
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warehouse Management 
Alle ins én outs onder controle. Van 

voorraad tot processen.  
 

 

 

Om de klantverwachting van lagere kosten en kortere doorlooptijden waar te maken, moet u continu op 

scherp staan. Door uw warehouse processen te automatiseren met de software van Boltrics verscherpt u de 

focus op kosten, efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid, terwijl u de eigen administratieve last verlicht . 

Specifiek voor logistiek dienstverleners die actief zijn in op- en overslag hebben wij een WMS systeem ontwikkeld. 

Anders dan bij andere WMS systemen zijn artikelen in ons WMS gekoppeld aan klanten/opdrachtgevers. Meerdere 

klanten in één warehouse is dus standaard in onze software. En met één druk op de knop zijn alle value added logistics 

activiteiten geregistreerd én gefactureerd.



 

Ondersteun uw volledige warehouse activiteiten 

U beschikt met de software van Boltrics over alle 
basisfunctionaliteiten van een modern WMS. Zo 
biedt het WMS alle essentiële onderdelen van een 
public warehouse: 

• Orderpicking: Of u nu werkt met draadloze 
barcodescanners, voicepicking of mechanisatie, 
ons WMS-systeem is optimaal ingericht voor alle 
orderpick-activiteiten van logistiek 
dienstverleners 

• RF-Scanning: Stuur alle warehouse activiteiten 
aan via scanners - altijd real-time inzicht. Dat 
zorgt voor grip en controle op de logistieke 
processen. 

• Douane: Doe gemakkelijk en geautomatiseerd 
aangifte voor de goederen van uw klanten door 
een directe koppeling van onze WMS-software 
met de systemen van de douane. 

• Value Added Logistics: VAL-activiteiten plannen 
en administreren in het WMS, volledig 
geïntegreerd in het scanproces. Facturatie van 
VAL-activiteiten is met één druk op de knop 
geregeld. 

• Weegintegratie: Registreer data via standaard 
koppelingen met weegschalen en weegbruggen 
via scanners of touchscreens in het WMS-
systeem. 

• Crossdocking: Zet inkomende goederen direct 
om in uitgaande goederen en plaats via het 
scanproces de goederen op de juiste locatie voor 
uitslag. 

• Tracking & tracing: Registreer elke beweging van 
goederen, partijen, batches, pallets of dozen in 
het magazijn en maak ze met één druk op de 
knop inzichtelijk. 

• Kwaliteitscontrole: Controleer goederen 
eenvoudig op kwaliteit met draadloze terminals 
of tablets en koppel de resultaten in het WMS 
aan de betreffende goederen, artikelen of 
partijen. 

• Labels printen: Ontwerp zelf SSCC-labels zoals uw 
klanten ze willen zien. Per product, per klant, en 
per afleveradres kunt u een afwijkend label 
definiëren en printen. 

• Klantenportal: Geef uw klanten via een eigen 
webportaal de mogelijkheid om informatie te 
raadplegen over facturen,  in- en uitslagen en 
mutaties van voorraden. 

• EDI: Via onze connector leveren wij out-of-the-
box een groot aantal standaard interface 
berichten.  

WMS & Facturatie 

Het WMS systeem heeft een naadloze integratie met 

de financiële administratie in Dynamics 365 Business 

Central, zodat alle warehouse activiteiten per klant, 

eenvoudig en snel, geregistreerd en gefactureerd 

kunnen worden. Daardoor heeft u altijd realtime inzicht 

in uw financiële situatie én openstaande facturen. 

 

Managementinformatie in WMS 

Meten is weten. Daarom voorziet onze 

softwareoplossing voor logistiek dienstverleners in alle 

benodigde rapportages. Zo heeft u op elk moment de 

gewenste management informatie op een gegeven 

moment. Van een eenvoudig voorraadlijstje tot en met 

een compleet dashboard met de voor u belangrijke 

KPI’s. Omdat alle data in één geïntegreerde oplossing 

beschikbaar is, krijgt u eenvoudig inzicht in al uw 

bedrijfsprocessen en kunt u sturen in plaats van 

reactief brandjes blussen. 

 

De voordelen op een rij 

• Volledig traceerbare goederen 

• Actuele en betrouwbare stuurinformatie 

• Aanzienlijke foutenreductie 

• 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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