
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport Management 
Creëer ruim baan voor hogere marges en 

krijg grip op het gehele traject. 
 

 

 

U wilt de zendingen van uw klanten zo efficiënt en voordelig mogelijk plannen, zodat u de marges kunt 

vergroten. De software voor wegtransport van Boltrics verscherpt uw inzicht in uw bedrijfsprocessen en 

geeft u handvatten om de transportkosten laag te houden, op tijd te rijden en de kwaliteit te bewaken. 

De TMS software van Boltrics ondersteunt alle transportmanagement activiteiten van 3PL logistiek dienstverlening. 

Zoals ordermanagement, ritplanning, routeplanning, contractmanagement én het complete beheer van tarieven, 

toeslagen en wagenpark. Daarnaast zijn er standaard koppelingen beschikbaar met diverse boordcomputersystemen 

en geavanceerde planningsystemen (APS).

  



 

Wissel gegevens uit tussen crossdock depot(s) 

U wilt goederen zo snel mogelijk afleveren, maar 
tegelijkertijd uw wagens zo slim en efficiënt 
mogelijk laden. Snelle en betrouwbare uitwisseling 
van gegevens tussen crossdock depots en 
vrachtwagens maakt optimaal plannen van 
zendingen makkelijker. Meer inzicht in uw 
wegtransport én meer omzet. 
 
Ondersteun alle vormen van wegtransport 

De software van Boltrics ondersteunt alle vormen 
van wegtransport, ongeacht of u het transport voor 
uw klanten met eigen vrachtwagens en chauffeurs 
verzorgt of alles uitbesteedt aan carriers. 

• Ordermanagement: Plan, beheer en factureer 
transportopdrachten vanuit één applicatie. 
Toegankelijk voor planners, chauffeurs en 
klanten. 

• Contracten en tarieven: Leg tariefafspraken voor 
klanten en onderaannemers vast in het TMS 
volgens elk gewenste berekeningsmethode. 

• Koppeling boordcomputers: Koppel uw 
boordcomputers voor uitwisseling van data over 
afleveringen, emballage, vertraging, manco’s, 
tankbonnen, etc. 

• Rit- en routeplanning: Koppel de software met 
Advanced Planning Systems voor automatische 
planning van ritten.  

• Brandstofmanagement: Bespaar op uw 
brandstofkosten dankzij inzicht in het 
brandstofverbruik. 

• Wagenparkbeheer: Voorkom stilstand en verlaag 
de kosten van uw wagenpark met slim 
wagenparkbeheer. 

• Tracking & tracing: Volg uw voertuigen voor 
planning optimalisatie, diefstalpreventie, 
kilometeradministratie en informeer klanten over 
de status van hun zending. 

• Douane: Automatiseer de douaneaangifte, 
genereer douane documentenstroom en volg het 
aangifteproces in uw TMS systeem.  

• App voor chauffeurs: Informeer chauffeurs over 
geplande zendingen, vraag bij aflevering om een 
handtekening, en fotografeer en rapporteer 
schade eenvoudig via de app.  

• Klantenportal: Geef klanten toegang tot het 
klantenportal om de status van zendingen en 
facturen in te zien, nieuwe opdrachten aan te 
maken en getekende vrachtdocumenten te 
printen.  

Wegtransport offertes 

Calculeer eenvoudig transportkosten op basis van de 

vastgestelde tariefafspraken. Bereken daarmee snel (en 

eenvoudig) de prijs voor een nieuw transport en mail 

de offerte met één druk op de knop of zet deze direct 

om in een transportopdracht. 

 
Genereer automatisch wegtransport documenten 

Zodra de gegevens over zendingen zijn ingevoerd in 

het TMS worden de benodigde documenten 

automatisch gegenereerd, zoals een CMR, laadlijst, 

ritbonnen en manifest. 

 

Facturatie wegtransport 

Zodra de zending is afgeleverd, wordt de factuur 

automatisch klaargezet in het TMS of gereserveerd 

voor een verzamelfactuur. Doordat de zending is 

gekoppeld aan de offerte kan de administratieafdeling 

de controle uitvoeren en de factuur verzenden. 

Speciale kosten, zoals wachturen, ompakkosten of 

boekingskosten, kunnen eenvoudig worden 

toegevoegd. 

 

Als het transport extern is uitbesteed, kan de factuur 

van de onderaannemer gecontroleerd worden dankzij 

de koppeling van transportopdracht met 

tariefafspraken. 

 

De voordelen op een rij 

• Actuele en betrouwbare stuurinformatie 

• Efficiëntere bedrijfsvoering 

• Lagere kosten 

• Hogere servicegraad naar klanten 

• Hoge leverbetrouwbaarheid 

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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