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Välkommen till Transplanet

- En ny värld av lösningar

Transplanet, Logivias nya plattform för 
logistikadministration, innebär slutet för gamla tröga 
IT-system som slutar vid åkeriets väggar och slukar 
massor av resurser.

Speditörer och åkerier slipper stora investeringar i 
hårdvara och installation, samtidigt som 
driftsäkerheten kan maximeras. En enkel registrering är 
det enda som krävs, därefter är systemet i full gång. 
Närmaste dator eller ”padda” med webbläsare räcker, 
vilket gör att man lätt kan sitta hemma eller i bilen och 
ändå ha full kontroll över verksamheten. Transplanet 
innehåller också en mobil del för vanliga telefoner, så 
att alla kan arbeta med systemet. 



Ett komplett system att växa med

I en värld som ständigt förändras, där kundernas 
krav  ändras allt snabbare, krävs system som 
hänger med i svängarna. 
Transplanet levereras som en tjänst, och man 
betalar bara för de moduler som man behöver. 
Därmed är det följsamt mot din verksamhet och 
anpassar sig till dina skiftande behov.
Modulerna täcker allt från bokning till fakturering, 
med webbokning, EDI, lastläggning och 
övervakning. Även taxering och offerthantering 
finns.

Logistik är en lagsport. En förutsättning för att få en 
effektiv logistik är att alla som är involverade i 
logistikprocessen arbetar tillsammans med samma 
information. Om någon del i kedjan  missas kan det 
få stora konsekvenser för slutresultatet. Sömlöst 
samarbete över kontorsgränser är en förutsättning 
för bra logistik. 

Transplanet är konstruerat från början för att 
hantera gränslöst samarbete. Den information du 
ser är beroende på dina rättigheter, inte var du 
befinner dig. Närmaste webbläsare är din port in i 
verksamheten.

Låt alla vara med - överallt  

Avancerade funktioner –

direkt i mobilen!

En mobil modul i Transplanet gör det möjligt att 
direkt koppla upp förarna med mycket enkla 
medel. En installerad applikation på 
mobiltelefoner med Android operativsystem.

Denna teknik är extremt robust och enkelt, och 
ger en oslagbar driftsäkerhet. 

Snabbjobbat och effektivt

Med hjälp av den allra senaste tekniken inom 
webbutveckling har vi skapat ett intuitivt, snabbt 
och lättjobbat system. Mycket energi har lagts ner 
för att göra systemet lätt att komma igång med, 
men även väldigt snabbjobbat  för avancerade 
användare.



Bokningshantering
• Effektiv manuell registrering
• Hantering av delfrakter kring varje 
transportuppdrag

Automatik
• Automatisk linjeläggning
• Automatisk lastläggning på rätt fordon, dag m.m.

Avtalshantering
• Kundavtal och offerter
• Avtal mot leverantörer, undertransportörer

Webbokning
• Webbokning för dina kunder
• Godssökning
• Separata adressregister för varje kund
• Styrning av produkter och avtal
• Fraktdokument och etiketter
• Kontohantering med rättigheter

Lastläggning
• Visualisering av resurser och status
• Statistiksamling per fordon
• Lastlistor m.m.
• Direkt integration mot mobila enheter

Händelsehantering
• Händelsehantering för varje transport
• Logik för händelsehantering

Taxering
• Avancerad taxeringsmotor för alla typer av avtal
• Rabatthantering på kund och produktnivå
• Administration av tilläggstjänster
• DMT-hantering
• Automatisk tilläggshantering för glesbygd m.m.

Fakturering
• Färdiga kundfakturor eller fakturaunderlag 
• Färdiga avräkningar/underlag
• Hantering av samlingsfakturor
• Fakturamatchning av inkommande 
leverantörsfakturor
• Direkt integration mot olika ekonomisystem, t.ex. 
Visma SPCS och XOR.

Informationshantering
• Kundregister
• Leverantörsregister
• Användare och rättigheter
• Adresser
• Händelser
• Transportbokningar
• Delfrakter
• Resurser (t.ex. fordon / förare)
• Nummerserier (genererar sändningsnummer, 
kollinummer o.s.v.)

Statistik
• Integrerad statistikfunktion
•Exportfunktioner för vidare analys i t.ex. Excel

EDI och integration
• Avancerad meddelandehantering för stora volymer
• Effektiv konvertering till och från de flesta format
• Övervakning och larm
• Automatisk regelhantering för inkommande EDI
• Olika kommunikationssätt, t.ex. FTP, SMTP o.s.v.

”En revolution, 
helt enkelt.”

www.logivia.se

Funktioner i korthet

Logivia är ett kunskapsföretag 
inom IT- och logistik. Sedan 2002 
har vi levererat driftkritiska 
system som löser logistikens mest 
komplexa problem. Användarna 
finns bland transportköpare, 
speditörer och åkerier, t.ex. Coop, 
Delego, Lastbilsstation, Karlsson 
Spedition, Bring m.fl. Logivia 
levererar även konsulttjänster 
med fokus på utveckling och 
simulering av nya 
logistiklösningar. 

Logivia AB
Gymnasievägen 22
141 38 Huddinge
08 – 522 567 90
www.logivia.se

Transplanet är späckat med funktionalitet, allt för att klara de skiftande behov som våra kunder har.  


