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Transportbranchens
IT-Partner
Med kunskap och rötter i den bransch som du verkar samt är delaktig i, startade vi
inte som ett IT-företag utan letade efter lösningar på egna affärsproblem som sedan
skräddarsyddes för vår egen verksamhet.Vår erfarenhet från transport och logistikbranschen går tillbaka till början av 1980-talet.Vi har över 100 års samlad erfarenhet
i Conmel Data AB.
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Affärsidé

ATEX

är kanske det mest sålda Linjeagentssystemet i Sverige.

FORWARD

är vårt system inom Översjöspedition och Samlastning

FLAX

är vårt system för flygspeditörer
och flygagenter.

RULLE

täcker landbaserad spedtion.

TERM

är systemet för terminalhantering
och lager.

CONTRAC

är en tilläggsmodul till ATEX för
hantering av container depåer.

WEBbook

kan kopplas till alla våra bassystem
och tillåter kunden att boka last
och transport via Internet.

WEBtrack

gör det möjligt för våra kunder
att följa en specifik sändning.

EDIFACT

är den standard vi använder för
att kommunicera automatiskt
med agenter, tullkontor, kunder
med flera.

Vi erbjuder transportbranschen, i Sverige och utomlands, högkvalitativa
produkter och tjänster i syfte att skapa mervärde för våra kunder.
Genom vårt koncept att se saker och ting i ett helhetsperspektiv försöker
vi öka värdet för dig och se till att allt vi gör och alla produkter vi säljer
ger en hög kvalitet för dig som kund hos oss.Vår målsättning är att förbli
den IT-Partner som är bäst insatt i dina behov som transportör.
Kvalitetsförklaring
Vår kvalitetspolicy strävar efter överensstämmelse mellan de krav våra
kunder fastställer och det som vi presterar. Att produkter och tjänster,
samt vår förståelse för kundens behov, håller hög kvalitet är avgörande
för om du som vår kund, och därmed vi själva, når framgång. Vårt mål
är att alltid uppfylla eller överträffa de förväntningar som våra kunder
ställer på oss.
Vi tillgodoser följande
Dagens snabba utveckling inom IT tillsammans med omvälvningarna
i transportbranschen ställer allt större krav på dig och din organisation. De flesta är glada om de kan hänga med i branschens svängningar.
Vi hjälper dig at hålla koll på IT-utvecklingen och föreslår nya lösningar.
Du som arbetar inom transportbranschen ställer speciella krav på
programvara anpassad till dina förhållanden. Därför har vi sedan många
år utvecklat ett antal programvaror som blivit branschens mest sålda.
Detta kompletterar vi med datorer och skrivare från några av de
ledande hårdvaruleverantörerna i världen.
Det finns många IT-lösningar för att underlätta administrationen inom
transportnäringen. Problemet är att köpa rätt lösning och att få alla
applikationerna att samverka. Det är här vi kommer in i bilden. Vi är
vana att se till helheten för att effektivisera din verksamhet genom att
integrera de olika systemen.
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