Wegtransport
Altijd goed op weg met het juiste overzicht
en strakke planning.
In een vakgebied waar alles draait om snelheid en efficiëntie is overzicht houden makkelijker gezegd dan
gedaan. Tegelijkertijd leiden deze twee pijlers tot het krimpen van de marges en zijn sommige opdrachten
eerder verlies- dan winstgevend. Dit benadrukt de noodzaak van efficiënt vervoeren. U wilt de zendingen
van uw klanten zo inplannen dat ze tegen lage kosten in goede orde op de plaats van bestemming
aankomen. Zonder dat uw servicestandaarden in het geding komen. Is dit realistisch? Of te veel om
rekening mee te houden?
Met Boltrics’ software voor wegtransport ondersteunt u alle activiteiten van third-party logistics (3PL). Onze oplossing
is ontwikkeld met input vanuit de gehele branche. Zo bent u verzekerd van alle relevante functionaliteiten voor u als
transporteur. Houd overzicht over uw kosten en baten, leg afspraken gedetailleerd vast en boek een efficiëntieslag
door te digitaliseren en automatiseren. Geniet van alle functionaliteiten en profiteer optimaal van de groeiende markt.

Wegtransport software voor iedereen
Boltrics’ software is specifiek voor logistiek
dienstverleners ontwikkeld en biedt daardoor
oplossingen voor alle soorten transporteurs. Of u nu
transport voor derden aanbiedt met eigen
vrachtwagens en chauffeurs of alles uitbesteedt aan
carriers: de uitgebreide functionaliteiten in onze
software helpen u verder op weg.
Beheer orders van aanvraag tot facturatie
Succesvolle transporteurs maken het verschil op het
efficiëntie vlak. En in uw vakgebied valt veel efficiëntie
te boeken in het orderproces. In Boltrics’ TMS legt u
eenvoudig transportopdrachten vast en beheert u ze
tot en met de facturatie ervan. Eenmalige invoer, want
planners, chauffeurs én klanten (via het webportaal)
hebben toegang tot dezelfde informatie. Geen dubbele
of onjuiste invoer meer en geen belletjes heen en weer.
Benut uw kilometers optimaal
Een ander zeer belangrijk aspect van efficiënt transport
is het optimaal inzetten van uw resources. U wilt niet
dat chauffeurs onnodig wachten of dat trucks halfvol
van uw terrein vertrekken. In ons TMS plant u snel en
eenvoudig de losse transportorders in. Registreer
bijvoorbeeld per bestemming de losse boekingen en
koppel deze vervolgens als deelzendingen aan een
containerdossier. De software houdt daarbij rekening
met het totale gewicht en formaat van de
deelzendingen. Deze stelt u vervolgens samen in ritten
en koppelt u aan een truck, trailer of chauffeur.
Genereer en verstuur documenten automatisch
Heeft u de orders en ritten juist ingevoerd? Als alle
gegevens kloppen in het TMS, worden de benodigde
documenten automatisch gegenereerd. Denk onder
andere aan een CMR, laadlijst, ritbonnen en een
manifest. Maar ook aan douanedocumenten. Wilt u uw
partners direct informeren? U stelt automatische
verzending van de (digitale) documenten indien
gewenst helemaal zelf gemakkelijk in.
Wissel gegevens uit tussen crossdock depots
Snel en efficiënt werken gaat niet altijd even makkelijk
samen. Hiervoor is continue informatie-uitwisseling
tussen crossdock depots en vrachtwagens nodig. En
non-stop aan de telefoon hangen is niet bepaald
efficiënt. Met Boltrics’ TMS realiseert u snelle en
betrouwbare uitwisseling tussen deze partijen en zo
maakt u slimme planningen van zendingen een stuk
gemakkelijker.

Wat u ook vervoert, onze software rijdt met u mee
Voelt u zichzelf een wegtransporteur? Dan hoeft u niet
te twijfelen of onze software oplossingen biedt voor
uw problemen. Vervoert u Less Than Load met
groepage? Of Full Truck Loads voor meerdere
opdrachtgevers? Of bent u volledig toegewijd aan één
klant en rijdt u rond voor die partij? In al deze gevallen
bent u bij Boltrics aan het juiste adres.
Leg tariefafspraken op klantniveau vast
Raakt u soms het overzicht kwijt van alle afspraken die
u gemaakt heeft met alle klanten? Of moet u dikke
ordners doorspitten om de deal terug te vinden? Met
TMS Contracten legt u tariefafspraken in het systeem
vast. Ontvangt u een opdracht van een klant? Dan
koppelt het systeem automatisch de juiste afspraken
aan die opdracht. Met één druk op de knop genereert
u een offerte en staat de opdracht in het systeem.
Bespaar zeeën van tijd met automatische facturatie
Al het hiervoor genoemde maakt de volgende gang
van zaken mogelijk. Een chauffeur levert de goederen
op tijd af bij uw klant. Deze is na inslag akkoord en
geeft de Proof of Delivery af. Dit doet hij door een
handtekening te zetten in de mobiele applicatie van de
chauffeur. Deze is direct gekoppeld aan het TMS, zodat
de tariefafspraken met die klant naar voren worden
gehaald. Zodoende wordt er automatisch een factuur
opgesteld en naar de klant verstuurd. In hoeverre u
menselijke controle toepast op dit proces, is volledig
aan u.
Behoud het overzicht met het grafisch planboard
Uw planners zijn van groot belang voor het succes van
uw transportbedrijf. Zij plannen de ritten zo efficiënt
mogelijk in, zodat u optimaal gebruik maakt van de
beschikbare resources. Met Boltrics’ grafisch
planboard, in samenwerking met DIME.Scheduler,
vergemakkelijkt u deze taak voor uw planners. Door de
ritten te visualiseren weten zij welke lading zich waar
bevindt en of dit volgens schema verloopt. Met dit
overzicht weten zij precies waar knelpunten ontstaan
en waar u successen boekt.

Benut beschikbare resources optimaal
In het huidige transportlandschap, waar personeel
schaars is, moet u optimaal gebruikmaken van de
beschikbare middelen. Daarnaast dwingen de
drukkende marges u ook deze kant op. Met
resourcebeheer heeft u al uw trucks en chauffeurs in
uw TMS geregistreerd en dus inzichtelijk. Zo weet u
wanneer een vrachtwagen bijvoorbeeld onderhoud
behoeft, een rijbewijs van een werknemer verloopt of
hoeveel brandstof er bij een klus gebruikt is.
Vind alles terug met complete traceability
Mocht er iets mis zijn met een lading, dan wilt u tot in
detail weten wat er mee is gebeurd. Waar is het
geweest? Wie heeft het vervoerd? En voor bijvoorbeeld
de voedingsindustrie: wanneer en door wie is het
geproduceerd? Met de oplossing van Boltrics, waar
barcodes veelal aan de basis staan, weet u altijd exact
waar artikelen zijn en waar ze zijn geweest. Zo kunt u
uw klanten en opdrachtgevers altijd juist informeren.
De voordeligste uitbesteding van diensten
Besteedt u uw transportopdrachten (deels) uit? Geen
probleem. Want onze software ondersteunt moeiteloos
processen zoals het inkopen en verkopen van
transportdiensten, ofwel forwarding- of expediteurs
services. Blijkt het bijvoorbeeld voordeliger om een
externe leverancier in te schakelen? Met de
leveranciersvergelijking in uw TMS is het kiezen van de
voordeligste optie in een mum van tijd gebeurd. Door
zelfs rekening te houden met eventuele toeslagen,
komt u ook achteraf niet voor verrassingen te staan.

Matching van inkopen en transportopdrachten
Vanzelfsprekend houdt u graag uw kosten onder
controle. Onze software biedt u daarom niet alleen de
mogelijkheid uw logistieke activiteiten aan te sturen,
maar ook de financiële stroom. Match binnenkomende
facturen direct met de gemaakte afspraken eerder in
het logistieke traject. Zo wordt het wel heel eenvoudig
om ritten uit te besteden, en uw marges te vergroten.
Indien gewenst kan dit proces volledig
geautomatiseerd worden met behulp van de
Document Capture module. Daarmee slaat u al uw
documenten digitaal op en worden inkoopfacturen
automatisch aangemaakt en gematcht.
Alle informatie inzichtelijk voor uw klant
Houd tijd over en verhoog tegelijkertijd uw
informatievoorziening richting uw klanten met het
webportaal. Met Boltrics’ klantenportaal hebben uw
klanten 24/7 toegang tot alle informatie die u
beschikbaar stelt. Zo hoeven zij niet te bellen voor
vragen, maar zien zij online realtime datagegevens.
Ontvangt uw klant liever per e-mail een update? Geen
probleem. Want met onze software kunt u meldingen
automatisch versturen, met de bijbehorende
documenten als bijlage. Wilt u het proces nog een stap
verder automatiseren? Communiceer de laatste status
dan direct met het systeem van uw klanten via data
integratie. Zo voorkomt u discussie achteraf.
Alle voordelen op een rij
• Transportbeheer voor eigen en externe trucks
• Beheer orders van aanvraag tot facturatie
• Optimale benutting van gereden kilometers
• Zeer efficiënt gebruik van cross docks
• Al uw resources inzichtelijk beheerd
• Leg tariefafspraken vast op klantniveau
• Geautomatiseerd van een order tot factuur
• Visualiseer uw winst met grafische planning
• Verstuur douanedocumenten automatisch
• Altijd-up-to date software

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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