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1 Inleiding
Dit document is opgesteld ten behoeve van het Interreg project SYN-ERGIE. Een van de doelen van
werkpakket 4 is om een marktonderzoek te doen naar aanbieders van ICT planningstools die geschikt zijn
voor een synchromodale cockpit. Als onderdeel van het ontwikkelen van de synchromodale cockpit kan
ervoor gekozen worden om bepaalde deelsystemen van andere aanbieders in de cockpit te integreren.
In dit document wordt eerst vastgesteld uit welke modules een synchromodale cockpit bestaat. Daarna
wordt een shortlist gemaakt van aanbieders die een of meerdere van deze modules aanbieden. Deze lijst is
vervolgens input in de ontwikkeling van de synchromodale cockpit.

2 Functionele modules
Om te bepalen uit welke modules een synchromodale cockpit bestaat is de volgende werkwijze gevolgd:
eerst zijn de twee relevante bronnen (Capgemini Consulting (2012) en Lofvers (2017)) bestudeerd. Uit deze
bronnen is een lijst opgesteld van relevante IT systemen, en een lijst van relevante functionaliteiten. Daarna
zijn gedetailleerde functionaliteiten opgezocht in beide bronnen en toegevoegd. Tot slot zijn deze
gedetailleerde functionaliteiten gegroepeerd in logische modules. Deze modules beschrijven tezamen de
gehele werking van een synchromodale cockpit.

2.1 Relevante IT systemen en functionaliteiten
Capgemini Consulting (2012) beschrijft de functionaliteit die aangeboden wordt door pakketten voor supply
chain visibility. De IT subway map (Lofvers (2017)) heeft als doel een overzicht te bieden van aanbieders van
verschillende types van supply chain software. In Appendix I is beschreven welke functionaliteiten en
systemen geselecteerd zijn op basis van beide bronnen en hoe deze gedefinieerd zijn. De relevante IT
systemen zijn:




TMS,
Shipment & transport execution platform, en
Supply chain visibility.

De relevante functionaliteiten zijn:








sourcing & procurement,
planning,
order management,
event management,
cost control,
integration, en
collaboration.

2.2 Relevante detail functionaliteiten
Op basis van de geselecteerde relevante IT systemen en functionaliteiten zijn de bronnen bestudeerd om
detail functionaliteiten af te leiden. Voor deze detail functionaliteiten is vervolgens vastgesteld bij welke
functionaliteit (categorie) en IT systeem ze horen. Het resultaat is te zien in Tabel 1. In Appendix II wordt
beschreven hoe deze tabel is opgesteld. De functionaliteit categorieën zijn de rijen van de tabel en de IT
systemen zijn gegeven in de kolommen van de tabel. In de cellen van de tabel staan de gedetailleerde
functionaliteiten beschreven die bij dat IT systeem en die categorie horen. De cursief geschreven
functionaliteiten komen uit de IT subway map en de anderen uit het Capgemini functionaliteiten framework.
Op basis van de beschrijving van het shipment execution platform is accounting & reporting toegevoegd als
categorie.
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Tabel 1: Gedetailleerde functionaliteiten

Functionaliteit
categorie:
Sourcing &
procurement:
Planning:

TMS
Carriers - Relation mngmt
Carriers - Contract mngmt
Carriers - Tariff mngmt
Inbound Transport Planning
Outbound Transport Planning
Multi-modal Transport Planning
Transport Mode Selection

Shipment & transport
execution platform

Supply chain visibility

Select carriers

Shipment booking
Order
management:
Event
management:

Sales order management
Transport order management

Cost control:

Transport costs – Matching
Transport costs – Self - billing
Transport cost - Allocation

Event registration
Event monitoring/ tracking
Exception reporting
Exception handling
Transport costs –
Cost-reporting

Integration:
Carrier Portal
Collaboration:

Warehouse collaboration
Accounting &
reporting:

Shipper Portal
Carrier Portal
LSP Portal
Collaborative inventory
management
Transport
consolidation/
collaboration
Warehouse
collaboration

Shipment accounting &
reporting

2.3 Functionaliteit modules
Als men naar de gedetailleerde functionaliteiten kijkt die in Tabel 1 beschreven zijn, dan is te zien dat enkele
functionaliteiten gegroepeerd kunnen worden. Een groep functionaliteiten zal een module zijn van de
synchromodale cockpit. De volgende 11 verschillende modules zijn gedefinieerd (zie ook Tabel 2):







Contract management: in deze module worden contracten tussen operators en LSP opgeslagen
(master data).
Transport planning: in deze module wordt de planning van (intermodaal) transport opgesteld.
Carrier communication: communicatie met de operators verloopt via deze module. Er wordt
gecommuniceerd over incidenten, status updates van het transport en feedback over de pick-up en
delivery tijden.
Order management: in deze module kunnen de relevante sales en transport orders bekeken
worden.
Exception management: in deze module worden incidenten die een grote verstoring veroorzaken
en/of die van grote invloed zijn op het plan getoond aan gebruikers/bedrijven die hierdoor
beïnvloed worden.
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Cost/pricing: in deze module wordt de prijs berekend voor transport orders en de bijbehorende
kosten. De kosten worden bepaald aan de hand van contracten.
Platform: in deze module kunnen verladers en operators hun data uploaden en tevens relevante
data bekijken van andere partijen waarvoor toestemming verleend is.
Inventory: in deze module kan de voorraad bij de verladers bestudeerd en transport orders kunnen
op basis hiervan door de LSP gepland worden.
Bundling: in deze module kan de LSP transport orders van meerdere verladers samen brengen om
dezelfde transport modaliteit te gebruiken.
Warehouse communication: deze module wordt gebruikt voor het track & trace van incidenten van
pick-up en delivery tijden. Ook worden automatisch status updates doorgegeven.
Reporting: in deze module worden rapporten en prestatie indicatoren achteraf berekend en kunnen
bekeken worden.
Tabel 2: Functionaliteiten modules

3 Functionele modules en het maturity model
3.1 Overzicht functionele modules
In het synchromodale maturity model Alons and Somers (2017) worden drie partijen gedefinieerd: verladers,
operators, en logistiek dienstverleners (LSP). Deze drie partijen zijn tevens de gebruikers groepen van een
synchromodale cockpit. In Figuur 1 zijn de 11 modules van de synchromodale cockpit gegroepeerd en
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onderlinge communicatie is aangegeven middels pijlen. De drie gebruikersgroepen (verlader, operator en
LSP) zijn bovenin de figuur weergegeven. Hier is aangegeven welke data de partijen aanleveren. Iedere partij
heeft een eigen portal op het platform van de synchromodale cockpit (1 van de 11 modules). Middels pijlen
is aangegeven met welke modules de verschillende portals communiceren. De LSP maakt gebruik van alle
modules om zo de synchromodale cockpit te besturen.

Figuur 1: Samenwerking modules synchromodale cockpit

3.2 Functionele modules voor niveaus maturity model
We zijn nu in staat om te bepalen welke modules nodig zijn voor een synchromodale cockpit. In Alons and
Somers (2017) zijn vijf niveaus gedefinieerd van synchromodaliteit. Dit maturity model beschrijft hoe
synchromodaal transport zich van ad-hoc intermodaal transport ontwikkelt naar volledig synchromodaal
transport in vijf niveaus. De volgende vijf niveaus zijn gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Ad-hoc intermodal transport
Structureel intermodal transport
Synchromodaal transport (a-modal boeken)
Flexibel synchromodaal transport (flexibele planning en capaciteiten)
Uitgebreid synchromodaal transport (met voorraad)

In Tabel 3 is aangegeven welke modules nodig zijn voor een planner van een LSP om transport te plannen
zoals beschreven is in dat niveau van het maturity model. Een sterretje geeft aan dat alleen beperkte
functionaliteit nodig is van die module voor dat niveau van het maturity model.
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In deze tabel is duidelijk te zien dat meer modules nodig zijn naarmate een hoger niveau van
synchromodaliteit aangeboden wordt. Een aantal modules zijn altijd nodig, zoals contract management,
transport planning, order management, en cost/pricing.

Tabel 3: Functionaliteiten in het maturity model

Modules
Contract management
Transport planning
Carrier Communication
Order management
Exception management
Cost/pricing
Platform
Inventory
Bundling
Warehouse communication
Reporting

1
X*
X*

2
x
X*

3
x
x

x

x

x

X*

X*

x

x
x

4
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x

5
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x

4 Relevante aanbieders IT systemen
Om te bepalen welke relevante IT systemen worden aangeboden op dit moment zijn drie bronnen
geraadpleegd. Ten eerste is uit het Capgemini document een lijst opgesteld van aanbieders die software
leveren ten behoeve van supply chain visibility, zie Appendix III. Daarnaast zijn op de IT subwaymap alle
aanbieders geselecteerd die in ieder geval een TMS, Shipment execution platform, of Supply Chain visbility
software hebben (maar mogelijk meerdere) , zie Appendix III. Daarnaast is er nog een lijst samengesteld met
interessante aanbieders op basis van expert interviews, zie Appendix III. De genoemde aanbieders worden al
gebruikt door bedrijven ten behoeve van plannen van intermodaal transport. De aanbieders uit deze drie
bronnen zijn gecombineerd in een lijst en duplicaten zijn verwijderd. Het resultaat is te zien in tabel 4.
Tabel 4: Relevante aanbieders IT systemen

Bedrijf
Adaption
AEB
Amber Road
Axit
Blue rock
BlueJay Solutions (Kewill)
BlueJay Solutions (Lean Logistics)
CAPE
CDC Software
Centric
Cofano
Constellation Software Inc.
Descartes
Descartes (IES Ltd.)
Descartes (Infodis Supply Chain Solutions)
E2open
Elemica

Applicatie
Assist4
Supply Chain Visibility

Control Tower
Transportation Management
i-Supply/ CDC TradeBeam

Viewlocity Control Tower Platform
Logistics Application Suite
eCellerate
Infodis
E2Open collaboration solutions
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Erniesoft
Every angle
Eye freight
Gateway
Generix
Groeneveld
GT Nexus Inc.
IBM
Informore BV
JDA
JDA (RedPrairie Corp.)
Kinaxis
Logiwa (LA software)
Manhattan associates
Meta pack
MP Objects
Nallian
Neogrid
NetDespatch Limited
One network
Oracle
Ortec
Pantechnik
Paris
Precision
Progress
PTV
Quintiq
Simacan
ShipitSmarter.com
Softeon
Software AG
Soloplan
Syncron
TANS
Tesisquare
TH Data
Tomocom
Tomtom
Transics
Transporeon
Transporeon
Transvision
Transwide
Ixolution
Yellowstar Solutions

CAT4TransportOperator
Cloud Supply Chain Platform
Watson supply chain
LogicLogistics (L2)
Transportation Management System
Web Visibility/ Inventory visibility
RapidResponse Control Tower
Manhattan Active
MPO Supply Chain Suite (MPOSCS)
Cloud Supply Chain Platform
Strategic sourcing, epos visibility
Velocity Shipping Solution
Oracle transportation management cloud
ORTEC routing
GSA Enterprise shipping, IX10
The ultimate transport planner
Enterprise shipping software
PTV Route Optimiser
Intermodal transport planner
Simacan control tower & Simacan transport cloud
ShipitSmarter.com
Softeon Supply Chain Execution Solution
ARIS Process Performance Manager + ARIS
MashZone
CarLo
Inventory Management
Talis TMS
TESI TMS
AMERIGO
Webfleet
TX-CONNECT
Transporeon, Transporeon
TI Contract
Transvision fleet planner
Transwide v 11.2
Hinterland cloud portal
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5 Short list geschikte aanbieders IT systemen
De long list van IT aanbieders bevat 62 verschillende bedrijven/applicaties. Middels desk research hebben
wij voor ieder van de aanbieders de volgende informatie verzameld:





Wordt deze applicatie nog aangeboden (onder deze of een andere naam)?
Voor welke doelgroep is de applicatie gemaakt (verladers, operators, LSP)
Wordt de software in modules aangeboden
Een beschrijving van de applicatie en eventueel een opmerking.

De volledige lijst van aanbieders inclusief deze informatie is te vinden in Appendix III.
Voor de synchromodale cockpit die voor SYN-ERGIE ontwikkelt gaat worden is het van belang dat de software
van de aanbieders uit modules bestaat zodat die gekoppeld kunnen worden met de basis functionaliteit die
voor het project ontwikkeld wordt. Daarnaast is het van belang dat de doelgroep in ieder geval logistiek
dienstverleners omvat omdat hier de meest complexe functionaliteit zit voor een synchromodale cockpit. De
volledige lijst met aanbieders is gefilterd op deze criteria en daaruit is de volgende short list ontstaan.
Adaption
AEB
Axit
Blue rock
CDC Software
Cofano
Descartes
Descartes (IES Ltd.)
Eye freight
Generix
Groeneveld
Oracle
Ortec
Paris
Soloplan
TANS
Tesisquare
Transporeon
Transwide

6 Conclusie
Dit document heeft twee doelen: ten eerste heeft het ten doel om een overzicht te creëren van functionele
modules waar een synchromodale cockpit moet voldoen, zoals beschreven in sectie 3. Ten tweede is het doel
om een lijst te maken van relevante aanbieders van IT systemen, zoals beschreven in sectie 5. Dit document
dient als input bij volgende fases van het project SYN-ERGIE, waarin een synchromodale cockpit ontwikkeld
zal worden op basis van deze functionaliteiten. Ook kan er besloten worden om bepaalde modules van
aanbieders te integreren met de cockpit die ontwikkeld is. De shortlist met IT aanbieders en tabel met
modules per maturity model zal hier als input dienen voor een passende cockpit bij het ontwikkelingsniveau
van de corridor.
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Appendix
I.

Relevante software types en modules

In Capgemini Consulting (2012) wordt het supply chain functionaliteiten raamwerk gegeven. Dit raamwerk
bestaat uit 10 categorieën van functionaliteiten. Van deze 10 zijn er 7 relevant voor een synchromodale
cockpit. In Tabel 5 worden de zeven relevante categorieën beschreven alsook de beschrijving. Van de
categorie ‘Planning and forecasting’ is alleen het gedeelte planning relevant voor een synchromodale cockpit.
Dit is aangegeven middels doorhalen in de tabel.
Tabel 5: Functionaliteiten raamwerk

Functionality category
Sourcing & procurement
Order Management
Planning and Forecasting
Event Management
Cost Control
Integration
Collaboration

Description
The ability to manage all kinds of supplier relations, contracts and
tariffs.
Management of orders from purchase to manufacturing and
returns.
Allocating and planning transport, production and warehousing
activities.
Critical part of the solution, which allows the tracking and handling
of exceptions.
The process of monitoring costs through matching, self-billing and
cost-reporting.
Linking the solution with other enterprise systems, either as
integrated part or by interface.
Activities that allow for shared information and decision making
with supply chain partners.

Na het bestuderen van de verschillende type software systemen op de IT subwaymap (Lofvers, 2017) zijn 3
relevante systemen gekozen die relevant zijn voor een synchromodale cockpit. In Tabel 6 zijn de namen van
de IT systemen en de beschrijving van de IT subwaymap gegeven.
Tabel 6: Relevante supply chain software types

Software type
Shipment & Transport
execution platform
Supply Chain Visibility

TMS

II.

Description
… software platform to select carriers and manage shipments of
packages, pallets and containers by using booking, tracking, accounting
and reporting capabilities (also called Freight Management).
… transparency in the supply chain workflow facilitated through the
built-in messaging and data transport system that can allow the
participants in the supply chain system such as supply chain partners to
keep track of the items they need in a real time environment.
… designed to manage and optimize inbound and/or outbound
transportation operations through automated routing and rating,
shipment consolidation and load building and transportation cost
visibility and allocation

Relevante functionaliteiten synchromodale cockpit

De gedetailleerde functionaliteiten die beschreven zijn in Capgemini Consulting (2012) voor de geselecteerde
functionaliteit categorieën uit Tabel 5 zijn bestudeerd. Voor iedere detail functionaliteit is bepaald of deze
relevant is voor een synchromodale cockpit. Het resultaat is te zien in Tabel 7.
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Tabel 7: Relevantie gedetailleerde functionaliteiten

Functionality category Detailed functionality
Sourcing & procurement Carriers - Relation Mgt
Carriers - Contract Mgt
Carriers - Tariff Mgt
Warehousing providers - Relation Mgt
Warehousing providers - Contract Mgt
Warehousing providers - Tariff Mgt
Manufacturers - Relation Mgt
Manufacturers - Contract Mgt
Manufacturers - Tariff Mgt
Suppliers - Relation Mgt
Suppliers - Contract Mgt
Suppliers - Tariff Mgt
Order management Purchase order mgt
Sales order mgt
Transport order mgt
Warehouse order mgt
Production order mgt
Returns mgt
Planning Inbound Transport Planning
Outbound Transport Planning
Warehouse Allocation/Planning (Raw materials)
Warehouse Allocation/Planning (Finished goods)
Production Allocation/Planning
Transport Mode Selection
Multi-Modal Transport Planning
Event management Event registration
Event monitoring/tracking
Exception reporting
Exception handling
Cost control Transport costs - Matching
Transport costs - Self-billing
Transport costs - Cost-reporting
Warehousing costs - Matching
Warehousing costs - Self-billing
Warehousing costs - Cost-reporting
Production costs - Matching
Production costs - Self-billing
Production costs - Cost-reporting
Materials costs - Matching
Materials costs - Self-billing
Materials costs - Cost-reporting
Integration Customer Portal
Supplier Portal
LSP Portal
Carrier Portal
Collaboration CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)
Collaborative Inventory Mgt
Collaborative invoicing
Transport consolidation/collaboration
10

Relevant
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

Warehouse collaboration

Ja

Warehouse collaboration omvat verticale samenwerking die zich richt op het ontvangen en verzenden van
goederen naar de carrier.
Daarna hebben we de beschrijving van de relevante software systemen uit Tabel 6 bestudeerd om te zien of
er nog andere gedetailleerde functionaliteiten zijn naast die van Tabel 7. De volgende gedetailleerde
functionaliteiten zijn gevonden:





Transport cost - Allocation
Shipment booking
Select carriers
Shipment accounting & reporting

Op basis hiervan is een extra categorie Accounting & reporting toegevoegd.
Vervolgens zijn de functionaliteit categorieën ingedeeld naar de software systemen van de IT subwaymap.
De resultaten zijn weergegeven in Tabel 8.
Tabel 8: Functionaliteit en software systemen

Functionality category

TMS

Sourcing and procurement
Planning
Order management
Event management
Cost control
Integration
Collaboration
Accounting & reporting

Shipment & Transport
execution platform

Supply Chain Visibility

x
X
x
x
x
x

x

x
x
x

x

Wanneer de detail functionaliteiten ingevuld worden in Tabel 8 dan ontstaat een categorisch overzicht van
de detail functionaliteiten, zie Tabel 9.

Tabel 9: Detail functionaliteiten per categorie

Functionality
category:
Sourcing &
procurement:
Planning:

TMS
Carriers - Relation mngmt
Carriers - Contract mngmt
Carriers - Tariff mngmt
Inbound Transport Planning
Outbound Transport Planning
Multi-Modal Transport Planning
Transport Mode Selection

Shipment & transport
execution platform

Select carriers

Shipment booking
Order
management:
Event
management:

Sales order management
Transport order management
Event registration
Event monitoring/ tracking
Exception reporting
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Supply chain visibility

Cost control:

Transport costs – Matching
Transport costs – Self - billing
Transport cost - Allocation

Exception handling
Transport costs –
Cost-reporting

Integration:
Carrier Portal
Collaboration:

Warehouse collaboration
Accounting &
reporting:

Shipper Portal
Carrier Portal
LSP Portal
Collaborative inventory
management
Transport
consolidation/
collaboration
Warehouse
collaboration

Shipment accounting &
reporting

Bij het bestuderen van deze tabel is te zien dat enkele detail functionaliteiten tezamen een logische groep
vormen. Dit noemen wij een module. Een module omvat functionaliteiten voor een gebruikersgroep,
bijvoorbeeld verladers, of operators, en kan detail functionaliteiten omvatten die in de subwaymap in
meerdere systemen behoren. Ook kan het zo zijn dat detail functionaliteiten uit meerdere groepen van het
overzicht van Capgemini horen, samen een logische module vormen. Het resultaat is te zien in Tabel 10.
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Tabel 10: Detail functionaliteiten in modules

Functionality
category:
Sourcing &
procurement:
Planning:

Order
management:
Event
management:

Cost control:

TMS

Supply chain visibility

Carriers - Relation mngmt
Contract
management
Carriers
- Contract
mngmt
module
Carriers - Tariff mngmt
Inbound Transport Planning
Select carriers
Transport planning
Outbound Transport Planning
Multi-Modal Transport Planning
module
Transport Mode Selection
Shipment booking
Carrier communication
Sales order management
Order mngmt module
module
Transport order management
Event registration
Event monitoring/ tracking
Exception management
Exception reporting
module
Exception handling
Transport costs – Matching
Transport costs –
Cost/pricing
module
Transport costs – Self - billing
Cost-reporting
Transport cost - Allocation

Integration:

Collaboration:

Accounting &
reporting:

III.

Shipment & transport
execution platform

Shipper Portal
Platform
module
Carrier Portal
Carrier Portal
LSP Portal
Collaborative inventory
Inventory module
management
Transport
Bundling module
consolidation/
collaboration
Warehouse collaboration
Warehouse
Warehouse communication module
collaboration
Shipment accounting &
Reporting module
reporting

Bronnen lijst relevante aanbieders

De volgende aanbieders zijn overgenomen uit Capgemini consulting
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Tabel 11: IT aanbieders (uit Capgemini 2012)

Op IT subwaymap zijn de volgende aanbieders gevonden die minimaal een TMS, Shiupment execution
platform of een Supply Chain visibility pakket aanbieden (een “x” geeft aan dat de aanbieder dit pakket
aanbiedt):
Tabel 12: Aanbieders op IT subwaymap

Bedrijf
AEB
Amber road
Axit
Centric
Descartes
E2Open (Terra
Technology)
Elemica
Every angle
Eyefreight
Generix
GT Nexus
IBM
JDA
Kewill
LA software
Lean Logistics
Manhattan associates
Meta pack
MP Objects

TMS

Shipment & transport execution platform

Supply chain visibility

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
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Neogrid
One network
Ortec
Pantechnik
Precision
Progress
PTV
Quintiq
Shipitsmarter
Software AG
Soloplan
Syncron
Tesisquare
TH Data
Tomocom
Tomtom
Transporeon/Ticontract
Transvision
Transwide

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

De volgende lijst met IT aanbieders is verkregen op basis van expert interviews.
Tabel 13: IT aanbieders expert interviews

Naam
Adaption
Blue rock
CAPE
Cofano
Erniesoft
Eye freight
Gateway
Groeneveld
CAT4TransportOperator
Informore
Paris intermodal
planning
Quintiq
Talis containerplanning
Transporeon

Beschrijving
Zeevracht, douane koppeling, transport orders
TMS, subcontractor management, allocation and planning algorithms, optimal
allocation & routing trough the network
In de toekomst module voor synchromodaal, transport management, network
planning
Intermodale routeplanner, control tower containerzendingen, booking portal,
synchromodaal, cargo management system
Koppeling met Portbase - PSA - DP world, gericht op containervervoer,
voormelden div. terminals
Control tower, event & exception control, data sharing with customers
Ships agent, douane koppeling, forwarding voor meerdere modalititen,
logistics control
Containertransport, intermodaal plannen
Logistics control centre, multimodaal en synchromodaal ondersteund
Road planning, intermodal planning, equipment planning, operator/supplier
planning
Supply chain planning, logistieke planning
Koppeling met Portbase - PSA, controle op containernummer, ritplanning,
charterplanning
Transport toewijzing

Hierna volgt de gecombineerde lijst met aanbieders inclusief de extra informatie die verzameld is (
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Doelgroep

Modules/a
pps?

Beschrijving

Opmerking

Applicatie

Bedrijf
Adaption

LSP

Ja

Zeevracht, douane koppeling, transport
orders. Kosten calculatie van transport,
WMS, forwarding management, Logistics
control tower
Visibility&collaboration platform, Order
management, Transport&Freight
management, customs management,
complianc & risk management
Analyseert de supply chain en zorgt voor
lagere transit tijden en een optimale supply
chain. Connect de hele supply chain
Terugkoppelen van informatie over een
shipment via dit systeem aan klanten,
verlader of LSP
Uses apps as components, TMS,
subcontractor management, allocation and
planning algorithms, optimal allocation &
routing trough the network
Core component of Global Trade Network

TMS, transport
planner, geen
routeplanner

AEB

Assist4

Verladers, LSP

Ja

Amber Road

Supply Chain Visibility

Verladers

Nee

Axit

Verladers, LSP,
shipper

Ja

Blue rock

Verladers, LSP

Ja

BlueJay Solutions
(Kewill)
BlueJay Solutions
(Lean Logistics)
CAPE

Control Tower

LSP

Nee

Transportation
Management

Verladers, LSP

nee

LSP,
Transporteurs

Nee

CDC Software

i-Supply/ CDC
TradeBeam

Verladers, LSP

Ja

Centric

Verladers,
Transporteurs

Nee

Cofano

Verladers, LSP,
Transporteurs

Ja

Constellation
Software Inc.

Viewlocity Control
Tower Platform

Verladers

Nee

Descartes

Logistics Application
Suite

Verladers, LSP,
Transporteurs

Ja

Descartes (IES
Ltd.)

eCellerate

LSP,
Transporteurs

Ja
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Platform, onderdeel van Global Trade
Network,
In de toekomst module voor
synchromodaal, transport management,
network planning. Order/ dock & yard/
transport management, network/ transport
planning, settlements, finance, reporting,
customer self service

ERP, manufacturing operations
management, enterprise manufacturing
intelligence, supply chain management
(SCM), global trade management, eCommerce, human capital management,
customer relationship management (CRM),
complaint management and aged care
solutions
TMS en supply chain management tool, om
een overzicht van de supply chain te krijgen
Applicaties: Intermodale routeplanner,
control tower, booking portal,
synchromodaal CT, cargo management
system
Productieplanning en optimalisatie, voor
transport eigenlijk alleen de monitoring,
niks plannend
Modulaire oplossingen. Routing, mobiele
diensten, transportmanagement. Platform
met verschillende leden die vracht
aanbieden en uitvoeren
Cloud, order Management, Bookings,
Shipment management, Event and
exception notification,

Cloud & down to
earth

(Not LSP)

Makkelijk aan
elkaar gekoppeld
kan worden
Web-based or
mobile

Overal
toegankelijk via
Cloud en web
toepassing en kan
naast andere
systemen
(eventueel met
koppeling)
Pakket voor
complete supply
chain, behalve
transport

TMS/ SCM tool zijn
verschillende
systemen
Eigenlijk een
(synchoromdale)
Control Tower
Voor
productiebedrijf
control tower

enables companies
to work together
to help ensure the
most efficient
movement of
goods

Descartes (Infodis
Supply Chain
Solutions)

Infodis

Verladers

Ja

E2open

E2Open collaboration
solutions

Verladers

Nee

Elemica

Verladers

Nee

Erniesoft

Transporteurs

Ja

Koppeling met Portbase - PSA - DP world
mogelijk, gericht op containervervoer,
voormelden div. terminals in Antwerpen en
Rotterdam

Every angle

Verladers

Ja

Eye freight

Verladers, LSP

Ja

Niet voor LSP, inzicht in supply chain,
productie, productie orders vrijgeven etc.
Control tower, event & exception control,
data sharing with customers

Gateway

Verladers

Ja

Generix

LSP,
Transporteurs

Ja

Groeneveld

CAT4TransportOperator

LSP,
Transporteurs

Ja

GT Nexus Inc.

Cloud Supply Chain
Platform

Verladers

Ja

IBM

Watson supply chain

Verladers

Ja

Informore BV

LogicLogistics (L2)

Verladers

Ja

JDA

Transportation
Management System
Web Visibility/
Inventory visibility
RapidResponse Control
Tower

JDA (RedPrairie
Corp.)
Kinaxis

Logiwa (LA
software)

Manhattan
associates

Manhattan Active

Meta pack

Nee

Supply chain management, carrier
management, transport management,
order tracking, shipment tracking, freight
invoice control, data uitwisseling/
connectiviteit
Supply chain visibility, connection with
trading partners. Cloud based
Overzicht van supply chain, monitoren
ervan, factureren

Ships agent, douane koppeling, forwarding
voor meerdere modalititen, logistics
control. Koppeling met klanten en
tussenpersonen mogelijk, bijvoorbeeld
Portbase
Supply chain control, inventory levels,
customer service, warehouse space, loading
and delivery routes. Meer gericht op Ecommerce
Containertransport, intermodaal plannen.
Via rail + truck. Ook voor terminal transport
is een module
end-to-end connectivity, visibility, and
collaboration with suppliers, customers,
and other supply chain partners
Beter voorspellen van vraag, contact en
visibility van de klanten/ leveranciers
Logistics control centre, multimodaal en
synchromodaal ondersteund. Transport
plannings, finance control.
Order management, advanced fleet
management, warehousing
Visibility of inventory, assets, orders and
shipments in the chain

Verladers

Nee

Verladers
(productie
bedrijven)
Kleine en
medium
verladers

Nee

Nee

Cloud

LSP,
Transporteurs

Nee

Intermodal transport

Retailers

Nee

Parcel transport, track and trace, delivery
performance
Cloud, control tower (order management,
execution monitoring), supply chain
visibility (mgt by exception,carrier
performance measures, track and trace,
financial, transport mgt)

MP Objects

MPO Supply Chain Suite
(MPOSCS)

Verladers, 3PL

Nee

Neogrid

Strategic sourcing, epos
visibility

Verladers

Nee
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(Terra Technology)
Lijkt vooral voor
proces/ chemische
industrie
Kan ook voor
transportbedrijven
die geen
containers
vervoeren
bruikbaar zijn

Ook geschikt voor
voorraad beheer
etc (WMS)

geen TMS?
(Not LSP)

Visibility in the
chain
Niet voor
transport sector
Warehouse and
inventory
management,
retail en ecommerce
Private fleet &
common carrier
mgt
Parcel transport

Niet voor
transport sector

NetDespatch
Limited
One network

Velocity Shipping
Solution

Oracle

Oracle transportation
management cloud

Ortec

ORTEC routing

Pantechnik

GSA Enterprise
shipping, IX10
The ultimate transport
planner

Order management, track and trace,
bookings
vendor managed inventory,…

Parcel transport

Ja

Order management, carrier mgt, event mgt.
Modules zoals transport operational
planning

Zeer uitgebreid
platform, te
combineren met
andere modules

Transporteurs,
3PL
Verladers

Ja

Routeplanning, inclusief consolidation
parcels
Outbound shipping, carrier functionality

3PL

Ja?

Enterprise shipping
software

Verladers

PTV

PTV Route Optimiser

Quintiq

Paris

Retailers,
carriers
3PL

Nee
Nee

Nee

Nee?

Road planning, intermodal planning,
equipment planning, operator/supplier
planning
Trade compliance, exception management,

Full load
multimodal
transport
Trade and
transportation
intelligence

Carriers

Nee

Order management, route planning

Road only

Intermodal transport
planner
Simacan control tower
& Simacan transport
cloud
ShipitSmarter.com

3PL

Nee

Verladers

Ja

Supply chain planning, logistieke planning,
what if scenarios
Control tower --> functions: Focus, Resolve,
inform, achieve.

Verladers, 3PL

Nee

Verladers, 3PL

Nee

Verladers

Nee

Process intelligence solution

Soloplan

Softeon Supply Chain
Execution Solution
ARIS Process
Performance Manager
+ ARIS MashZone
CarLo

Shipment management, System integration,
Visibility, Spend management, Trade
compliance, Control tower
Order management,

Verladers,
Forwarders, 3PL

Ja

Based MS Office,
road only

Syncron

Inventory Management

Verladers, 3PL

Nee

transport planning, fleet management,
freight processing, and fleet
communication. Platform
Inventory management for LSP

TANS

Talis TMS

3PL

ja

Koppeling met Portbase - PSA, controle op
containernummer, ritplanning,
charterplanning

Tesisquare

TESI TMS

Verladers, 3PL

JA

Planning, kaarten, optimalisatie, carrier
portal, RFQ, Booking, courier integration,
CO2 impact, costing, simulation,

TH Data

AMERIGO

Verladers

Ja

Network lay-out and scenarios planning,
supply chain optimization

TMS voor
transport,
distributie en
expeditie
Planning,
collaboration,
performance and
execution, costing
Supply chain
mapping software

Tomtom

Webfleet

3PL

Nee

Rittenregistratie, Fleetmanagement

Fleet management

Transics

TX-CONNECT

3PL

Nee

Transporeon

Transporeon,
Transporeon
TI Contract

Verladers

Ja

Transport toewijzing

Verladers, 3PL

Ja

Tendering, rate management, billing

Transvision fleet
planner

3PL

Precision

Progress

Simacan

ShipitSmarter.com

Softeon
Software AG

Kan in combinatie
met TomTom
Webfleet

Focus on WMS

Tomocom

Transporeon

Transvision
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Transport
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Real time based
transport planning
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