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Transsmart automatiseert het logistieke proces tussen uw leveranciers, magazijnen en 

klanten. De informatie die ontstaat tijdens dit transportproces wordt naadloos 

uitgewisseld tussen alle partijen in de keten. 

BEDRIJF

Transsmart is een innovatief bedrijf met 
een duidelijke missie: “Expeditie- en trans-
portprocessen bij de klanten efficiënter, 
transparanter en goedkoper maken met als 
belangrijke resultaat een hogere klanttevre-
denheid!”

Dit doet Transsmart door bij de klanten 
praktisch mee te denken over procesop-
timalisaties en het inzetten van eigen in-
novatieve oplossingen die ontwikkeld zijn 
in partnerships met de grootste software 
leveranciers in de MKB markt.
PRODUCT

Alle stappen zijn in deze keten opgenomen:

• invoer van de zending

• keuze transportwijze en vervoerder

• boeken transport

• printen label(s) en benodigde papieren

• Track & Tracing

• POD - bericht (bewijs van aflevering)

• standaardrapportages

• Alle logistieke gegevens zijn voor uw 
medewerkers beschikbaar in elk leve-
ringsdossier, uw klanten worden geïnfor-
meerd via een e-mail bericht.

MEERWAARDE

Wat kunt u bereiken door met Transsmart te 
gaan werken:

• Beter en geautomatiseerd expeditie 
proces

• Sneller detecteren van afwijkingen

• Verhoging klanttevredenheid

• Goedkopere transportkosten

WERKING

Wat doet de King2Transsmart koppeling?

1. Bij de ordergegevens in King wordt 
de vervoerder waarmee de zending 
getransporteerd moet worden vastge-
legd. U kunt dit ook door Transsmart 
laten bepalen. Dan legt u als vervoerder 
‘Transsmart’ vast, en bekijkt Transsmart 
vervolgens wat de handigste methode is 
voor deze zending.

2. Op basis van deze gegevens wordt en 
het gewicht en/of aantal colli van de 
zending via een geautomatiseerd proces 
aan Transsmart aangeboden

3. Transsmart leest de klant- en order-
gegevens in en biedt de zending aan 
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de betreffende transporteur aan. Ook 
worden de vervoersdocumenten vanuit 
de Transsmart applicatie geregeld en 
afgedrukt

4. Vanuit de Transsmart omgeving wordt 
ook een track- en tracenummer gegene-
reerd, dit nummer wordt automatisch in 
King aan de uitleverhistorie toegevoegd. 
Hierdoor is deze informatie dus ook in 
King beschikbaar. Deze track- en trace 
code wordt in King als link opgeslagen 
en kan dus direct vanuit King worden 
aangeklikt en geopend.

VOORDELEN

Wat zijn de voordelen?

• Vergelijking van tarieven en andere op-
ties per transport.

• Labels van verschillende vervoerders op 
één printer.

• Track & trace informatie in King Business 
software. Met één druk op de knop weet 
u waar uw zendingen zich bevinden.

• Prestaties van vervoerders worden meet-
baar en inzichtelijk.

• Verkoopbinnendienst kan klanten sneller 
en beter informeren over de status van 
hun zending.

WAT HEBT U NODIG?

Wat hebt u nodig voor deze koppeling?

• King versie Artikelen, Logistiek of Enter-
prise.

• Het King Task Centre. Hebt u deze op-
tie nog niet, dan kost deze eenmalig € 
1.495,- met een jaarlijks onderhoudscon-

tract van € 379,-

• King Jobs. Hebt u deze optie nog niet, 
dan kost deze eenmalig € 495,- met een 
jaarlijks onderhoudscontract van € 129,-

• King inlezen orders in XML formaat. Hebt 
u deze optie nog niet, dan kost deze 
eenmalig € 395,- met een jaarlijks onder-
houdscontract van € 99,-

• Daarnaast de King2Transsmart taak zoals 
deze hierboven is beschreven. Deze taak 
kost eenmalig € 950,- met een jaarlijks 
onderhoudscontract van € 99,- 

• Implementatie van de taak en de eventu-
ele opties. De kosten hiervan zijn afhan-
kelijk van de in King beschikbare opties, 
de verzenders waarmee u via Transsmart 
een koppeling heeft gelegd en de even-
tuele instellingen die wij daarvoor in uw 
King administratie moeten verrichten. 
Verrekening vindt plaats op nacalculatie-
basis tegen een uurtarief van € 125,- en 
€ 0,50 per kilometer vanaf Capelle aan 
den IJssel v.v. Wij schatten in ongeveer 4 
uur tijd nodig te hebben om deze taak te 
implementeren.

Desgewenst kan deze uitleverhistorie wor-
den gebruikt om een e-mail te verzenden 
aan uw klant, aan te bieden aan uw webshop 
of daarmee een andere actie uit te voeren.

Deze wensen kunnen op maat voor u wor-
den gebouwd en geïmplementeerd.

Tweerichtingsverkeer tussen King 
en Transsmart

MEER INFORMATIE?

www.king.eu

Tel. (010)2646320 of E-mail info@king.eu 


