
Bos Dynamics is een familiebedrijf dat werd opgericht in 2012 en is gevestigd in Ede. Bos Dynamics 
is gespecialiseerd in lengtegoederen transport en lossing met de kooiaap. Lossing met de kooiaap 
gebeurd in geheel Europa, zowel voor particuliere zendingen als tot een bouwplaats in de Franse 
Alpen. In 2017 heeft Bos Dynamics een nieuw pand betrokken in Ede met een warehouse van 8000 
m2. In deze loods vindt op- en overslag plaats van alle goederen tot 13 meter lengte.

“Lossing met de kooiaap op elk 
mogelijke plek!”

 
Bos Dynamics heeft de focus op ICT en continue 
verbetering. In het verleden was transport voornamelijk 

gericht op vervoer van A naar B. DGA Cor Albert Bos 
zegt: “Tegenwoordig is het veel belangrijker geworden 

om de klant goed te informeren. De klant wil continue 
op de hoogte zijn waar en wanneer zijn order gelost 

wordt. Om de klant hierin inzicht te geven, heeft Bos 
Dynamics gekozen voor CargoOffice. Met behulp van CargoOffice kan onze klant real-time zijn orders volgen 

en desgewenst aanpassen. Deze service geeft een enorme toegevoegde waard voor de klant en daar zijn wij 
zeer tevreden over.”

Wilt u meer weten over Bos 
Dynamics of hun gebruik met 
CargoOffice? Neem contact op met 
Ellard Schutte via 0318 - 578 206 
of e.schutte@bosdynamics.com

Klantenportaal
Logistic Planet is constant bezig om de orderstroom van transporteurs verder te automatiseren. 
Via CargoOffice kunnen transporteurs online orders ontvangen. Orders kunnen handmatig ingevoerd worden 

via internet of als bestand ingelezen worden via simpele EDI-koppelingen. Uw klant kan inloggen op uw 
persoonlijke internet portal en de status per order inzien. Via e-mail of SMS kunt u de klant updates laten 

ontvangen betreffende het aflevermoment. Desgewenst is het mogelijk om de status van de zending terug te 
laten ontvangen in het ERP systeem!
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