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de klant ook gebruikt en met welke vervoer-
ders hij ook samenwerkt: wij koppelen onze 
IT-infrastructuur en alles verloopt verder  
vlekkeloos. Die technische flexibiliteit, die wij 
voor hebben op veel grote vervoerders, is een 
van de redenen dat we zo goed scoren in de 
markt.”

‘SHIPPING AS A SERVICE’
Nederland was er vroeg bij op het gebied van 
e-commerce. En hoewel de sector daardoor 
behoorlijk ontwikkeld is, blijft iedereen zoeken 
naar de beste partners, ook – misschien wel 
juist – op het gebied van de logistiek. Dat 
dwingt de developmentafdeling van ParcelPro, 
die non-stop bezig is met het systeem en de 
processen, om steeds te innoveren.  
 
“Dat is en blijft onze dagelijkse bezigheid,” 
zegt Falkenhaug, “zowel voor onszelf als voor 
onze whitelabelklanten. Met Shops United zijn 
wij namelijk zelf onze grootste klant; die jaren-
lange kennis en ervaring wordt gebruikt om 
onze verzendsoftware te optimaliseren. Onze 
missie ‘Shipping as a service’ is geen holle 
frase: als wij onze zaakjes op orde hebben, 
heeft de klant geen omkijken naar de logistiek 
tussen muisklik en deurbel.” <

gejaagd door de coronapandemie en de daar-
aan gekoppelde stijging in online bestellingen. 
Dat is echter niet de enige factor, stelt Falken-
haug. De markt wordt ook steeds volwassener 
en eist een pragmatische, snelle en secure 
afhandeling van pakketten. “Het draait voor 
een groot deel om het ontzorgen van de klant. 
Die heeft zelf een contract met zijn vervoer-
der. Dankzij een code in ons systeem worden 
alle zendingen netjes in de financiële admini- 
stratie verwerkt, of het nu gaat om kleine volu-
mes in Nederland of wereldwijde verscheping 
van pallets. Welk financieel boekhoudpakket 

DÉ CONNECTIE TUSSEN  
MUISKLIK EN DEURBEL
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VOORDAT EEN ONLINE BESTELLING WORDT BEZORGD, HEEFT ER AL EEN FLINKE LOGISTIEKE OPERATIE PLAATS-
GEVONDEN. EEN BELANGRIJK DEEL HIERVAN KOMT TOT STAND DANKZIJ DE SLIMME VERZENDSOFTWARE VAN 
PARCELPRO. “WE MAKEN HET PROCES EENVOUDIGER, WAARDOOR WEBWINKELS SNELLER KUNNEN VERSTUREN. 
DE EINDKLANT IS DE WINNAAR.”

A
ls Espen Falkenhaug, managing direc-
tor van ParcelPro, het eenvoudig moet 
uitleggen, dan heeft hij het over een 
systeem waarmee klanten verzend- 

labels kunnen printen. En of dat dan een nor-
male printer voor een paar labels betreft of 
een zebraprinter voor industriële hoeveelhe-
den: dat maakt niet uit. In werkelijkheid gaat 
het natuurlijk om geavanceerde software die 
webshop aan vervoerder koppelt, maar deze 
typering benadrukt wel meteen een sterk punt 
van ParcelPro: de schaalbaarheid. Falkenhaug: 
“Webshops kunnen hun eigen vervoerscon-
tracten toevoegen, of die nu van PostNL, DHL, 
DPD of andere vervoerders zijn. Daarnaast 
kunnen ze ook meeliften op onze contracten. 
Zo kunnen ze meerdere bezorgopties aan- 
bieden en voordeliger verzenden.”

TECHNISCHE FLEXIBILITEIT
In de afgelopen twee jaar is ParcelPro liefst vijf 
keer zo groot geworden. Deze groei werd aan-
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