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Eén flexibel state-of-the-art platform met 
logistieke oplossingen voor elke branche.

Dé standaard die allesbehalve standaard is

De dynamische wereld van de logistiek kent talloze unie-

ke dienstverleners. Daarentegen hebben zij te maken met 

weinig onderscheidende, branche-eigen processen. Niet ver-

schillen maar overeenkomsten liggen daarom ten grondslag 

aan het veelzijdige softwareplatform van Boltrics. Samen 

met de logistieke branche bouwen wij continu aan de bran-

chestandaard: een modulaire totaaloplossing waarvan u zelf 

bepaalt wat u gebruikt. Door de functionaliteiten branche 

breed te ontwikkelen en te delen, is uw individuele oplossing 

altijd up-to-date. Ook jaren na implementatie, zonder dat 

het u tijd of moeite kost. Tegen vaste en relatief lage kosten.

Voor uw concurrentiepositie maken efficiënte processen en grip op uw marge het verschil. Dit 

in tegenstelling tot een kostbare softwareoplossing op maat. Die past dan wel precies, maar 

voor hoe lang? Flexibiliteit achteraf komt u doorgaans duur te staan, met als risico dat u tegen 

de grenzen van uw eigen maatwerk aanloopt. Kies daarom voor het state-of-the-art platform 

van Boltrics: dé toekomstbestendige oplossing voor opslag, overslag en transport van goede-

ren, over land, over zee en door de lucht.

Zeevracht

Douane

Luchtvracht

Koelvrieshuizen

Wegtransport

Groupage

Warehousing

Expeditie

www.boltrics.nl



FORWARDING

  Koppeling  

    transporteurs

  Groupage

ERP

  Finance

  CRM

  Management  

    Rapportages

De kracht van Microsoft Dynamics

Boltrics bouwt en vertrouwt op Microsoft Dynamics 365 
Business Central: een systeem dat flexibiliteit koppelt aan 
een hoge mate van stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. 
De eenmalige, snelle implementatie maakt maatwerk over-
bodig. Van alle denkbare bedrijfs- en logistieke processen 
die in onze branche standaard zijn ondergebracht, scha-
kelen wij alleen de functionaliteiten in die u nodig heeft. 
Met de mogelijkheid om uw configuratie op elk gewenst 
moment aan te passen. Dankzij de unieke features van 
het Boltrics platform vinden onderhoud en updates plaats 
zonder uw bedrijfscontinuïteit te verstoren. Van dé bran-
che standaard zou u ook niet anders verwachten!

TMS

  Ordermanagement

  Tarieven en  

    contracten

  EDI

  Wagenparkbeheer

  Transportplanning

  Koppeling  

    boordcomputers

  Tracking & tracing

  Koppeling Portbase 

    & IATA

  EDI

  Brandstof  

    Management

  Douane

WMS

  In- en uitslag

  Value Added  

    Logistics

  Orderpicking

  Cross docking

  Douane

  Klantenportal

  Facturatie

  EDI

  RF scanning

  Kwaliteitscontrole

  Labels printen

  eAWB

  Douane

  Import / Export



Uw uitdaging

De ontwikkelingen in de (informatie)tech-

nologie gaan steeds sneller. Daarmee staan  

bedrijven in de logistieke sector voor een  

dubbele uitdaging. Procesoptimalisatie is een 

harde noodzaak en IT-oplossingen vormen 

het kloppend hart van de operatie. Maar hoe 

essentiëler de applicaties zijn voor vitale be-

drijfsprocessen, hoe riskanter en kostbaarder 

hun ontwikkeling. Daarmee is bijblijven op IT- 

gebied een kans en een valkuil tegelijk.

Onze oplossing

De wetenschap dat logistiek dienstverleners 

onafhankelijk van elkaar het wiel proberen uit 

te vinden, inspireerde ons 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.

Boltrics  
staat erachter

Samen sterker

Ook uw organisatie kan haar voordeel doen 

met dé branche standaard. Die wordt daarmee 

nog sterker en krachtiger in het voordeel van 

alle gebruikers. Tegen condities die gunstiger 

zijn dan kostbaar en beperkt houdbaar maat-

werk. Graag laten wij u daarom kennismaken 

met onze state-of-the-art oplossing. Wij no-

digen u van harte uit om contact met ons op 

te nemen voor persoonlijke kennismaking, die 

allesbehalve standaard zal zijn.
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