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De module Meerdere bedrijfsnamen biedt u de mogelijkheid om met meerdere bedrijfs-
namen te werken vanuit uw EasyTrans Pakket.

Wanneer u meerdere bedrijfsnamen hanteert voor uw transportdiensten kunt u met 
deze module transportopdrachten namens een vastgelegde bedrijfsnaam afhandelen. U 
kunt hierbij per klant instellen welke bedrijfsnaam verantwoordelijk is voor de logistieke 
dienstverlening. De orderverwerking en de facturering wordt hierbij aangepast aan de 
door u ingestelde bedrijfsnaam. Dit houdt in dat er uit naam van de ingestelde bedrijfs-
naam gecorrespondeerd zal worden bij offertes, orders en facturen.

Bij de module Meerdere bedrijfsnamen heeft u dus per bedrijfsnaam een eigen klan-
tenbestand en wordt er per bedrijfsnaam een factuur lay-out beschikbaar gesteld in uw 
EasyTrans pakket. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat er één factuurnumme-
ring blijft voor alle lay-outs. Voor een gescheiden facturatie (inclusief factuurnummering) 
én planning (per order en/of klant) biedt EasyTrans Software de module Extra vestigin-
gen.

Module Meerdere bedrijfsnamen
De belangrijkste functionaliteiten van de module Meerdere bedrijfsnamen:

• Per klant instelbaar welke bedrijfsnaam verantwoordelijk is voor de logistieke dienst-
verlening

• Verwerking transportopdrachten automatisch vanuit de juiste bedrijfsnaam
• Per bedrijfsnaam een eigen opmaak bij alle correspondentie 

(offertes, opdrachtbevestigingen, afleverbevestigingen, transportdocumenten, etc.)
• Iedere bedrijfsnaam heeft een eigen factuur lay-out

In deze handleiding leest u hoe u de functionaliteiten van de module Meerdere bedrijfs-
namen kunt gebruiken. Komt u er niet uit? Op onze supportpagina (www.easytrans.nl/
support) vindt u informatie die u waarschijnlijk op weg kan helpen. U vindt hier hand-
leidingen, antwoorden op veelgestelde vragen en nog veel meer informatie. Uiteraard 
staat ook onze supportafdeling voor u klaar. Mocht u vragen, opmerkingen of tips heb-
ben dan vernemen wij dat graag van u. Wij helpen u graag!
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De module Meerdere bedrijfsnamen biedt u de mogelijkheid om met meerdere be-
drijfsnamen te werken vanuit uw EasyTrans Pakket. EasyTrans Software heeft (met de 
gegevens die u heeft aangeleverd) per bedrijfsnaam een lay-out beschikbaar gesteld ten 
behoeve van de correspondentie en facturatie. Transportopdrachten kunnen hierdoor 
geautomatiseerd namens een vastgelegde bedrijfsnaam worden afgehandeld.

Bedrijfsnaam per klant instellen
Zodra de module Meerdere bedrijfsnamen in uw EasyTrans pakket is geactiveerd kunt 
u per klant instellen welke bedrijfsnaam verantwoordelijk is voor de logistieke dienst-
verlening. Door dit per klant vast te leggen wordt altijd de juiste lay-out gebruikt bij de 
verwerking van transportopdrachten en facturatie.

1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Klanten’ > ‘Klant overzicht’.
2. Open (of creëer) de klant waarbij u de lay-out van een extra bedrijfsnaam wilt 

gebruiken.

Naast de klantgegevens die u standaard kunt vastleggen in EasyTrans, kunt u met de 
module Meerdere bedrijfsnamen nu ook ingeven namens welke bedrijfsnaam de order- 
en factuurverwerking dient te verlopen.

3. Selecteer bij ‘Klantspecifieke instellingen’ > ‘Bedrijf waar klant onder valt’ de be-
drijfsnaam die verantwoordelijk is voor de logistieke dienstverlening.

4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan.

Verwerking transportorders
Zodra u de bedrijfsnamen ingesteld heeft bij uw klanten zal de verwerking van uw trans-
portorders automatisch namens de juiste bedrijfsnaam verlopen. Dit houdt in dat er uit 
naam van de ingestelde bedrijfsnaam gecorrespondeerd zal worden bij offertes, orders 
en facturen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de e-mails, de transportdocumen-
ten en de facturen.

Uiteraard is er voor iedere bedrijfsnaam een eigen factuur lay-out beschikbaar in uw 
EasyTrans pakket. Hierbij is het wel belangrijk om te onthouden dat er één factuurnum-
mering is voor alle lay-outs. Voor een gescheiden facturatie (inclusief factuurnumme-
ring) én planning biedt EasyTrans Software de module Extra vestigingen.
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