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Managementrapportages voor
Transport & Logistiek
Profiteer kosteloos van rapportagesjablonen

Met weinig ICT-inspanningen is het mogelijk als transportbedrijf of logistieke organisatie te profiteren
van gratis managementsjablonen. De slimme sjablonen zijn bedoeld om de in uw organisatie aanwezige
data te bundelen tot bruikbare stuurinformatie. Met deze informatie bent u in staat beter in te spelen op
veranderingen in de markt en kunt u sneller schakelen bij onverwachte tegenvallers. Welke ritten afslaan
of combineren? Waar en wanneer is de voorraad niet meer toereikend? De managementrapportages van
de tool Vision geven u (meer) grip op de prestaties van uw bedrijf.

Waar sturen we op?
Wanneer u heldere doelstellingen voor ogen heeft, is het
ook mogelijk een afwijking te signaleren. Maar welke cijfers
en data geven u de mogelijkheid om het beste op te
anticiperen? De informatiebehoeften vanuit de transport
branche zijn daarom met de hulp van transportbedrijf
Bas Kooij geïnventariseerd. Hieruit zijn een aantal
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontstaan die generiek
zijn te gebruiken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
automatische verslaglegging van de brandstofkosten per
kilometer of vrachtwagen, de winst of het verlies op
charters of de bezettingsgraad. De set dashboards en
rapportages specifiek voor deze sector zijn eventueel naar
wens aan te passen.

Meer inzicht met Vision
Of het nu gaat om de vlootperformance, de bezettings
graad of het rendement, het uitgangspunt is inzicht te
krijgen in de voor uw bedrijf belangrijke kengetallen.
Hierbij horen rapportages die inzicht geven in de omzet, de
kosten en de vlootperformance. Met de door Solipsis ont
wikkelde tool Vision kan de gebruiker bovendien de inhoud
en de lay-out van het dashboard naar eigen inzicht indelen.

Voor de directie
De financiële positie van uw organisatie wordt in een
dashboard in Vision in een oogopslag getoond. De directie
kan op basis van deze informatie investeringsbeslissingen
nemen. Er wordt inzicht verschaft in de vaste maandelijkse

verplichtingen en afschrijvingen en het rendement.
Informatie waarvan ook een bank graag op de hoogte is.
In het dashboard zelf is het ook mogelijk in te zoomen op
bijvoorbeeld het totaalbedrag per organisatie of groot
boek. Detailinformatie die nodig is bij het voortzetten van
een bepaalde strategie.
Andere voor de directie cruciale KPI’s zijn:
• omzet per klantgroep
• brandstofkosten per km
• omzet eigen vloot ten opzichte van charters
• rendement.
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Operationele zaken
Het operationele dashboard verschaft duidelijkheid
over de omzet en kosten van de vloot en charters op
hoofdlijnen. De kengetallen zoals bezettingsgraad, brand
stofkosten, gewerkte uren en gereden kilometers zijn
daarin ook terug te vinden. Van iedere grafiek is een

detailrapport weer te geven. Vanuit het dashboard is
deze op te vragen door op de betreffende maand of het
kenteken te klikken. De mogelijkheid bestaat om de
bezetting per kenteken per dag of de omzet/km van een
vrachtwagen te tonen.

Wilt u gebruik maken van deze waardevolle sjablonen? Neem dan contact op met Solipsis (0418) 57 61 00.

Performance Management en Solipsis

Meer informatie?

Informatiebehoefte ontstaat op allerlei manieren en vanuit
verschillende disciplines. Dat maakt structuur en inzicht
belangrijk. De specialisten van Solipsis beschikken daarom
over specifieke branchekennis zoals overheid & zorg,
banken & verzekeraars, handel, industrie & logistiek,
media & telecom en zakelijke dienstverlening en over
gedegen functiekennis zoals inkoop, productie & dienst
verlening, financiën, planning & control, marketing &
verkoop en personeelszaken.

Wilt u weten wat Solipsis Performance Management voor
uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met
ons op via (0418) 57 61 00. Kijk voor meer informatie op
www.solipsisperformancemanagement.nl.
De Solipsisgroep bestaat uit de volgende bedrijven:
Solipsis b.v. (Brakel), Solipsis Managed Services b.v.
(Zaltbommel), Holland House b.v. (Brakel) en IntraData b.v.
(Schiphol-Rijk). Voor meer informatie over de andere
Solipsisbedrijven kunt u terecht op www.solipsis.nl.
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Al sinds 1990 biedt Solipsis een uitgebreid pakket aan
ICT-diensten en -producten aan de meest uiteenlopende
bedrijven en instellingen. Onze activiteiten hebben we
ondergebracht in drie businessunits die elkaar waar
nodig aanvullen: Performance Management, Managed
Services en Document Management. Gezamenlijk geven
zij elke dag opnieuw invulling aan de Solipsisbelofte:
Comfort Class in ICT. Ervaar het zelf en ontdek dat
u nooit meer van uw ICT wakker hoeft te liggen.
Dat is tenslotte wel zo comfortabel.

