
 

Meer info op www.aventeon.com

Digitaal vastleggen met Logistics.ONE 
is duurzaam, snel én kostenbesparend.

Case study 

Vlot Logistics



Heel bewust voor Aventeon gekozen
“Voor onze opdrachtgevers is het van essentieel belang dat hun klanten tevreden zijn. Niet alleen over
het product, maar ook over de bezorging. De transportmarkt is overspoelt met “apps” die de logistieke
weg ondersteunen. Wij hebben heel bewust gekozen voor Logistics.ONE van Aventeon, omdat wij de lat
voor onze kwaliteitsnorm hoog gelegd hebben in onze interne- en externe bedrijfsprocessen. We
werken met gedreven en kundig personeel. Chauffeurs zijn opgeleid om voor onze opdrachtgevers uit
te pakken, te monteren en te installeren. Om extern ons kwaliteitsniveau te garanderen werken we
samen met goede en betrouwbare gespecialiseerde partners. Aventeon is daar één van.” 
 
Samen innovatief zijn
“De innovatieve drive van Aventeon is prettig, want wij willen ook graag vernieuwend zijn. We sparren
regelmatig samen over hoe we aan kunnen blijven sluiten in de snelle wereld van transport. Met elkaar
meedenken vind ik een waardevol aspect. Ook duurzaam denken zit in de genen van ons bedrijf.
Logistics.ONE heeft onze logistieke administratie bijna papierloos gemaakt. Vroeger ratelden de printers
de hele dag op de afdeling. We waren zeker drie uur per dag bezig om alle vrachtdocumenten te
ordenen, te archiveren en te versturen naar onze klanten. Ook eventuele problemen onderweg
moesten schriftelijk vastgelegd worden. Dat hele proces is nu digitaal geworden en dat scheelt niet
alleen héél veel papier, maar ook veel tijd op kantoor. Logistics.ONE werkt dus kostenbesparend,
duurzaam en geeft snelheid in het hele logistieke proces.” 
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Digitaal vastleggen met Logistics.ONE is duurzaam, 

snel én kostenbesparend.

" Als mensen ’s morgens iets kopen in winkels of op internet, willen ze het
graag ’s avonds thuis bezorgd hebben. Dat vraagt snelle en precieze actie

van ons als transportbedrijf. Daarnaast wil onze klant een transparant
inzicht hebben in het hele logistieke traject.  De transparante en digitale
software Logistics.ONE sluit helemaal aan op onze wens: Mee kunnen
bewegen, nu en in de toekomst, in de uitdagende en snelle wereld van

logistiek en transport, wij werken duurzaam en digitaal."



 
Informatie voor iedereen inzichtelijk
De transparante manier waarop Logistics.ONE communiceert met chauffeurs op de weg en de
logistieke administraties van klanten én opdrachtgevers zorgt ook dat er minder fouten worden
gemaakt. “Niet alleen in de leveringen, maar ook in communicatie. Alles is, voor iedereen die
geautoriseerd is om mee te kijken in het desbetreffende traject, duidelijk. Hierdoor kunnen wij onze
dagelijkse processen ook beter aansturen.
 
Over Vlot Logistics. 
In 2021 bestaat Vlot Logistics 125 jaar. Vlot Logistics biedt een breed pakket dienstverlening op het
gebied van opslag, distributie en transport. Door de jaren heen is specifieke kennis en expertise
opgebouwd in o.a. de (B2C) distributie. Zo verzorgt Vlot Logistics voor diverse internationale bedrijven
het assembleren en transporteren van keukens en andere grote kwetsbare consumentengoederen.
Vlot Logistics heeft alle middelen, kennis en expertise in huis om opdrachtgevers hoogwaardige
diensten te verlenen.
 
Innovatie en duurzaamheid staan bij Vlot Logistics hoog in het vaandel. Zo zijn de daken van
diverse bedrijfslocaties volledig voorzien van zonnepanelen. Trends in logistiek en transport worden
op de voet gevolgd. Sinds 2016 rijdt Vlot Logistics als één van de pioniers op het gebied van elektrisch
vrachtvervoer met diverse 100% elektrische vrachtauto’s. De nieuwste aanwinst is een 100%
elektrische kraanwagen voor bouwtransport. Tevens is Vlot Logistics één van de deelnemers aan een
landelijke proef met waterstofvrachtauto’s.
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