
FR8PARTNER – 
et tool til den fragtansvarlige



Luftfragt  
eller pakke?

Pakkedistributør 
eller stykgods?

Standard eller 
ekspres?

25 m3 som LCL 
eller FCL?

FORMÅLET:  

Med Fr8Partner (udtales freightpartner) har du mulighed for at samle alle dine speditørers fragttilbud i et tool. 

Udfyld blot skabelonerne med dine data, så sørger toolet Fr8Partner for, at du får et perfekt overblik. 

Dermed kan du hurtigt sammenligne på tværs af kategorierne (landevej, pakker, luft eller søfragt) og være 

sikker på at finde den bedste løsning.

Der er mange spørgsmål i dagligdagen – med Fr8Partner 
får du svarene. Værktøjet indeholder også transittider, 
som kan være afgørende for dine beslutninger. Fr8Partner 
giver ganske enkelt total gennemskuelighed.

SPECIFIKATIONER OG MULIGHEDER MED FR8PARTNER

Fr8Partner indeholder ...
• alle kategorier (landevej, pakker, luft- og søfragt)
• et ubegrænset antal af speditører og fragttilbud
• kontaktdata på speditørerne
• afgangsdata og transittider

Fr8Partner håndterer ...
• alle omregningsfaktorer (kg, m3, ldm)
• alle valutaer (Europæisk Centralbank)
• forskellige beregningsmetoder, såsom fordelsberegning
• tilbud i kg, ldm, m3 og styk (ikke i kilometer)

Med Fr8Partner kan du ...
• tilføje individuelle kommentarer til kollegaer og kunder
• definere tillæg i intervaller, procent eller enheder
• vælge ”kundefragt“, hvis fragten skal viderefaktureres
• booke direkte via mail eller ved et link til speditørens  
 hjemmeside
• foretage regningskontrol uden vanskeligheder

Fr8Partner er nemt og sikkert, fordi ...
• det er webbaseret (kræver blot adgang til internettet)
• data er sikret hos Microsoft servere i Holland
• der er detaljerede vejledninger (film og PDF) til  
 indlægning af fragttilbud i skabelonerne
• administratorer kan fordele rettigheder mellem  
 kollegaer/medarbejdere
• kan betjenes af brugerne uden vejledninger
• du får support pr. mail eller telefon
• Fr8Partner kan bruges worldwide (søsterselskaber/ 
 afdelinger i udlandet)



HVAD FÅR DU UD AF DET?
Fordelene ved Fr8Partner

Når først alle fragt tilbuddene er lagt ind i skabelonerne, har du et værktøj, der gør dagligdagen i din  

virksomhed meget nemmere. Derudover er du aldrig i tvivl igen, om du har valgt den rigtige løsning til  

din sending. 

Vi hjælper dig gerne med at komme godt i gang. Vi tilbyder for eksempel at lægge dine tilbud ind i  

Fr8Partner. I en stresset hverdag kan det være en værdifuld hjælp, så du kan bruge al din energi på  

andre vigtige ting i din virksomhed. 

NÅR FRAGTTILBUDDENE ER LAGT IND I FR8PARTNER, NYDER DU ALLE FORDELENE:

ET UDSNIT AF VORE KUNDER
Disse firmaer bruger Fr8Partner

• Strukturer alle dine fragttilbud
• Skab gennemsigtighed i tilbuddene
• Altid hurtige og rigtige beslutninger
• Mulighed for tocifrede procent besparelser
• Let booking via mail eller link til speditørerne
• Regningskontrol uden vanskeligheder
• Hurtig sammenligning af rater (benchmark)

• Interessant for alle virksomheder – fra små firmaer  
 til store koncerner

Se en uddybende demo- 
film med mange eksempler på 
www.fr8partner.dk



Du finder mange flere informationer og demofilm på vores hjemmeside,  

og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål 

Fr8Partner A/S 
”Julianelyst”, Centervej 2
Bramdrupdam
DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 32 222 750
info@Fr8Partner.com 
www.Fr8Partner.dk

HOLDET BAG FR8PARTNER

Fr8Partner er udviklet af eksperter, som kender både dagligdagen ude  

i virksomhederne og transport branchen indefra. Toolet er udviklet  

sammen med et stort antal kunder gennem årene. Kunderne havde  

mange forskellige behov og ønsker. Dem har vi taget højde for, og derfor 

har toolet den kvalitet, det har i dag – simpelthen udviklet af praktikere. 

• Over 30 års erfaring inden for områderne logistik, lager og fragt

• Udviklet gennem 10 år i Danmark og EU

• Support team på vore kontorer i Kolding og Harrislee


