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Nordic Waterproofing Höganäs ser möjligheter med
Transport Management lösningen från AEB.
Ett lyft för oss när det gäller uppföljning och planering av våra transporter.
-

Efter att kört TA lösningen från AEB under en högsäsong har vi nu även kopplat på AEB´s
lösning för fakturakontroll och uppföljning av fraktkostnaderna. Med detta kraftfulla verktyg
ser vi att vi skall kunna fortsätta att hålla våra leveranser till kunderna till rätt kostnad både
för oss och våra kunder.
Jämfört med tidigare lösningar som vi testat för uppföljning av fraktkostnader så är AEB´s
TMS det absolut effektivaste, utan att vara administrativt tyngre än några andra på
marknaden. Dessutom är möjligheterna till uppföljning med rapporter och statistik stora utan
att för den del vara komplicerade. Denna kombination ger oss det verktyg vi behöver för att
fortsätta vara ledande på marknaden och även kunna utveckla vår verksamhet, säger Jonas
Göransson fabriks- och logistikchef på Nordic Waterproofing i Höganäs.

Nordic Waterproofing är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter
och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer. Vi når våra
kunder genom välkända varumärken, som AL-Katot, Hetag Tagmaterialer, Kerabit, KerabitPro,
Mataki, Nortett, Phønix Tag Materialer, SealEco och Trebolit.
Koncernens produktion av bitumen- och EPDM-produkter sker i Danmark, Finland och Sverige.
Koncernens omsättning 2016 uppgick till 1,8 miljarder SEK, har fler än 680 anställda och verksamhet
i nio länder. Nordic Waterproofing Holding A/S är sedan den 10 juni 2016 noterat i segmentet midcap
på Nasdaq Stockholm, under kortnamn NWG

För mer information, vänligen kontakta:
Richard Jönsson, Sälj & Marknad, AEB Sweden, telefon +46 (0) 721–851012,
richard.joensson@aeb.com www.aeb.com/se
Jonas Göransson, Fabriks- & Logistikchef, Nordic Waterproofing AB, telefon +46 (0) 42–334067

AEB erbjuder IT-lösningar och tjänster inom Supply Chain Management. Med över 5 000 kunder i
Europa, Nordamerika och Asien är AEB en av världens ledande leverantörer av IT-system inom
Supply Chain Management. Besök gärna vår webb, blogg eller LinkedIn.

1

