REFERENCE

CTAC THIRD PARTY LOGISTICS

TRANSPARANTIE EN EFFICIENCY VOOR
BAVARIA RETAIL
In 2007 besluit de afdeling Retail van bierbrouwerij Bavaria tot de implementatie van een nieuw Selfbilling systeem
voor de transportkosten. Ctac Third Party Logistics wordt aangetrokken voor de uitvoering van het project. Inmiddels is
het nieuwe systeem in gebruik genomen, met groot succes: Bavaria heeft een volledig inzicht in de ritadministratie en
tariefstructuur en bespaart kosten en tijd.
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“De nieuwe SAP module Transport Management kunnen we naadloos integreren in
de huidige SAP software van Bavaria.”

orders bestaan altijd uit volle vrachtwagens
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Selfbilling by Bavaria

brouwerij De Koningshoeven (La Trappe), Neder-

Jorg Mulder, logistiek manager van Bavaria:

lands enige trappistenbrouwerij. Bavaria is de
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Succesvol uitgevoerd
Ctac Third Party Logistics heeft de
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transportprocessen een rol spelen.
Voordelen nieuwe Selfbilling transportkosten:
De kracht van deze complete oplossing
is de integratie met de overige logistieke
processen binnen een bedrijf, zoals Warehouse
Management en Distributie, Inkoop, Verkoop
en Planning. Ook de ﬁnanciële processen zoals
facturatie en boekhouding zijn geïntegreerd. Een

• Minder administratieve handelingen bij

transparant, persoonlijk contact.
Ctac is genoteerd aan Euronext
Amsterdam.
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Bavaria en bij de vervoerder
• Vaste tariefafspraken maken efﬁciënte
facturatie en ‘Selfbilling’ mogelijk
• Bavaria beschikt over managementinformatie
voor transportoptimalisatie
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