
TMS  handleiding

TFF Xpress is hét verzendsysteem voor al uw zendingen, zowel 

nationaal als internationaal voor een scherpe prijs.

Kijk hoe het werkt >>



Eén portal voor 
al uw zendingen

TFF Xpress geeft u de mogelijkheid om uw logistieke processen in een 

systeem te kunnen verwerken. Ons Transport Management System (TMS) 

dient als portal voor diensten, tarieven en mogelijkheden van een groot 

scala aan koeriers en groupage transporteurs. 

In TMS kan alles via één portal 

verwerkt worden te weten:

• Export

• Import

• 3rd country (zendingen tussen 

bijvoorbeeld Zweden en USA)

• Europese Groupage 

oplossingen.

Makkelijk inloggen

• Inloggen gaat eenvoudig met uw 

persoonlijke gebruikersnaam en 

wachtwoord.

Realtime track & trace

Tarieven zijn inclusief 

toeslagen

Eén factuurstroom

Eén dedicated customer 

service team, welke 24/7 

bereikbaar is.

De voordelen van TFF Xpress:



Inloggen en mogelijkheden

Na het inloggen (inloggen middels de gegevens in uw e-mail), 

bevindt u zich in het hoofdscherm. Zie onderstaand voorbeeld: 

Tarief + Boeken

Hier kunt u tarieven opvragen en 

zendingen boeken. Hier komen wij in 
stap 2 op terug.

Track & Trace

TMS communiceert met de servers van 

de vervoerders, alle zendingen worden 

hierin voorzien van status updates.

Profiel
Wijzigen van bijvoorbeeld 

adresgegevens.

Rapportage

Hier worden alle verzonden 

zendingen bijgehouden.

Adresboek

Al uw opgeslagen adressen, TFF kan 

uw huidige adresboek middels een 

Excel bestand opladen in TMS.

Manifest

Rapport voor de koerier/chauffeur.
Hier staan uw zendingen op 

weergegeven.

Beheer

Aanmaken van nieuwe gebruikers en 

extra beveiliging door middel van IP.

Exporteren

Zending-rapportage welke 

in Microsoft Excel zal worden 

weergegeven.
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Zending aanmaken

Stap 1: Gegevens verzender

Hier vult u het land en de postcode van het 

verzendadres in. TMS zal de plaatsnaam zelf 
aanvullen.

Stap 2: Gegevens ontvanger

Hier vult u het land en de postcode van de 

ontvanger in ,ook hier zal TMS de plaats zelf 

aanvullen.

Stap 3: Goederen

Hier kunt u aangeven wat u wenst te versturen. 
Afwijkende pallet, Euro- of Blokpallet, Colli of 

Documenten. Vervolgens vult u de afmetingen 
en gewichten in om vervolgens op ‘Berekenen’ 

te klikken. Nu zal het volgende scherm openen 
met de verzendopties voor de aangegeven 

bestemming.

STAP 1
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Vervoerders selecteren
Vervolgens komt u terecht in het 2de scherm:

Vervoerder Selecteren.

Hier kunt u de juiste service bij uw verzending 

kiezen. Het voordeel van TMS wordt hier vooral 
duidelijk. Middels TMS bent u niet gebonden aan 
een dienst. U maakt de keuze door transittijden 
en tarieven tegen elkaar weg te zetten.

Als u de juiste service heeft gevonden, klikt u op 

‘Boeken’.

Het 3de scherm zal dan openen.

STAP 2

* Tarieven kunnen afwijken, de handleiding is gebaseerd op de testomgeving. 
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De zending afronden

In stap 3 sluiten we de zending af. Dit kan eenvoudig door onderstaande 

velden in te vullen. Deel 1 betreft de adresgegevens (deze kunnen middels het 

adresboek al vooraf ingevuld worden).

Het is belangrijk om beide adressen te voorzien van 

contactdetails (contact persoon + telefoonnummer).

STAP 3
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De zending afronden

Als de adressen correct zijn ingegeven, is het tijd om de laatste zaken 

in te vullen. Deze staan hieronder weergegeven:.

Aanvullende verzekering

U kunt ervoor kiezen de zending aanvullend te 

verzekeren, dit treed in werking als u deze optie 

aanvinkt. 

Gevaarlijke goederen

Gevaarlijke goederen kunnen niet verzonden 

worden middels TMS, voor meer informatie 

kunt u onze customerservice raadplegen. 
Contact gegevens vind u op de laatste pagina. 

Goederen omschrijving

Iedere zending zal moeten worden voorzien 

van een duidelijke goederenomschrijving.

Uw referentie

De hier ingegeven referentie komt terug op uw 

verzamelfactuur.

Als laatste kunt u kiezen voor ‘Versturen’. Op 
dit moment zal er automatisch een bericht naar 

de vervoerder verzonden worden ter afhaling 

van uw zending. Ook zullen de verzendlabels 
middels een e-mailbericht naar u toegezonden 

worden. Deze labels bevestigd u op het pakket 
zodat deze afgehaald kan worden door de 

vervoerder in kwestie.

STAP 4

* Tarieven kunnen afwijken, de handleiding is gebaseerd op de testomgeving. 
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Treintransport wereldwijde export en import diensten (FCL en LCL) 

Opslag en Value Added Logistics

Douane, Vrachtverzekering

Marconiweg 14  |  8501 XM joure  |  The Netherlands

Fokkerweg 300  |  Building 8F  |  1438 AN  |  Oude Meer (Schiphol)  |  The Netherlands

00 31 (0)513 - 74 52 20  |  sales@tfflogistics.com  |  tfflogistics.com

Luchtvracht
Wereldwijde import en 

export luchtvracht diensten

Zeevracht
Wereldwijde import en export services. 
Zowel FCL en LCL.

Wegtransport
Gespecialiseerd in wegtransport 

binnen Europa.

TFF voor al uw:

Express wereldwijde export, import en 3rd country oplossingen via TFF Xpress
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