
 

 

Elke dag stromen er weer nieuwe documenten binnen – of ze nu per post op uw bureau 

worden bezorgd of verschijnen in uw mailbox. Van opdracht-, en orderbevestigingen tot in- 

en uitslagdocumenten, CMR’s, certificaten en inkoopfacturen. Eén voor één moeten ze 

behandeld en verwerkt worden. Wanneer u al deze documenten handmatig moet 

verwerken, dan kan dat aardig wat tijd in beslag nemen – laat staan de toenemende kans 

op fouten.  

Overkomt het u door alle hectiek weleens dat u een CMR vergeet te delen met uw klant? Is er onduidelijkheid of goederen 

nu wel of niet zijn afgeleverd? Blijven getekende vrachtbrieven en/of facturen (onbedoeld) liggen op het bureau van u of 

uw collega? Verspil niet langer tijd aan het handmatig inscannen en koppelen van documenten of het manueel invoeren 

van data in Dynamics, en ontdek de mogelijkheden van Document Capture. Scan de documenten en de software doet de 

rest. Van analyse tot herkenning en verwerking van de informatie. Zo voorkomt u miscommunicatie en kunt u klachten 

voorkomen. Én dat heeft weer een positief effect op de klanttevredenheid.    

Creëer één bron van waarheid   

Document Capture maakt gebruik van OCR (Optical Character Recognition), de nieuwste scanningstechnologie. Dit 

bespaart tijd en verbetert de kwaliteit van gescande afbeeldingen. Vanaf elke locatie kunt u de gewenste documenten 

maken/scannen en automatisch importeren in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Scan bijvoorbeeld uw CMR’s en 

koppel deze automatisch aan een document in Business Central en direct is alles ook beschikbaar op het web portaal, met 

één handeling. Of verminder de papierstroom en voeg GDB’s (nVWA) toe aan de betreffende uitslagbon. Zo creëert u één 

bron van waarheid – een digitaal dossier – waar u documenten gemakkelijk terug kunt vinden.   

Met Document Capture hoeft u niet langer uw boekhouding door te spitten om een document of factuur terug te vinden 

voor uw accountant, klanten en collega’s. Of deze nu vijf dagen geleden is ingevoerd of vijf jaar geleden. Alle documenten 

worden opgeslagen in het digitale archief van Document Capture, dat onderdeel uitmaakt van Dynamics 365 Business 

Central. Op basis van de gegevens die u op de factuur staan vermeld of in de NAV-velden worden gebruikt, weet u met 

één druk op de knop op uw scherm te tonen.  

 
Document Capture: Scan, herken en 

registreer.  
Verbeter uw administratie met Boltrics’ Document Capture  



 

Minder administratie, meer inzicht 

De binnenkomende documenten met OCR-herkenning geïnterpreteerd: afzender, omschrijving, barcodes en 

ordernummers worden zeer nauwkeurig herkend. Vervolgens worden het document en de gegevens automatisch 

opgeslagen in de juiste velden in Dynamics 365 Business Central. En – indien gewenst – kan het systeem een 

inkoopfactuur, mail, transportorder, in- of uitslag aanmaken.  

Voorbeeld: inkoopfacturen matchen en goedkeuren 

Na het aanmaken van de inkoopfactuur kan eenvoudig de matching met 

bijvoorbeeld de uitbestede transportopdracht uitgevoerd worden waardoor 

direct inzichtelijk is of de bedragen kloppen. Vervolgens krijgen de personen 

die facturen goedkeuren een e-mail met een kopie van de betreffende 

factuur. Zodra ze de factuur hebben goedgekeurd, wordt deze vrijgegeven 

voor de boekhouding en de betaling. Het goedkeuringsproces wordt direct 

in Microsoft Dynamics 365 Business Central uitgevoerd. 

De voordelen van Document Capture 

• Digitaliseer uw documentstroom 

• Automatiseer processtappen en verminder het aantal administratieve handelingen 

• Verlaag de proceskosten en -tijdsinvestering per document 

• Verminder het aantal fouten 

• Stuur facturen automatisch naar de juiste administratie 

• Garandeer een veilig en compliant proces 

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 365 Business Central. 

Snel, lean en daadkrachtig geïmplementeerd door Boltrics, exact volgens plan. Zonder 

tijdrovend maatwerk.  
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