Luchtvracht: op de hoogte
van deur tot deur.
Blijf in control met Boltrics’ luchtvracht expeditie software (FMS)

Vandaag de dag regeert data de luchtvracht sector. Anticipeer sneller op de
marktvraag, lanceer succesvol nieuwe oplossingen en versterk uw
concurrentiepositie.
De Forwarding software van Boltrics is een complete softwareoplossing voor het afhandelen van luchtvracht,
zeevracht, wegtransport en douane-activiteiten: u handelt het in- en verkopen van transportdiensten
(forwarding/expediteurs) administratief af. Van de planning tot en met de facturatie. En van een enkele
transportorder tot complete groupage opdrachten. Daardoor heeft u altijd inzicht in uw prestaties.
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Stroomlijn uw processen met de software van Boltrics
Import

Tarieven

Documenten

Beheer alle type zendingen en splits
Master Airwaybills in aparte
documenten (House Airwaybill). En
reserveer transport richting
ontvanger direct vanuit de software.

Leg complexe tariefafspraken vast in
het systeem, zodat u altijd inzicht
heeft in de kosten en opbrengsten.
Met een Cargoguide-koppeling
selecteert en voegt u up-to-date
tarieven toe aan de zending.

Voor de import en export van
goederen zijn de nodige documenten
vereist om de goederen over de
grens te krijgen. Voer met onze
software gegevens slechts éénmaal
in. De software maakt de
werkprocessen vervolgens simpel en
snel, zodat u tijd bespaart en beter
inzicht heeft.

Export

Douane

Genereer na de registratie van de
zendinggegevens de benodigde
documenten, zoals House Airwaybill,
Master Airwaybill en
douanedocumenten.

Registreer data
Registreer alle relevante data van de
zending. Van afzender, ontvanger en
vervoerder tot ETD en ETA. Maar ook
het formaat, gewicht, verpakking, etc.

Doe geautomatiseerd aangifte,
genereer automatisch de benodigde
documenten houd altijd inzicht in het
douane proces. Voor luchtvracht
expeditie via Schiphol is onze
software gekoppeld met
Cargonaut (PGTS). Maar ook
koppelingen met andere
douanesystemen kunnen snel
worden gerealiseerd.

AWB Stock per airline
Controle op btw, MRN, EORI, KvK
Vluchtgegevens
E-AWB, AWB, HAWB, MAWB en
manifesten
• Pre-bookingen
• Profit share registratie voor import
• CMR’s, Transportopdrachten,
ACN-bonnen en bevestigingen
•
•
•
•

“Wij hebben gekozen voor de op Microsoft Dynamics gebaseerde
oplossing van Boltrics, omdat hierin de allernieuwste technologie
gebruikt wordt. Hiermee kunnen we eenvoudig interfaces met
andere partijen realiseren en zijn we in staat onze airfreight
specifieke processen te ondersteunen.”
Eric Aarsen, General Manager bij VCK Logistics Airfreight

Onze oplossing

Boltrics

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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