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Een website om uw CMR’s te beheren !
Wist u het al? Via onze website www.cmr-it.be kunt u uw vrachtbrieven afdrukken,
archiveren en delen, dat alles met respect v oor de reglementering omtrent
het goederenvervoer over de weg (afdrukken conform het model dat is voorzien in
het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014).

Gemakkelijk, snel,
betrouwbaar !
In enkele seconden kunt u een CMR creëren en
afdrukken. Alle in de CMR aanwezige informatie
blijft in
het systeem
en kan dus later worden
geraadpleegd.

Met CMR-it is het mogelijk om
af te drukken op voorgedrukte
CMR’s.
Transport-IT SPRL werkt aan
de ontwikkeling van de e-CMR
die de vrachtbrief volledig zal
digitaliseren! Op te volgen…

"De beste tool die onze
organisatie al heeft gebruiken.
Makkelijk in gebruik en nooit in

panne. Goedkoop en zeer
praktisch voor onze klanten
(dankzij het delen van de CMR

via weblink!) ...”

Een CMR die een week,
zes maanden of twee jaar
geleden werd ingegeven
en afgedrukt
kan

- Jean-Marc Hautere

in minder dan twee seconden worden teruggevonden,
alsmede het getekende en afgestempelde origineel.

"Eén jaar gebruik, 5.200 CMR’s
afgedrukt en 1.700 keer gedeeld

met mijn cliënten, dit alles voor

‘Alles-in-één’ beheer
Met CMR-it beheert u op dezelfde plaats uw
adresboek met bestemmelingen, uw
onderaannemers, uw CMR’s. CMR-it is een
100% webapplicatie en dus toegankelijk van
overal op de planeet! U, uw chauffeur, een
bediende die van thuis werkt, uw cliënt, …
iedereen heeft toegang met één muisklik.

Test CMR-it gratis !
Afspraak op www.cmr-it.be, schrijf u in met 1 muisklik en begin onmiddellijk met
het afdrukken, delen en archiveren (PDF) van uw cmr's.

Dankzij CMR-it wordt het beheer van uw CMR’s kinderspel !

350 euro excl. BTW...”
- Patrice Gerond
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