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Freightsolution er et TCM-system, der gør det 
mere gennemsigtigt at beregne priser, kontrollere 

fakturaer, og sammenligne tilbud på fragt



Freightsolution er din vej 
til transportoptimering

OM FREIGHTSOLUTION
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Freightsolution er et Transport Cost Management (TCM) system, der 
hjælper dig med din transportoptimering.

Vores vision er, at alle virksomheder skal have en nem tilgængelig 
mulighed, for at skabe gennemsigtighed i deres logistik-setup. Med vores 
over 80 års erfaring, kender vi til de mange udfordringer, man møder 
både som fragtkøber og som transportør. 

På baggrund af disse erfaringer har vi etableret Freightsolution, for at 
hjælpe virksomheder i deres hverdag. Vi vil være det naturlige og neutrale 
bindeled, mellem transportører og fragtkøber.
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FREIGHTSOLUTION KAN HJÆLPE DIG OG DIN VIRKSOMHED MED AT 
SPARE TID, PENGE, OG TAGE KONTROL OVER DIT LOGISTIK-SETUP.

Vores platform giver dig online-værktøjer, som 
vil gøre dit logistik-setup mere gennemsigtigt. 

De fire værktøjer på platformen kan beregne 
og sammenligne fragtpriser, kontrollere 
fragtfakturaer, og sammensætte ud- og 
indgående forsendelser i en brugbar statistik. 
Du kan hermed se alle afvigelser i fakturaerne 
i forhold til dine aftalte priser. 

Lad værktøjerne være dit Transport Cost 
Management system. Med et enkelt klik kan 
du f.eks. teste hvad fordelsberegning vil få 
af betydning for din fragt, eller se om der er 
bestemte områder af din logistik, som ikke er 
omfattet af dine tilbud. Kort sagt: Sæt strøm 
til din fragt og bliv guidet til en mere optimal 
logistik. 

Freightsolutions innovative tankegang gør, at 
vi konstant forbedrer og udvider platformens 
værktøjer med nye og relevante funktioner. 
Vi lytter til vores kunders behov og inputs, 
så vores platform altid er så brugervenlig og 
værdifuld som muligt.

Udover Freightsolutions online platform er 
der også en vigtig menneskelig faktor bagved. 

Vi vil se kritisk på dine fakturaer, statistikker, 
og transporttilbud. Herudfra vil vi komme med 
sparring og inputs til din transportoptimering.

Vi hjælper derfor med, og arbejder for, at 
din virksomhed kan få det mest optimale 
logistiksetup, så du kan spare tid, penge, og 
tage kontrol.

HVAD KAN FREIGTSOLUTION?
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Invoice Checker laver automatisk fakturakontrol af dine sendinger
• Skab gennemsigtighed i dine fragtaftaler
• Tjekker alle priser inklusiv gebyrer, og viser når der er 

afregnet forkert
• Giv din transportør en rapport over uoverensstemmelser
• Gør din revision lettere og aflevere godkendte fakturaer 

med god samvittighed til dit bogholderi

Statistics giver et overblik over alt faktureret import og eksport 
på tværs af dine transportører

• Få indsigt i dine alle fragtomkostninger
• Se udvikling og tendenser i dit fragtmønster
• Hent data ud i CSV, Excel eller PDF format
• Stå stærkere ved din næste transportforhandling

Comparison viser om det er en økonomisk god ide at skifte 
transportør

• Lav en benchmarking af dine fragtaftaler
• Beregn bundlinjeeffekt når du får prisjusteringer eller nye      

fragtaftaler
• Sammenlign på det rigtige grundlag
• Få mulighed for at vælge ud fra bløde værdier

Calculator gør det nemt og hurtigt at beregne fragtpriser og finde 
den bedste mulighed for dig

• Nem og enkel beregning af kostpris og salgspris
• Viser dine fragtmuligheder og tilhørende priser
• Håndterer alle dine tilbudstyper (palle, ldm, cbm, kg osv.)
• Tager højde for alle gebyrer, omregningsfaktorer og 

fordelsberegning

HVAD INDEHOLDER PLATFORMEN?
Med et abonnement til Freightsolutions platform får du fri adgang til vores 4 værktøjer

CALCULATOR

INVOICE CHECKER

STATISTICS

COMPARISON
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Hvis din virksomhed bruger mere end 2 timer månedligt på fragthåndtering, så er 
Freightsolutions TCM-system noget for dig.

Freightsolutions platform vil spare dig tid på:

• Prisangivelse

• Fakturakontrol

• Sammenligning af tilbud

• Og meget mere

Derudover erstatter Freightsolution ikke nogen i din virksomhed. Vores platform skal i 
stedet ses som din nye online fragtassistent.

ER FREIGHTSOLUTION NOGET 
FOR MIN VIRKSOMHED?

80+
års erfaring inde for 
transport og logistik

7.500+
fakturaer indlæst

500.000.000
fragtomkostninger 

kontrolleret

SPAR TID, PENGE OG TAG KONTROL    4 3    FREIGHTSOLUTION.IO



“Vi er meget tilfredse med Freightsolution. Deres 
Comparison-værktøj har på vores economy 
forsendelser medvirket til, en besparelse på 20%, 
og på vejtransport har Comparison medvirket 
til, en overordnet besparelse på ~5% på alle 
markeder. Dette er vel og mærke uden at skifte 
transportør.

Baseret på det gode samarbejde vi har, prisen 
på Freightsolutions løsning, besparelsen vi har 
opnået, den tid vi sparer, og at vi fortsat har 
hånd i hanke med faktureringen - så kan jeg kun 
anbefale Freightsolution.”

Lasse Eduard Johansen
Logistik- og indkøbschef hos MTO electric a/s

MTO electric a/s
“Med Freightsolution sparer vi tid, penge, og får 
gennemsigtighed i vores fragt. På platformen har 
Invoice checker fanget en af vores transportøres 
prisstigninger, som vi ikke var klar over. Derudover 
er Invoice Checker meget tidsbesparende, da den 
kontrollerer alle vores fakturaer, samt finder alle 
differencer i forhold til vores fragttilbud.

Freightsolution er et firma som netop ser holistisk 
på det hele. Freightsolution har lavet et system som 
letter din hverdag, og skaber gennemsigtighed i 
din transport.”

Jesper Blaabjerg
Partner hos PJ Production

PJ Production

DET SIGER VORES KUNDER
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CASPER DAMGAARD

Du er altid velkommen til at kontakte os eller læse 

mere på Freightsolution.io

CSO & CO-FOUNDER

Vi ønsker at gøre det nemt for jer som virksomhed, at have 
med transport at gøre.

Med vores store erfaring fra transportbranchen, og som 
fragtkøber, står vi klar til at dele ud af vores erfaring, og give 
tips til, hvordan du kan skabe det mest optimale transport-
setup for din virksomhed. 

Er du interesseret i at høre, hvad vi kan gøre for dig og din 
virksomhed? Så kontakt mig for en uforpligtende samtale, eller 
book en gratis demo, hvor vi præsenterer platformen for dig.

KONTAKT
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Birk Centerpark 40, 7400 Herning

+ 45 23323441

cda@freightsolution.io

Freightsolution.io

Du er velkommen til at kontakte mig på:



FREIGHTSOLUTION.IO

Freightsolution ApS
Birk Centerpark 40

7400 Herning
CVR 40109536

https://www.linkedin.com/company/freightsolution
https://www.facebook.com/freightsolutiondk
https://www.youtube.com/channel/UCAWlDFmjX9_gNH97Mjy_rgw

