleverd. Dat vraagt om flexibiliteit,
zowel van systemen als van mensen.
 
Veel van de leveringen in service
logistics vinden in de nachtelijke
uurtjes plaats. Traceerbaarheid,
dynamische aanpassingen doen,
bezorgers zelfstandig beslissingen
laten nemen, snelheid en
betrouwbaarheid, onderlinge
uitwisselbaarheid en het perfect
vastleggen van activiteiten zijn
belangrijke onderdelen van het proces.
Natuurlijk willen opdrachtgevers altijd
beschikken over een volledig, actueel
inzicht. Dit krijgen ze dankzij de
stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en
betrouwbaarheid van Logistics.ONE.
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TRANSPORT,
INCLUSIEF VALUE
ADDED SERVICES

Het leveren van diensten die direct
volgen op een levering (of ophaling)
vraagt net iets meer van een chauffeur.
Denk aan het leveren en ophangen
van een televisie, het omruilen van een
kapotte mobiele telefoon, het
vervangen van een inktcassette in een
fotomachine, het installeren van
medische apparatuur voor de
thuiszorg of het omruilen van een
koffiemachine. Juist hier maakt u het
verschil op het gebied van
klantbeleving.
 
De ‘bezorgmonteur’ moet altijd
beschikken over de actueelste
informatie omtrent een order om de
beste klantervaring te leveren. Dit
betekent dat hij ook statussen,
geleverde werkzaamheden,
afwijkingen, problemen en extra
geleverde diensten of artikelen helder
moet communiceren met centrale
systemen en collega’s op kantoor. De
software van Logistics.ONE
presenteert, registreert en
communiceert alle benodigde
informatie over artikelen en de
verschillende diensten. Indien gewenst
kunnen de bezorgmonteurs
beschikken over specifieke informatie,
zoals handleidingen, foto's, tekeningen
en films. U kunt actuele data
bovendien aan derden beschikbaar
stellen, zodat de juiste informatie op
tijd op de juiste plaats is en uw
organisatie minder tijd en geld kwijt is
aan communicatie.

ANDERE
DEELMARKTEN

Chauffeurs en bezorgers die altijd
beschikken over de juiste, actueelste
data en de beschikbaarheid van
actuele statussen en volledige
informatie in alle centrale systemen;
het zijn cruciale assets voor elk bedrijf
in de logistieke sector. Logistics.ONE
wordt daarom ook volop gebruikt door
bedrijven die actief zijn in andere
deelmarkten. Voorbeelden zijn:
exceptioneel transport, koeriers- en
expresbedrijven, kiepautobedrijven,
distributie, afvalstoffentransport,
bouwmaterialenvervoer, erkende
verhuizers en autotransport.



DE VOORDELEN VAN AVENTEON 
EN LOGISTICS.ONE
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Samenwerken met Aventeon en gebruikmaken van Logistics.ONE heeft diverse
voordelen. We zetten de belangrijkste kort voor u op een rij.

Logistics.ONE is een cloudoplossing
die snel en tegen bescheiden
kosten inzetbaar is.

Aventeon is een organisatie die
beschikt over jarenlange ervaring
binnen het logistieke werkveld en
de transportbranche. 

Optimalisering en automatisering
zorgen voor significante
kostenbesparingen.

Logistics.ONE is beschikbaar in
meerdere talen.

Logistics.ONE is een bewezen
product waarmee u een flexibele
en onafhankelijke oplossing
realiseert.

De software is gebruiksvriendelijk
ingericht. Duizenden mensen
gebruiken hem effectief en op
dagelijkse basis.

Met Logistics.ONE krijgt u een
volledig inzicht in alle
transportprocessen. Sturen op de
optimalisatie van het werkproces
wordt zo een stuk eenvoudiger.

Een optimale hardwarekeuze. U
heeft de keuze uit tablets,
smartphones of robuuste mobiele
computers.



KLANTCASES

A V E N T E O N

Benieuwd naar wat we zoal voor klanten doen? 
U leest het in de onderstaande klantcases.
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ROLLEMA

Rollema is een transportbedrijf dat
zich vooral bezighoudt met complexe
en moeilijke transport- en
installatieprocessen. Zoals het
vervoeren en plaatsen van
betaalautomaten, fitnessapparaten en
verkoopautomaten. “We bepalen zelf
tot welke functies onze field engineers
en klanten toegang krijgen. En alles is
goed beveiligd. In het logistieke proces
zijn de stappen voor de chauffeur vrij
‘dwingend’ en dat vind ik prettig,
omdat wij op deze manier de beloofde
kwaliteit aan de klant kunnen
garanderen. Eventuele schades
worden, voordat wij beginnen met
lossen, met foto’s vastgelegd en door
de klant ondertekend, zodat er geen
discussies over verantwoordelijkheden
ontstaan. 

Wat op de tablet wordt ingevoerd of
vastgelegd, is direct deelbaar met
kantoor. De klant krijgt direct de
informatie conform de afspraken die
hierover gemaakt zijn. Dus de
realtime-data is tweerichtingsverkeer.
Als er iets verandert in de opdracht
voeren we dat op kantoor in en krijgt
de chauffeur er meteen melding van”,
vertelt Patrick de Wilde, ICT-manager
bij Rollema.



A V E N T E O N P A G I N A  1 1

COOLBLUE

Coolblue is tegenwoordig een van de
grootste en bekendste webwinkels van
Nederland. Sinds 2016 bezorgt en
installeert het bedrijf ook witgoed.
Voor het aanleveren en vastleggen van
de juiste informatie bij de
bezorgers/monteurs gebruikt het
bedrijf Logistics.ONE.
 
Na het plannen van de ritten wordt
deze informatie samen met andere
relevante bezorginformatie verstuurd
naar smartphones die voorzien zijn van
de Logistics.ONE-software. Zo hebben
de bezorgers alle benodigde
informatie gemakkelijk bij de hand. De
software zorgt ervoor dat Coolblue kan
monitoren of de ritten volgens plan
verlopen. 

Wanneer er een pakket bij een klant
wordt bezorgd, tekent de klant in het
Logistics.ONE-systeem voor ontvangst.
Direct na deze ondertekening gaat het
afleverbewijs per e-mail naar de klant.
De informatie over de bestelling wordt
dan ook naar het centraal systeem
gestuurd. Zo kunnen de tijdvakken van
de volgende bezorgingen op de route
worden herberekend en zien klanten
via de track-en-trace-pagina de meest
actuele aankomsttijd.



QUOTES
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Van Duuren: 
 

“Door de snelheid en flexibiliteit van Aventeon waren we
binnen zes weken online.”

Patrans: 
 

“Onze digitalisering van papieren leverbonnen ging foutloos
door middel van Logistics.ONE. Daarnaast is het product zo

stabiel dat we de afgelopen jaren
geen enkel probleem hebben ondervonden.”

 


