Alpega neemt specialist in
tendering software TenderEasy over
Brussel, 23 januari 2018 - Alpega, marktleider in logistieke software, bevestigt de overname van
TenderEasy AB, Stockholm, met ingang van 31 december 2017.
Alpega, opgericht in 2017, biedt volledige oplossingen aan
voor alle transportbehoeften en omvat onder meer de
Transport Management Systems (TMS) Transwide, Inet en
TAS-tms, en de vrachtbeurzen Teleroute, Bursa Transport en
123Cargo.
Met de overname van TenderEasy breidt Alpega het
productportfolio strategisch verder uit en versterkt het de
geografische reikwijdte van de Alpega Group. TenderEasy zal
naast een stand-alone oplossing verder technisch
geïntegreerd worden met Transwide. De toegevoegde
waarde voor zowel Alpega als TenderEasy klanten wordt
hierdoor aanzienlijk groter, met een naadloze
gebruikservaring doorheen de waaier van verschillende
producten.
TenderEasy verrijkt het Transwide aanbod met de optimalisatie van de aanbestedingsprocedure voor
kopers en verkopers van diverse vrachten. Door de samenvoeging met Transwide TMS onstaat er een
geavanceerd en gebruiksvriendelijk tendering-softwarepakket dat de hele cyclus van aanbesteding tot
betaling samenbrengt op éénzelfde webplatform.
Gebruikers kunnen dankzij de geïntegreerde TenderEasy oplossing de unieke database van Alpega met
meer dan 50.000 vervoerders doorzoeken en raadplegen, offerteaanvragen uitsturen en complexe
algoritmes gebruiken om de resultaten te analyseren en optimaliseren en zo de best mogelijke combinatie
van diensten en prijzen te garanderen.
Transwide TMS ondersteunt hierdoor de volledige aanbestedingscyclus, van pre-tender data analyse en
leveranciersbeheer tot automatische toewijzing van vervoerders en freight audit. Door deze essentiële
stappen te integrerer, kan de klant ervoor zorgen dat de tarieven toegepast worden en dat de gebruikers
de besparingen behalen die de tender vooropstelde.
De freight tendering oplossing van TenderEasy past perfect bij het Transwide klantenbestand met zijn
verschillende industrietakken en wijde geografische spreiding. De overname komt er een jaar na de eerste
samenwerking tussen Transwide en TenderEasy in December 2016, waardoor er Transwide klanten zijn
die nu al profiteren van de oplossing, zij het in de vrachtaanbestedingen van hun logistieke processen, of
in het geval van Teleroute gebruikers, in de vorm van nieuwe opportuniteiten.
TenderEasy zal verder geleid worden door CEO en oprichter Johan Vagerstam, samen met CTO en medeoprichter Anders Abjörn en CCO Frederik Nergell.

“Ik ben verheugd om TenderEasy in de Alpega-familie te mogen verwelkomen. Ik ben ervan overtuigd
dat de integratie van Transwide en TenderEasy een gebruiksvriendelijke en flexibele one-stop shop zal
bieden om het vrachtaanbestedingsproces van onze klanten te stroomlijnen,” zegt Fabrice Maquignon
CEO van Transwide en Teleroute.
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