
Opgericht in 1979.
Meer dan 35 jaar ervaring in 

internationale handel, logistiek en IT.

Meer dan 400 medewerkers die 
zich maximaal inzetten voor betere 

prestaties in uw supply chain.

Meer dan 5.000 klanten die vertrouwen 
op onze producten en oplossingen. 

Aangestuurd door en in eigendom 
van werknemers.

AEB’s 
portfolio voor 

Global Trade en 
Logistiek

Wij willen wat in beweging zetten voor onze klanten. Door 

hen in staat te stellen zich verder te ontwikkelen, 

voortdurend opnieuw uit te vinden en nieuwe 

ideeën en businessmodellen in praktijk 

te brengen. Met software in de cloud 

die internationale handel en logistiek 

samenbrengt – software die 

inmiddels meer dan 5.000 bedrijven 

ondersteunt.

Daarnaast willen we met onze 

software een positieve bijdrage 

leveren aan de maatschappij. Door 

supply chains ‘lean en green’ te 

maken, nog veiliger en eerlijker. En 

door de winst van AEB te gebruiken om 

een verschil in de samenleving te maken. 

Dat is waarom we een deel van onze jaarlijkse 

winst steken in de AEB Foundation, dat charitatieve 

projecten op het gebied van educatie ondersteunt.

Supply chains in beweging zetten met software – 

dat is wat ons motiveert

Hoe kan AEB-software u helpen? 
Vraag nu een online demo aan:

 www.aeb.com/demo

Ontvang het belangrijkste 
nieuws met betrekking tot global 

trade, logistiek en AEB.
www.aeb.com/newsletter

Implementaties in meer dan 35 landen. 
Gebruikers in meer dan 75 landen

Het is de perfecte combinatie: 
AEB-producten met SAP®-integratie.

Al meer dan 15 jaar in de cloud.

Moderne API’s en integratie in 
verschillende ERP- en CRM-systemen.



Customs  
Management

Optimaliseer uw douaneprocessen met 
end-to-end IT-integratie en slimme 
automatisering: tijdens import- en 
exportprocessen, bij het werken 

onder vrijhandelsovereenkomsten of 
bij het managen van aangiftes van 

leveranciers. Wereldwijd.

Export en Import Filing

Product Classification

Origin & Preferences

Customs Broker Integration 

Supplier Declaration Exchange

Excise Duty Filing

Trade Compliance 
Management

Bescherming tegen alle 
exportgerelateerde risico’s zonder 
concessies te hoeven doen aan de 
efficiëntie van uw verzendproces: 

AEB-software ondersteunt 
alle belangrijke facetten van 

exportcontroles. Zowel lokaal als 
internationaal.

Compliance Screening

License Management

Export Controls

Product Classification

Intralogistics

Uitgebreide logistieke ondersteuning 
voor de aansturing van uw warehouse- 
en verzendprocessen. Voor efficiënte 

distributieprocessen met een 
hoogstaande service – en natuurlijk 

voor tevreden klanten. 

Warehouse Management

Loading Dock Scheduling

Carrier Connect

Shipping

Billing

Transport & Freight 
Management

Stuur uw logistiek dienstverleners, 
transportbedrijven en 

pakketvervoerders aan met software 
van AEB. Van de selectie van de 

juiste vervoerders, tot het versturen 
van de correcte facturen. Inclusief 
transparantie over het complete 

afleverproces.

Shipping

Loading Dock Scheduling

Carrier Connect

Monitoring & Alerting

Freight Cost Management

Supply Chain 
Collaboration

Succesvolle samenwerking in de 
supply chain vraagt om  maximale 

transparantie door integratie van uw 
supply chain partners in uw processen. 

AEB-software biedt ondersteuning 
voor efficiënte data-uitwisseling en 
verschaft de informatie die u nodig 
heeft om de juiste beslissingen te 

kunnen nemen.

Loading Dock Scheduling

Monitoring & Alerting

Carrier Connect

nEXt Platform

Cloud-platform voor logistieke 
maatwerkoplossingen in een almaar 

veranderende wereld

Creëer uw eigen, flexibele, individuele 
en bedrijfsspecifieke IT-omgeving 

met nEXt – gebaseerd op bewezen 
AEB-clouddiensten. Voor uw 

operationele workflows bij verzending, 
douaneafhandeling en exportcontroles. 

Voor strategische zaken zoals 
samenwerking, transparantie, 

responsiviteit en flexibiliteit. Voor 
reductie van operationele kosten zoals 
transporttarieven en douanerechten. 
En voor een IT- en softwarelandschap 

met lagere operationele kosten dat 
klaar is voor de toekomst.


