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Nyheter från DPS 
 
 
Dahls Bageri - Göteborgs lösbrödsleverantör 
Dahls Bageri är ett modernt bageri med egen konditori- och 
bageritillverkning i Gårda. De är Göteborgs största leverantör av 
lösbröd i dagligvaruhandeln och levererar nybakat bröd året runt.  
 
För att effektivisera sina dagliga morgontransporter mellan Uddevalla i 
norr till Varberg i söder, har Dahls Bageri valt att använda 
optimeringssystemet PlanLogiX, för operativ ruttplanering.  
– Klas Dahlöf, VD, säger att de första körningarna som gjordes i 
PlanLogiX visade direkta resultat av transportbesparingar.  
 
– Strategisk planering är en metod i PlanLogiX som vi också kommer 
att använda oss av, berättar Klas Dahlöf. Vi kommer t ex att titta på 
alternativa transportupplägg.  
 
Dahls Bageri har integrerat sitt affärssystem PCS Winbag mot 
PlanLogiX, för import/export av order och färdiga rutter. I en framtida 
lösning ska även affärssystemet integreras med mobildata, som ger 
chauffören en snabb och enkel vägbeskrivning över rutten. 
www.dahlsbageri.se 
 
 
Logistik & Transport, Svenska Mässan Göteborg, 4 – 6 maj, 2010 
Välkommen till DPS Monter C01:28. I vår monter berättar och förevisar 
vi våra ruttplaneringssystem, som skapar ekonomiska och miljövänliga 
rutter för dig och ditt företag.  
 
På webbplatsen www.logistik.to  hittar du all information om mässans 
aktiviteter såsom; seminarier, konferenser, boka möte med DPS och 
skriva ut kostnadsfria entrékort. 
  
Vill du inte få fler nyhetsbrev från DPS, klicka på länken; Avanmälan 
 
 

 
 
 

DPS är en välkänd engelsk leverantör av ruttplaneringssystem som funnits 15 år 
på den svenska marknaden. Antalet användare i Sverige räknas i tusental och 
bland kunderna finns Schenker, DHL, DSV, COOP, ICA och Dagab/Axfood. Med 
DPS ruttplaneringssystem kan man skapa ekonomiska och effektiva rutter som 
förbättrar konkurrenskraften för företagen samtidigt som transporternas påverkan 
på miljön minskar. DPS applikationer används även av många företag som 
avståndsreferens för t ex fakturering.  
 

 

Mer info på www.dps-int.se 

 
Produkter routing 

  
• RouteLogiX (workstation) 
• eRoute (web) 
• RouteLogiXserver (integration) 

 
Produkter scheduling 

 
• PlanLogiX (workstation) 
• LogixCentral (web) 
• LogiXIE (integration) 
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