DataHub
Communiceer moeiteloos en realtime
met de nieuwste EDI-technologie.
Binnen de logistieke sector draait het steeds meer om realtime, bi-directionele uitwisseling van data. Alles
beweegt richting digitaal communiceren. Eisen uw klanten dat u gebruik maakt van de nieuwste EDItechnologie? Of wilt u uw douane processen versnellen middels automatisering? Maakt u al gebruik van
EDI, maar bent u bang dat deze niet langer voldoet aan de toenemende eisen? Of wilt u niet langer
afhankelijk zijn van een derde partij voor uw EDI-verbinding?
Ga aan de slag met Boltrics’ DataHub en vereenvoudig uw werk en creëer een transparant proces. Of het nu
warehousing, transport of douane betreft. Geef uzelf de mogelijkheid om handmatige acties zoveel mogelijk te
reduceren en fouten tot het minimum terug te brengen.

Digitale taalbarrières doorbreken
Een DataHub is een platform voor het organiseren,
beheren, delen, samenwerken en verwerken van
gegevens. In feite is het een gemeenschappelijk
beheerd, collaboratief platform dat het gemakkelijker
maakt om gegevens te verwerken. Oftewel: het biedt
gebruikers de mogelijkheid gegevens automatisch te
laten verwerken in uw eigen systeem én dat van
klanten. Boltrics verzorgt daarbij de mapping van klant
specifieke berichten.
Altijd up-to-date met de nieuwste technologie
De oplossing is – net zoals onze andere producten –
ontwikkeld als een standaard brancheproduct.
Gefundeerd op de input van onze klanten. Wij zorgen
ervoor dat de koppelingen bij elke update worden
bijgewerkt en nieuwe items generiek worden
toegevoegd. Zo kunt u altijd gebruik maken van de
nieuwste koppelingen.
Verbind servers en techniek met elkaar
De oplossing werkt grensoverschrijdend en laat
moeiteloos verschillende systemen met elkaar
communiceren. Ongeacht de achterliggende techniek
of op welke server uw oplossing draait. Een
toekomstbestendig platform dat werkt als een hub
waarop u al uw opdrachtgevers kunt aansluiten.
Een veilige omgeving met Microsoft Azure
De oplossing is beschikbaar in de veilige cloud
omgeving van Microsoft Azure. Daardoor kan niet
alleen uw organisatie er goed bij, maar ook uw
opdrachtgevers. Zodoende faciliteert dat een
eenduidige informatieverstrekking en voorkomt het
ruis op de lijn. Ook biedt het de mogelijkheid een
transparant proces te creëren en te onderhouden.

Benut de voordelen van het digitale tijdperk
Boltrics’ EDI-oplossing, in de vorm van DataHub, sluit
perfect aan op Dynamics 365 Business Central. Dit
zorgt ervoor dat het handmatig invoeren van data tot
de verleden tijd hoort. Het platform biedt de
mogelijkheid om de communicatie verregaand te
automatiseren. Dit levert gemak, efficiëntie,
foutreducering én transparantie op.
Voorkom onnodige kosten, betaal naar gebruik
Uniek aan deze module is de transparante
prijsopbouw. Maakt u veel gebruik van EDI-berichten?
Dan kiest u een hogere bundel dan wanneer u met
minder klanten schakelt via deze technologie. Komt
hier verandering in? Dan past u de bundel gewoon
maandelijks aan. Duidelijk, eerlijk en – door branche
brede input – ook nog voordelig.
Verzend ook AS2- en GPA- berichten via Boltrics’
DataHub
Transporteert u goederen zowel binnen als buiten de
landsgrenzen? Dan heeft u veel te maken met de
Nederlandse douane, en dus met GPA-berichten.
Ongeacht hoeveel u er verstuurt, bij Boltrics betaalt u
hier een vast bedrag per maand voor. Ook
communiceren veel organisaties via HTTP met een
veilige AS2-versleuteling. Om ook deze kosten binnen
de perken te houden, betaalt u hier enkel een vast
tarief per maand per partner voor.
De voordelen op een rij
• Moeiteloos digitaal communiceren
• Verwerk gegevens automatisch
• Altijd up-to-date software
• Veilig communiceren via de cloud
• Geen handmatige registratie meer
• Betaal naar gebruik, ook voor veelgebruikte
berichten

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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