F R 8 C H EC K
Hurtig og enkel fakturakontrol

SPAR TI D OG P EN G E
M E D FR 8 C HECK
Med Fr8Check (udtales Freight check) klarer du den månedlige fakturakontrol i en
håndevending. Fr8Check kontrollerer dine fakturaer sikkert og hurtigt – og alle afvigelser fremgår tydeligt. Her viser erfaringen, at der i de fleste tilfælde forekommer
betydeligt flere afvigelser end en normal stikprøvekontrol ville afsløre.

Landevej

Pakker

SPECIFIKATION OG MULIGHEDER MED FR8CHECK
Det her får du:
• Enkel og sikker fakturakontrol
• 2 kategorier (landevej og pakker)
• Alle omregningsfaktorer (kg, m3, ldm)
• Op til 4 valutaer
• Med eller uden fordelsberegning
• Op til 10 tillæg
• Hurtig og let at anvende

Forudsætninger:
• Excel version 2010 eller nyere.
• Aktiverede makroer.
• Dataformat .xlsm skal være understøttet.
• Monitoropløsning på mindst 1600 x 1200
anbefales.
• Hvis der er tale om flere forskellige palletyper
skal hver type benchmarkes for sig.
• Understøtter ikke tilbud i antal kilometer.
Nemt og praktisk:
• Ingen installation
• Kan betjenes uden vejledning
• Engangsudgift (købes til ejendom)
• Support-teams i Kolding og Harrislee (Flensborg)

DINE FORDELE:
Med Fr8Check får du en langt lettere hverdag – og så kan det mærkes på bundlinjen!
En yderligere fordel er, at speditøren kan lægge sit tilbud direkte ind i Fr8Check skabelonen – denne sendes blot til speditøren. Med Fr8Check får du helt enkelt det store
overblik.

Skabelonen er udstyret med hjælpetekster (de røde trekanter i feltet) og drop-down
menuer.
Fr8Check indeholder skabeloner til fragtkategorierne landevej og pakker, som også kan
anvendes, når der skal indhentes tilbud fra speditørerne.
Kniber det med tiden? Vi hjælper dig gerne i gang. Per telefon eller via TeamViewer. Det
er helt op til dig - vi er klar!
Din nye ”medarbejder” Fr8Check vil hurtigt vise sig uundværlig!

MANGE INDSTILLINGSMULIGHEDER

SENDINGSSTATISTIK

ANALYSE
TIDSBESPARENDE

SPEDITØRTILBUD

SPAR PENGE

OVERBLIK
GENNEMSIGTIGHED

TEAMET BAG FR8CHECK
Fr8Check er udviklet af eksperter som kender branchen ud og ind. Vi har over 30 års
erfaring inden for logistik, lager og fragt.
Vi har i mere end 10 år arbejdet med at udvikle Fr8Check til det enestående værktøj,
det er i dag.
Vi er derfor stolte over nu endeligt at kunne tilbyde dette revolutionerende værktøj. For
med Fr8Check får du en lettere hverdag og sparer samtidigt både tid og penge!

FAKTURAKONTROL – SÅDAN FUNGERER DET:

Speditørens tilbud er modtaget i Excel-format og kopieres ind i Fr8Check skabelonen.
Bed din speditør om en månedlig sendingsstatistik i Excel-format.
Statistikken skal som minimum indeholde følgende:

• Afsender
• Modtager
• Vægt / fragtpligtig vægt

• Diverse tillæg
• Fragtprisen

Fakturaer modtages som sædvanligt per post eller mail. Kopier sendingsinformationerne
ind i Fr8Check og vælg indstillinger. Klik nu blot på Beregn og i løbet af få sekunder har
du resultatet.
Alle sendinger uden afvigelser er angivet med et nul i difference og er korrekt afregnet.
Du kan nu koncentrere dig om de sendinger, som ikke er afregnet korrekt i forhold til
tilbuddet.

Sådan sparer du både tid og penge!
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