Eigenlijk is niet timing alles, maar flexibiliteit. Want ga maar na, de werkelijkheid
verandert met de dag, soms met het uur. Het is dan vaak een hele toer om een nieuwe
planning weer in het gareel te krijgen. Planners verliezen tijd aan herplannen, er wordt
omgereden, er is een lage beladingsgraad, er ontstaan vertragingen...
Kunt u zich een transportbedrijf voorstellen waarin elke dag vlekkeloos verloopt? Het
bestaat, dankzij YouPlan: een rekenmodule die met gemak honderdduizenden
variabelen overziet en daaruit razendsnel de beste planning haalt. Uit ervaring weten we
dat dit organisaties een fikse rendementsverbetering kan opleveren.

Altijd de beste planning
In de praktijk wordt vaak eerst een route gepland en daarna beladen. Een efficiënter
alternatief is om pas aan de hand van bestellingen een route uit te zetten. Maar waar een
mens tot twaalf variabelen nog kan overzien, houdt YouPlan rekening met elke bestelling,
elke caddy of truck, en elke lading, en ziet nog niet het kleinste detail over het hoofd. Zo
krijgt u steeds de beste planning. En wat die ‘beste planning’ inhoudt, is natuurlijk geheel
aan u. De ene expediteur gaat voor laagste kosten, de andere voor maximale flexibiliteit
of just in time in full.

Blijf de baas
De unieke visie van uw bedrijf is bij YouPlan veilig. De algoritmen laten u volledig vrij.
Sterker nog, ze ondersteunen en versterken de manier van werken die uw onderneming
zo bijzonder maakt. En als de strategie wijzigt, past u YouPlan daarop aan. Heel
eenvoudig, en in een mum van tijd. YouPlan is maatwerk, en groeit stap voor stap mee
met elke nieuwe ontwikkeling. Dus laat uw ambitie spreken en bepaal zelf hoe YouPlan
een planning moet optimaliseren. Met onze ervaring helpen we daar graag bij.

Zo krachtig, zo eenvoudig
YouPlan werkt uiterst gebruiksvriendelijk. Het is Software as a Service - er komt geen ITafdeling aan te pas, u hoeft niets te implementeren. Planners blijven de baas in hun
vertrouwde software. Ze hoeven alleen maar een planningsvraag naar YouPlan te
uploaden. Binnen een halfuur staat er een geoptimaliseerde planning gereed in een
beveiligde omgeving, klaar om met één muisklik te importeren.

Wat levert het op?
Verschillende organisaties optimaliseren hun planningen al met YouPlan. En het verrast
ons telkens weer als we horen hoeveel beter ze daarmee draaien. Minder wagens nodig,
besparen op kilometers en chauffeur-uren, lagere wachttijden voor klanten. Bedrijven
krijgen hun wendbaarheid terug, winnen aan rendement en worden uiterst slagvaardig.

Iets voor u?
Vermoedt u dat een betere planning veel kan opleveren? Gaat er binnen uw
onderneming veel tijd verloren aan herplannen en bijsturen? Dan is YouPlan een
geschikte oplossing.
Een greep uit de problemen waarmee bedrijven bij ons aankloppen:
• “We weten niet goed hoeveel trucks er op welke dag rijden.”
• “We willen pas routes inplannen als we weten wat er besteld is.”
• “Hoe passen we meer lading in de juiste wagens, op de juiste routes?”
• “Hoe krijgen we de kosten per truck omlaag?”

Ervaar hoe het werkt
We hebben een uiterst leerzame game ontwikkeld waarmee u zelf de kracht
van YouPlan ervaart. Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende
kennismaking. Bel 023 - 7078115, of kijk op www.projectsone.nl/youplan

