
 

Als expediteur weet u als geen ander dat aan elke zending weer andere eisen worden gesteld. 

En ondanks dat processen in binnen- en buitenland universeel zijn, blijkt het vaak alsnog een 

uitdaging de goederen probleemloos over de grens te krijgen zonder te veel invoerrechten te 

moeten betalen. Verspilt u tijd aan het registreren van de benodigde gegevens? Eisen uw 

klanten continu op de hoogte gehouden te worden wanneer welke vracht aankomt, in welke 

containers en eventuele vertraging? Mist u het overzicht wat u uitgeeft aan kosten en 

binnenkrijgt aan opbrengsten?  

 

U denkt misschien dat de softwareoplossingen die uw concurrenten gebruiken buiten uw bereik liggen. Maar 

moderne technologie hoeft niet duur te zijn. Ook uw bedrijf kan beschikken over de nieuwste technologische 

mogelijkheden en innovaties – zonder het bijbehorende kostenplaatje. Zo kunt u sneller anticiperen op de 

marktvraag en uw concurrentiepositie versterken.  

Blijf “in control” met een krachtige, gebruiksvriendelijke oplossing 

Met de zeevracht expeditie software van Boltrics kunt u het gehele traject van zeevracht beheren. Van begin tot 

eind. U voert gegevens slechts éénmaal in en het systeem maakt de werkprocessen simpel en snel. Zodat u tijd 

bespaart en beter inzicht heeft. Zodra u de gegevens heeft ingevuld, beschikt u direct over de benodigde 

documenten. 

   

Transformeer 

uw processen 

Optimaliseer processen om uw 

concurrentiepositie te versterken en 

voorop te blijven lopen. 

Benut de mogelijkheden  

van data 

Verzamel en analyseer data om uw 

klanten beter te begrijpen en creëer 

diensten die aansluiten op hun 

behoeften. 

Bescherm uw  

Business 

Vertrouw op de keuze van 

branchegenoten en maak gebruik van 

de intelligente, veilige (cloud) 

oplossingen van Boltrics. 

 
Zeevracht: software als drijvende 

kracht.  
Stroomlijn elke zending van terminal tot terminal en van deur tot deur . 



 Stroomlijn uw processen met de software van Boltrics  

 

Freight Forwarding: afhandeling van hier tot Tokyo 

De Forwarding software van Boltrics is een complete softwareoplossing voor het afhandelen van luchtvracht, 

zeevracht, warehousing, wegtransport en douane-activiteiten. U handelt het in- en verkopen van 

transportdiensten administratief af vanuit één geïntegreerd systeem. Van de planning tot en met de facturatie. 

Van een enkele transportorder tot complete groupage opdrachten. Daardoor heeft u altijd inzicht in uw prestaties.  

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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Import 

Beheer alle type zendingen, reserveer 

transport richting ontvanger direct 

vanuit de software en maak 

eenvoudig een aankomstbevestiging, 

CMR, Transit aangifte en douane 

invoerdocument.  

 

Export 

Registreer alle relevante gegevens 

voor een FCL of LCL-exportboeking. 

En creëer direct vanuit het dossier 

een boekingsbevestiging, 

transportopdracht, Douane Uitvoer 

Document en factuur. 

Tarieven 

Leg complexe tariefafspraken vast in 

het systeem, zodat u altijd inzicht 

heeft in de kosten en opbrengsten.  

Douane 

Doe geautomatiseerd aangifte, 

genereer automatisch de benodigde 

documenten en houd altijd inzicht in 

het douaneproces 

• VWA, NCTS, douanedocument  

per container en per dossier  

• Eén of meerdere containers per 

aangifte 

• Bill of Lading melding vrijgeven 

• DIN/DEN regeling via Portbase 

 

Finance 

Krijg inzicht in het betalingsgedrag 

van uw opdrachtgevers via een 

interface met uw financieel systeem 

en integreer deze informatie in uw 

logistieke proces voor bijvoorbeeld 

een credit check. 

Documenten 

Voor de import en export van 

goederen zijn de nodige documenten 

nodig om de goederen over de grens 

te krijgen. Voer met onze software 

gegevens slechts éénmaal in.  

• Bill of lading 

• Afhaal- en afleverdocumenten  

• Facturen 

• Douaneaangiftes en ATR 

• Zending- en EUR.1 certificaten 

• Waardeverklaring 

• CMR’s, transportopdrachten en 

bevestigingen 

 

Crossdocking & scanning 

Zet inkomende goederen direct om 

in uitgaande goederen en plaats deze 

via het scanproces direct op de 

goede crossdock locatie voor uitslag. 

“Veel logistiek dienstverleners delen vandaag de dag niet altijd voldoende 

informatie. Dat is een belangrijke reden voor de groeiende informatiebehoefte 

bij verladers. Je moet ze geen black box willen voorschotelen. Gaat er iets fout, 

dan moet je ermee aan de slag. Een proactieve houding is gewenst, inclusief 

het delen van data.” 

 

Brennus van der Klaauw, Managing Director bij VCK Logistics  


