
3PL team bij Kiva Logistics
 
KIVA Logistics verzorgt voor een aantal bedrijven trans-
port en warehousing.

Wij denken dat wij het verschil maken door onze 
logistieke specialisten eerst mee te laten werken in alle 
processen. Je kan niet verbeteren als je niet eerst weet 
hoe het gaat en waarom het zo gaat.

De ruim 25 jaar ervaring bij diverse kleine, middelgro-
te en grote logistieke organisaties en retailers heeft 
ons een goed inzicht gegeven in verschillende WMS 
systemen. Voor onze eigen organisatie vonden wij geen 
van deze systemen geschikt, omdat ze nooit helemaal 
passend zijn. Het benodigde maatwerk om ook de 
laatste 20% af te dekken bleek vaak erg duur.

Na een gesprek met Agilitec, waarin wij aan hebben 
gegeven wat wij nodig hadden, was al snel duidelijk 
dat 3PL team WMS precies levert (en zelfs meer) wat 
wij zoeken. Een webbased WMS, zeer gebruikersvrien-
delijk met, ik zou haast zeggen, oneindige mogelijkhe-
den, zonder extra kosten voor maatwerk. Een ander 
voordeel is het maandelijks abonnement zonder hoge 
investeringen. Geen dure consultants om te implemen-
teren of uitleg te geven. Het programma wijst zichzelf. 
Als laatste en zeker niet onbelangrijk, wil ik ook nog 
even noemen dat de snelheid van handelen bij Agilitec 
op bijzonder hoog niveau staat. Een aanpassing of uit-
breiding van diensten in het WMS is in ons geval altijd 
binnen 1 week geregeld, maar het komt ook voor dat 
het dezelfde dag al klaar is.

Elke aanpassing of uitbreiding wordt onderdeel van het 
3PL team WMS product, en dus beschikbaar voor alle 
andere gebruikers.

Heb je al (te) veel geld uitgegeven aan een WMS en 
nog steeds niet tevreden of voor het eerst op zoek naar 
een WMS. Wij adviseren om contact op te nemen met 
Agilitec.

Meer over 3PL team
https://3pl.producten.agilitec.eu/

Meer over KIVA
www.kivalogistics.com
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