
 

Moet u uw klanten laten wachten wanneer u uw laptop niet bij de hand 

heeft? Kost het maken en koppelen van foto’s bij defecte goederen veel tijd 

en moeite, waardoor u dit nog wel eens vergeet? Bespaar tijd, kosten en 

wees flexibel– zonder aan uw bureau gebonden te zijn. Ontdek de 

mogelijkheden van de Dynamics NAV app.  

De Dynamics NAV app geeft u 24/7 toegang tot uw gegevens – waar en wanneer u ook bent. Het met uw 

vingertoppen beheren van voorraad of het transport voor uw klanten wordt hiermee dus wel heel letterlijk ingevuld. 

Deel bijvoorbeeld onderweg een uitslagdocument met een klant, vraag eenvoudig informatie op of muteer data – 

simpelweg via uw mobiele telefoon. Leg daarnaast eventuele schade direct vast met de app en voeg als bewijs een 

foto toe. Zo voorkomt u vertraging tijdens in-, op- en uitslag, discussie met de eigenaar van de goederen én het 

afleveren van goederen met schade. U heeft geen overbodige hardware of andere devices meer nodig.  

Kom los van uw bureau en maak uw werk makkelijker met de Dynamics NAV app 

 

 
Dynamics NAV app: voorraadbeheer 

en transportopdrachten, gewoon op je 

telefoon. 



 

Enkele toepassingsmogelijkheden: 

• Vraag klant- of adresinformatie eenvoudig of muteer deze indien nodig direct vanuit de app; 

• Zoek simpel en snel artikelgegevens en voorraadstanden op;  

• Toon het aantal zendingen dat nog afgeleverd moet worden of de status waarin de zending zich bevindt;  

• Maak een foto van (beschadigde) goederen of een vrachtbrief en koppel deze direct aan het betreffende logistieke 
document in Dynamics NAV. Hierna is deze via het web-portaal direct beschikbaar voor uw klant.  

 
 

 

 

 
 
Direct aan de slag met de Dynamics NAV app? 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van de Dynamics NAV app voor uw organisatie? Download dan de handleiding en ontdek 
zelf de voordelen.  
 

 
 

 

 

Onze oplossing 
De wetenschap dat logistieke dienstverleners onafhankelijk van elkaar het wiel proberen 
uit te vinden, inspireerde Boltrics tot de ontwikkeling van een branche standaard. Tot één 
oplossing waar de hele branche haar schouders onder zet. Een bewezen standaard, altijd 
state-of-the-art dankzij de ontwikkelkracht van Microsoft Dynamics NAV. Snel, lean en 
daadkrachtig geïmplementeerd door Boltrics, exact volgens plan. Zonder tijdrovend 
maatwerk. 
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“De Dynamics NAV app is ideaal voor gebruik onderweg. Ik hoef niet langer mijn laptop open te 
klappen om een klant snel een document toe te sturen. Daarnaast besparen we enorm veel tijd 
doordat foto’s vanuit de app snel en eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan een document. 
Ook maken gebruikers op de werkvloer gebruik van de app op tablets voor orderverwerking en 
alledaagse eenvoudige processen. Hierdoor kunnen we veel van onze processen beperken tot één 
systeem, wat ons tijd en kosten bespaart, én daarbij flexibiliteit biedt” 
 
Jos van de Kant, Directeur bij Vriesveem Balmerd 

https://www.boltrics.nl/wp-content/uploads/2018/02/NL_Dynamics-NAV-app-handleiding.pdf

