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Er valt ontzettend veel te winnen voor bedrijven waar transportlogistiek een kernactiviteit is. 

Een optimale planning van materieel verhoogt marges en verlaagt kosten, vaak op een 

substantiële manier. Het investeren in optimale transportplanning betaalt zich dan ook al  

snel in klinkende munt uit.

Het beantwoorden van complexe transportplannings-
vraagstukken. Dat is het specialisme van CQM Planning.  
Met software op maat optimaliseren wij uw (intermodale) 
transportplanning, zodat materieel beter wordt benut en  
uw bedrijf winstgevender wordt. Door het kwantificeren  
van transport- en marktgegevens helpen wij u ook om  
factbased beleidsbeslissingen voor de toekomst te nemen. 
Kortom: CQM Planning brengt de logistieke prestatie van 
uw organisatie op een structureel hoger niveau.

Innovatieve APS
Voor uw dagelijkse operatie en commercie levert CQM 
software op maat voor advanced planning & scheduling 
(APS). Hiermee maakt u snel de juiste keuzes voor de 
inzet van materieel. Het systeem toont u de optimale 
benutting van (intermodale) transportmiddelen, rekening 
houdend met geschiktheid en beschikbaarheid per order. 
Ook kunt u er uw personeelsplanning in onderbrengen. 
Bovendien krijgt u niet alleen een overzicht van de kale 
vervoerskosten, maar ook van de bijkomende kosten  
voor bijvoorbeeld cleanings, overslag en het gebruik  
van treinen en schepen.

Maatwerk is standaard
CQM Planning zoekt altijd naar de optimale oplossing  
voor de klant. Daarom is maatwerk de standaard.  
De APS-software wordt op maat voor u gemaakt en 
geïmplementeerd door de wiskundigen en IT-specialisten 
van CQM Planning. U krijgt dus precies wat u nodig heeft. 
Een efficiënt systeem dat exact op uw organisatie is 
afgestemd en naadloos aansluit op uw bestaande  
(ERP-)pakket.

Factbased beleidsondersteuning
De APS-software kijkt niet alleen naar de dag van vandaag 
en morgen. Het helpt u ook om marktontwikkelingen,  
kansen en historische data te kwantificeren en analyseren. 
Daarmee kunt u beslissingen voor de middellange en lange 
termijn factbased, dus goed onderbouwd, nemen. Zo kunt  
u bijvoorbeeld gaten in uw logistiek opvullen of andere 
kernprocessen optimaliseren waar veel marge te behalen 
valt. En uiteraard ondersteunt CQM Planning u bij de  
keuzes die u maakt. Het directe resultaat: lagere 
operationele kosten en optimale winstgevendheid.

CQM Planning
Dé standaard in maatwerk transportplanning 



Plan.cqm.nl is de nieuwe webservice van CQM voor razendsnelle routeplanning. De service 

is ideaal voor bedrijven met veel transportbewegingen naar een grote hoeveelheid locaties. 

De routeplanner rekent vliegensvlug onderlinge afstanden uit en bevat wereldwijde 

trajectinformatie. Bovendien behoort intermodale routeplanning tot de mogelijkheden.

De nieuwe routeplanningservice van CQM rekent zeer snel 
onderlinge afstanden uit tussen grote verzamelingen 
adressen. Dit maakt automatische ritplanning mogelijk, 
waarmee orders over voertuigen kunnen worden verdeeld 
en per voertuig de ideale route kan worden bepaald. 
Bij intermodale routeplanning kunnen ook alternatieve 
routes worden gekozen.

Via web of lokaal
De routeplanner is op abonnementsbasis beschikbaar via de 
website plan.cqm.nl. Gebruikers sturen adresgegevens naar 
de server, die de locaties van een geocodering voorziet en 
afbeeldt op een kaart. Bij een grote verzameling adressen 
krijgt de gebruiker een matrix met alle onderlinge afstanden 
en reistijden. De routeplanner kan ook lokaal op de server 
van de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. In dat geval 
kunnen ook intermodale routes worden gepland.

Wereldwijde trajectinformatie
De beschikbare trajectinformatie is grenzeloos. Zo is 
bijvoorbeeld te zien welke landen worden doorkruist en 
hoe lang in elk land gereden wordt. De informatie wordt 
aangeboden op duidelijk kaartmateriaal van OpenStreetMap. 
Deze ‘wikiwereldkaart’ bevat geografische gegevens van 
de hele wereld en is vrij, dus kostenloos, te gebruiken. 
De kaarten zijn altijd beschikbaar en actueel. Er zijn geen 
dure updates nodig.

Vonderweg 16
5616 RM Eindhoven 
Postbus 414
5600 AK Eindhoven
T +31 40 750 23 23
F +31 40 750 16 99
info@cqm.nl

www.cqm.nl

Vliegensvlugge routeplanning voor groot aantal locaties 

Demo
Wilt u de routeplanner eens proberen? Dat kan.
Bekijk de demo op http://plan.cqm.nl.

Plan.cqm.nl

P
L/

N
L-

20
11

, C
op

yr
ig

ht
 C

Q
M


