
 

 

Bent u ervan overtuigd dat een Transport Management Systeem (TMS) dé tool is die u kan 

helpen uw bedrijven te laten groeien. En heeft u een systeem op het oog die perfect 

aansluit op uw wensen? Maar ziet u op tegen de transitie naar het nieuwe systeem?  

 

Wanneer u overstapt van een bestaand TMS-systeem, dan is de kans groot dat u uw manier 

van werken niet drastisch hoeft te veranderen. Houdt u tot dusver uw administratie bij in 

een Excel-spreadsheet? Dan zult u merken dat er een significant verschil is. U zult wat werk 

voor de boeg hebben, maar het is de moeite meer dan waard als u de oplossing succesvol 

weet te integreren in uw dagelijkse activiteiten. Waar moet u opletten en hoe houdt u het 

hoofd koel? We hebben de do’s end don’ts voor u genoteerd om het transitieproces 

eenvoudig en transparant te houden.    

1. Wees ambitieus, maar voorkom de valkuil van een (te) uitgebreide scope. 

Zorg voor een duidelijke fasering in het project. Start de implementatie met de meest noodzakelijke 

modules of waarmee u op de korte termijn verwacht de grootste voordelen te kunnen behalen. Zorg 

ervoor dat u live gaat met een behapbare projectscope. Het geeft u namelijk de mogelijkheid het project 

zonder moeite te blijven overzien en te beheren. Richt u in het begin voornamelijk op de basis en rond 

deze succesvol af. Stel uzelf continu de vraag "richten we ons op de functionaliteiten die we nu nodig 

hebben of zijn het functionaliteiten die nuttig kunnen zijn?" Probeer daarbij te voorkomen dat u verstrikt 

raakt in details die op dit moment niet relevant zijn. Eventuele 'nice-to-haves' kunt u immers altijd nog 

toevoegen tijdens een volgende fase of een optimalisatietraject. 

 

2. Stel prioriteiten en stop met multitasken. 

“Hebben we deze order al gepland?” “Welke orders zijn vertraagd?” “Hebben we klant X al gefactureerd?” 

Onze hersenen zijn er niet op gebouwd om te multitasken. Het maakt het lastiger om gedachten te 

ordenen en irrelevante informatie eruit te filteren. Het vermindert daarnaast de efficiëntie en kwaliteit van 
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ons werk met rasse schreden. Eén van de belangrijkste dingen die u kunt doen om vertragingen tot een 

minimum te beperken en de tijd tot voltooiing te versnellen, is simpelweg te stoppen met multitasken. 

Uw nieuwe TMS-oplossing kan u helpen een prioriteitssysteem op te stellen met de taken die opgelost 

moeten worden, per prioriteit. Het helpt u te blijven focussen op de belangrijkste taken en prioriteiten te 

stellen, uw tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de kans op fouten te verkleinen. 

 

3. Het belang van (correcte) gegevens onderschatten.  

Data is het nieuwe goud en geeft u de mogelijkheid inzicht te krijgen in marktkansen. Het is daarom 

belangrijk dat u er zeker van bent dat u toegang heeft tot de meest nauwkeurige gegevens. U wilt 

immers voorkomen dat u (belangrijke) beslissingen neemt op basis van incorrecte informatie. 

Uw softwareoplossing is echter zo betrouwbaar als de data dat daarin staat opgeslagen. Wilt u een 

succesvolle implementatie en fouten minimaliseren? Zorg er dan voor dat u het systeem en de 

parameters vanaf het begin goed heeft ingericht.  

 

4. Toon alleen relevante informatie en pas velden aan naar uw behoeften. 

Gebruiksgemak is de sleutel tot succes om de oplossing snel te integreren in uw routine. Bepaal daarom 

zelf welke velden worden getoond en verberg velden die u minimaal gebruikt. Zo wordt het toevoegen 

en bijhouden van data een fluitje van een cent. Hoe efficiënter u dit weet “in te richten”, hoe efficiënter u 

uw werk kunt uitvoeren.  

5. Geen optimalisatie of onderhoud na Go-Live. 

Nadat de implementatie van uw nieuwe TMS-oplossing verschuift uw aandacht vaak naar andere 

projecten. Verzeker uzelf er echter van dat u uw nieuwe softwaretool volledig kunt gebruiken. Ook 2, 3 of 

zelfs 5 jaar na implementatie. Zorg er daarnaast voor dat uw softwareleverancier uw software altijd up-to-

date houdt met de nieuwste innovaties. 

 

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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