Luchtvracht
Op de hoogte van deur tot deur.

Als air freight forwarder kent u als geen ander de uitdaging om zendingen, afspraken en processen
inzichtelijk te maken om tegemoet te komen aan de eisen van uw klanten. Achterblijven op technologisch
gebied in de logistieke wereld betekent al snel tien stappen achter op collega’s én klanten. Verspilt u tijd
aan het handmatig overtikken van data in verschillende systemen? Kost het veel moeite om klanten, douane
en airliners te kunnen informeren? Of zijn uw klanten geïrriteerd doordat u niet aan hun wensen kunt
voldoen?
Met de airfreight oplossing van Boltrics is eenmalige invoer van gegevens genoeg om de order te verwerken, de
zending in gang te zetten en de factuur te verzenden. Daarmee registreert u alle relevante data van de zending. Van
afzender, ontvanger en vervoerder tot ETD en ETA. Maar ook het formaat, gewicht, verpakking, etc. Zo beheer u vanuit
één systeem de afhandeling van luchtvracht en houdt u grip op de zaak. Van de planning tot en met de facturatie.

Beheer orders van aanvraag tot facturatie
Succesvolle freight forwarders maken het verschil op
het vlak van efficiëntie. En in uw vakgebied valt veel
winst te boeken als het gaat om administratie. In
Boltrics’ software legt u eenvoudig opdrachten vast en
beheert u ze tot en met de facturatie ervan. Eenmalige
invoer van gegevens, consistente data en realtime
connecties met externe platforms.
Genereer en verstuur documenten automatisch
Heeft u de order ingevoerd? Dan is het tijd de
benodigde documenten op te vragen om de goederen
de grens over te krijgen. Denk aan een AWB, CMR, prebookingen en vluchtgegevens. Maar ook aan
douanedocumenten. Wilt u uw partners direct
informeren? Automatische verzending van (digitale)
documenten kunt u zonder de hulp van Boltrics zelf
instellen. Out of the box ondersteunt onze oplossing
de volgende documenten:
• 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

Altijd up-to-date tarieven
Tarieven voor luchtvracht zijn nooit standaard. Met
onze software legt u complexe tariefafspraken vast in
het systeem. Zo houdt u altijd inzicht in de kosten en
opbrengsten. Selecteer daarnaast altijd up-to-date
tarieven met de Cargoguide-koppeling en voeg deze
met één muisklik toe aan de zending. De software
neemt het tarief één op één over en vult tegelijkertijd
de benodigde velden aan. Verminder daarnaast het
aantal administratieve handelingen en verwerk IATA
Cass facturen simpel en snel met de IATA Hotfilekoppeling.
Import & export vanuit een systeem
Handel alle processen van luchtvracht af vanuit een
systeem. Van offerteaanvragen tot shipments,
boekingen en orderverwerking. Of het nu gaat om
import of export, de bijbehorende documenten
worden vanuit de software gegenereerd. Realiseer een

koppeling met de bekende luchtvaartmaatschappijen
via bijvoorbeeld het systeem van Cargonaut. En beheer
daarnaast moeiteloos alle type zendingen en splits
Master Airwaybills in aparte documenten (House
Airwaybill).
Selecteer vluchtgegevens direct vanuit OAG
Bij het invoeren van een zending kunnen de
vluchtgegevens uiteraard handmatig worden
ingevoerd. Maar de kans op fouten is aanwezig.

Dankzij de integratie met OAG is het mogelijk deze
gegevens automatisch in te voeren. Daarmee wordt
het een fluitje van een cent de gewenste vlucht te
selecteren en voegt u met hetzelfde gemak de
vluchtdetails automatisch toe aan de order.
Uw zending op groen in het portal van Cargonaut
Voor luchthaven Schiphol is Cargonaut het platform
voor de uitwisseling van informatie tussen alle partijen
in de logistieke keten. Het voordeel is dat informatie
maar één keer aangeleverd hoeft te worden. Zo maakt
u met de Forwarding software van Boltrics, via
Cargonaut, eenvoudig een e-AWB aan die u snel en
eenvoudig elektronisch verzend naar douane,
luchtvaartmaatschappij en afhandelaar. Door de
automatische verwerking van FSU berichten, is de
status van uw zendingen voor iedereen inzichtelijk en
kan er gestuurd worden op excepties. Door alle
berichten compleet en tijdig te verzenden, bent u
compliant en is uw zending ‘groen’ in het e-cargo
receipt portal van Cargonaut. Voorkom daarnaast ruis
op de lijn en informeer klanten automatisch zodra de
vluchtstatus wijzigt.
Voorkom vertraging bij de grens
Meld de benodigde douanedocumenten voor import,
export en doorvoer van goederen (digitaal) aan bij de
douane vanuit ons FMS expeditie systeem;
• Invoerdocumenten
• Uitvoerdocumenten
• T1-documenten
Voor luchtvracht expeditie via Amsterdam Airport
Schiphol is onze software gekoppeld met Cargonaut
(PGTS). Ook koppelingen met andere douanesystemen
voor de afhandeling van import en export kunnen snel
worden gerealiseerd.

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.

Boltrics
Galileïlaan 23B
6716 BP Ede
+31 (0)318 742 550
www.boltrics.nl
info@boltrics.nl

