Andre produkter Axia har også utviklet avanserte
løsninger for andre virksomhetsområder. Du inner
lere detaljer om disse på axia.no
• Axia Transportstyringssystem (TMS)
• Axia Lagerstyringssystem (WMS)
• Axia Katastrofeplanlegging (iWin)
• ASP-løsninger
• Axia Applications
Lisensalternativer
1. AxiaFrakt Mini
For de av våre kunder som ikke sender så mye.
• Inntil 500 sendinger årlig og én transportør,
men fortsatt med all funksjonalitet tilgjengelig.

AxiaFrakt Prisliste 2014
AxiaFrakt Mini:
109,AxiaFrakt Standard:
184,AxiaFrakt Pluss:
249,AxiaFrakt Fullversjon:
799,-

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

Din EDI-partner

Tilleggstjenester til alternativ 2 og 3:
• Ekstra sendingsnummer kr 35 pr. mnd
(1000 ekstra) belastes for hele året
• Ekstra transportør kr 50 pr. mnd
• Ekstra avsender kr 65 pr. mnd

istrasjon av

2. AxiaFrakt Standard
For de leste av våre kunder.
• Standard dekker de leste behov, med inntil
1000 sendinger årlig, to forskjellige transportører
og én avsender.
3. AxiaFrakt Pluss
For våre kunder med utvidet behov.
• Som standard, men utvidet til to avsendere og
inntil 2000 sendinger årlig.
4. AxiaFrakt Fullversjon
For vår største kunder.
• Her er ingen begrensninger på antall sendinger
eller transportører. Inntil 7 ulike avsendere
inkludert i lisensen.

Axia AS
Statsminister Torpsvei 30,
Postboks 530 - 1703 Sarpsborg
www. axiafrakt.no
Tel: 69 12 85 00 - Faks: 69 12 85 09
e-post: axiafrakt@axia.no
Supporttelefon: +47 69 12 85 05

Bedre organisering
og administrasjon
av transporter.

Enkel drift Hver bruker blir satt opp med personlige
innstillinger. Kunderegistre og ordre er enkle å importere, og utskrifter administreres enkelt.
Høy sikkerhet AxiaFrakt er gjennomprøvd og driftssikkert. Alle data lagres fortløpende hos Axia. Det er
derfor ikke noe behov for å ta sikkerhetskopier eller
sette opp egen database. Når nye versjoner legges
ut, vil programmet oppdateres automatisk.

Markedets enkleste EDI*-programvare.
En komplett løsning for fraktbrevutskrift,
transportetiketter og overføring av
sendingsdata til dine transportører.

Online prisberegning AxiaFrakt kan forhåndsberegne brutto og netto fraktpris basert på din avtale
såfremt vekt og/eller volum på sending er korrekt
registrert. De leste transportører som for eksempel
Tollpost, Schenker, Bring, Nor Lines og Ramberg har
mulighet for prisberegning.
Track&Trace AxiaFrakt bygger på en sentral database. En komplett sendingshistorikk med alle data
om sendinger, kunderegister osv. lagres hos Axia.
Alt kan derfor spores uten behov for tilleggsmoduler.
Axia AS har utviklet løsninger for transport og
logistikkbedrifter i over 20 år, og kan gjennom
programmet AxiaFrakt tilby en komplett løsning
for organisering av utgående transport.

Support Avtalen inkluderer 2 mnd fri telefonsupport
etter oppstartdato. Deretter belastes en avgift for
tilgang til telefonsupport, begrenset oppad til 12 %
av lisensprisen, minimum kr. 35 pr mnd. Dette er en
frivillig supportavtale som gir deg tilgang til telefonsupport mellom kl. 08.00 og 16.00 mandag til fredag,
samt prioritet på alle e-post henvendelser.

AxiaFrakt er utviklet av et team med spisskompetanse på transport og logistikk. Det sikrer deg
en løsning som er optimal, uansett bedriftens
størrelse og transportbehov.
Som bruker av AxiaFrakt oppnår du blant annet:
• Enklere forsendelsesrutiner.
• Full kontroll på sendt gods.
• Redusert tidsbruk ved utskrift av fraktbrev,
transportetiketter, godslister og kvitteringslister
samt overføring av EDI*.
• Sporing av gods (Track&Trace).
AxiaFrakt gir deg dessuten tilgang til:
• Online prisberegning direkte mot
transportørens systemer.
• Forhåndsbooking av oppdrag.
• Komplett sendingshistorikk.
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Enkel installasjon AxiaFrakt er bygd opp som en
distribuert løsning. Dette betyr at du som kunde laster ned et klientprogram på din pc. Dette programmet
kobler seg så til en database i AxiaFrakt sine systemer. Du kan altså laste ned programmet og koble
deg til din database uansett hvilken pc du bruker
så lenge den har tilgang til internett. Hvis programmet skal lyttes eller installeres på ny pc gjøres dette
enkelt uten behov av eksterne konsulenter. AxiaFrakt
er også tilgjengelig for brukere i terminalservermiljøer/
tynnklienter!

Enkelt å bestille rekvisita Over 15 års
erfaring med godsmerking har gitt oss god
kjennskap til hvilket utstyr som
fungerer best til merking av gods.
Etikettskriver og tilhørende rekvisita
kjøper du enkelt og trygt hos oss!
Du inner vareutvalget med priser
og bestillingsmuligheter i vår nettbutikk på axiafrakt.no

*EDI innebærer en overføring av data fra et IT-system til et annet. På denne måten trenger data kun tastes inn én gang. Transportøren får
alle data om hvor din sending kommer fra og hvor den skal, uten behov for manuell inntasting. Det er også mulig å overføre data direkte
fra ditt ordresystem og inn i AxiaFrakt.

