
Effektivare transporthantering
med rätt TA-system



Om inte affärssystemet är designat för att  
hantera transporter uppstår fragmentering:

Är transporthanteringen rörig?
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• Varje försändelse måste bokas i 
transportörens system

• Många olika system och  
processer att hålla koll på

• Ineffektivt arbetssätt

• Risk för felleveranser

• Risk för högre transportkostnader



Ett transportadministrationssystem (TA)  
löser transportproblemen, genom att  
skapa enhetlighet och precision.

TA-system skapar enhetlighet 
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• Standardiserat format - alla frakter 
bokas på samma sätt

• Integreras i affärssystemet  
- eller används som fristående tjänst

• Ger kontroll och översikt



Med lång erfarenhet från logistikflöden 
och system integration, har Tyringe  
utvecklat TIS Logistics.

Tyringe TIS Logistics

• Ett ledande TA-system

• Passar alla företag och transportörer

• Hanterar hela flödet av transporter - inbound och outbound

TIS Logistics är:
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Så fungerar TIS Logistics
Tyringe
Dashboard

Leverans

Leverans- 
information

LEVERANTÖR
KUNDTIS Logistics Transportörer Kundens  

affärssystem
Leverantörens  
affärssystem

!

Anpassningsbar dashboard för  
att visa relevant information,  
t ex aktuella ordrar, prognosticerade 
leveranser och gods på väg.
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TIS Logistics är ett komplett TA-system.  
Beroende på behov kan TIS Logistics  
konfigureras med följande moduler:

Outbound - utgående transporter

Inbound - inkommande transporter inklusive returer

Inköpsportal - transport av insatsvaror

TIS Logistics  
- moduler
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TIS Logistics skapar ökad affärsnytta,  
bland annat genom:

• Enhetlig transporthantering effektiviserar och frigör tid

• Säkrar kvaliteten i tidskritiska flöden

• Översikt över komplexa transportkedjor

• Integrerad spårning och statusuppdateringar

• Jämför olika transportalternativ och välj det förmånligaste

5 fördelar med  
TIS Logistics
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Visar en tydlig bild över aktuella 
transporter och transportdokument:

• Ej skeppade leveranser

• Ej fakturerade leveranser

• Historik på fakturerade leveranser

Överskådlig  
dashboard
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I de fall beställaren av insatsvaror står 
för frakten erbjuds en direkt koppling 
till leverantörens speditörer.

• Styr leverantören till rätt transportör  
och tjänst

• Hjälper leverantören att boka frakt och 
generera fraktdokument och etiketter

• Track & Trace-information kommer  
automatiskt in i flödet

Inköpsportal 
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TIS Logistics har inbyggd tullhantering för 
gränsöverskridande transporter:

• Säkrar regelefterlevnaden från  
myndigheter och EU (UCC)

• Uppfyller kraven på elektronisk  
tullhantering

• Minskar risken för fel

• Bättre kostnadskontroll

Tullhantering
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• Automatiskt skapade underlag baserat på  
vad som är levererat

• Leverantören behöver endast lägga till eventuella 
kostnader för emballage och transportavgifter  
vilket effektiviserar faktureringen

• Konteringsinformation blir automatiskt  
bifogad baserat på kundens önskemål

• Ta ut underlag till bokföringssystemet

Fakturering
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Tyringe är en erfaren systemleverantör inom 
transportadministration som erbjuder:

• Helhetslösning för hela transportkedjan

• Anpassningsbar lösning med valfria moduler

• Användarvänligt gränssnitt

• Överskådlighet och struktur

• Enhetliga och korrekta affärsflöden

• Tillgänglig rådgivning och support!

TIS Logistics  
skapar digitalt flyt
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