
Öppna dörren till marknadens modernaste 
molnsystem för transportadministration

Vad händer om man kombinerar marknadens 

modernaste molnbaserade system för 

transportadministration med rätt affärssystem?  

Kort sagt får du två kraftfulla system som kan växlas 

upp i takt med att ambitionerna ökar och behoven 

ändras. Nu kan du utnyttja kraften i LogTrade® direkt 

i Prosmart. Sömlöst och smidigt. Smart och stabilt. 

Full koll från fraktsedel till leverans 

Via Prosmarts utleveransrutin skickas information till 

LogTrade®. De får då all information som behövs för att 

skapa fraktsedlar, bilbokningar, sändningsnummer och 

mycket mer. För att få ut fraktsedeln i skrivaren behöver 

du bara trycka på en knapp i Prosmart. LogTrade® hjälper 

idag fler än 2000 företag. De gör det enkelt för dig att att 

boka upphämtning, skriva ut frakthandlingar och etiketter 

samt att överföra elektronisk transportinformation till 

transportören. Kombinationen gör att människor alltid 

får det de behöver, när de behöver det och där de 

behöver det.

Prosmart LogTrade®

Snabb och enkel integration

LogTrade® kan med fördel integreras med ditt 

affärs- och lagersystem eller din webshop via 

moderna Web service-gränssnitt baserade på 

SOAP. Systemet är skalbart och passar både företag 

som skickar sändningar lite då och då samt stora 

godsavsändare med tusentals sändningar varje dag. 

Allt sker i molnet i realtid. LogTrade® har också stöd 

för att hantera ”Egna Transportörer” där användaren 

kan registrera transportörer och skriva ut etiketter, 

fraktsedlar och överföra EDI/XML-information. Idag 

finns ca 1200 transportörer registrerade i LogTrade®. 

I standardutförande innehåller LogTrade® en funktion 

för konsolidering av alla ordrar till minimalt antal 

sändningar. Det skapar bättre överblick, bättre 

transportekonomi, mindre miljöpåverkan och effektivare 

hantering överlag. 

Låt LogTrade® ta hand om din transportadministration. 

Prosmart sköter resten.
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GRUNDABONNEMANG MINI BASIC STANDARD

Antal sändningar/månad ✔300 1 000 4 000

Antal användare 1 2 2

Antal avsändaradresser 1 2 10

Engångsavgift (SEK) 6 000 ✔12 000 ✔✔18 000

Grundpris (SEK/månad) 600 1 000 3 000

Webbplattform ✔√ ✔√ ✔✔√

ERP-integration (partnerinterface) ✔√ ✔√ ✔√

Integrated Printing ✔√ ✔√ ✔✔√

Control Tower ✔√ ✔√ ✔√


