
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Analytics Essentials 
Analyseer data real-time, direct in uw 

Dynamics omgeving.  
 

 

 

Veel logistiek dienstverleners laten data-analyse een onbenut potentieel. Zonde! Want met het analyseren 

van de aanwezige data, kunt u kijken waar de bottlenecks liggen in uw processen en hier direct effectief op 

anticiperen. Maar hoe krijgt u inzicht in uw data? Hoe verzamelt u alle gegevens tot een overzichtelijk 

geheel? Kortom, hoe gebruikt u uw digitale gegevens in uw voordeel? 

Ga aan de slag met Analytics Essentials en krijg real-time inzicht in uw logistieke activiteiten. Aan de hand van diverse 

schermen die volledig gericht zijn op uw database, heeft u in no-time een overzicht van uw dagelijkse activiteiten en 

processen, zodat u snel kunt sturen. De schermen zijn eenvoudig toe te voegen aan uw bestaande Dynamics 

omgeving. Waar wacht u nog op?

  



 

 

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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Vertaal data naar bruikbare kennis 

Analytics Essentials is een analytisch hulpmiddel 

dat data inzichtelijk maakt met verschillende 

overzichten, direct in uw Dynamics omgeving. 

Gegevens van verschillende tabellen worden 

samengebracht in één overzichtelijk scherm. Met 

een real-time inzicht in uw dagelijkse activiteiten, 

kunt u gedurende de dag uw progressie 

moeiteloos volgen. Zo ziet u direct waar u moet 

bijsturen of waar een efficiëntieslag te behalen 

valt.  

Gebaseerd op uw database 

Ervaar het gemak van altijd toegang hebben tot 

data-inzichten, vanaf uw bureau of wanneer u 

onderweg bent. De module werkt namelijk direct 

in uw Dynamicsapplicatie, met alle voordelen van 

dien: geen complexe analyses, maar 

gebruiksvriendelijke schermen met de look & feel 

die u gewend bent. Data-analyse was nog nooit zo 

eenvoudig! 

Creëer een datacultuur in uw organisatie 

Datagericht handelen maakt snelle weloverwogen 

beslissingen mogelijk. Verken uw gegevens met 

overzichtelijke schermen. Overtuig uw collega’s 

met feiten en verbeter zo uw processen.  

Generieke dataschermen voor iedereen 

In de standaard set van de Essentials module zijn 

schermen ontwikkeld, specifiek voor logistiek 

dienstverleners. Boltrics ontwikkelt en 

optimaliseert Analytics Essentials op klantvraag. 

Creëren we een nieuw data-overzicht? Dan krijgt 

iedereen deze vanaf de eerstvolgende update. Zo 

heeft u altijd de meest relevante en actuele 

inzichten voor logistiek dienstverleners paraat.  

Beschikbare data-overzichten 

Bij de module Analytics Essentials worden 

standaard schermen aangeboden. Ook kunt u 

vanuit deze data inzoomen naar de onderliggende 

en meer gedetailleerde gegevens.  

 

Een greep uit de beschikbare schermen 

Werklastschermen voor uw magazijn: Met behulp 

van de werklastschermen voor uw magazijn, krijgt 

u per magazijn actiecode inzichtelijk hoeveel 

taken er openstaan, hoeveel medewerkers actief 

zijn en wat de performance is van de taken.  
 

Werklastschermen per klant: u kunt per klant zien 

hoeveel pick opdrachten er open staan, hoeveel 

colli er gepickt moet worden en hoeveel 

medewerkers er voor uw klant bezig zijn.  
 

Werklastschermen voor uw transport: de 

gegevens omtrent uw geplande en afgeronde 

ritten heeft u snel bij de hand. Zo krijgt u 

antwoord op vragen als: wat is de status van de 

rit? Wat is het aantal dragers dat verwacht wordt? 

Of hoeveel bonnen bevinden zich in deze rit?  
 

Werklastschermen scanmedewerkers: de 

voortgang, sturing en activiteit van uw 

scanmedewerkers zijn eenvoudig in kaart te 

brengen met de schermen in de module. 
 

Douane: u heeft altijd, real-time per douane 

dossier de voorraadstanden en de gekoppelde 

documenten inzichtelijk. 
 

VAL-activiteiten: u krijgt per document of output 

regel inzichtelijk wat de voortgang is van de 

activiteiten, de waste, de kosten, de opbrengsten, 

de marge, het aantal uren en nog veel meer. 

Van data naar een succesvolle strategie 

Wanneer u uw digitale gegevens in uw voordeel 

gebruikt, weet u binnen de kortste tijd waar winst 

te behalen valt. U kunt snel schakelen en 

anticiperen op uw progressie gedurende de hele 

dag. Zonder dat u hier achteraf over hoeft te 

twijfelen. 

De voordelen op een rij 

• De belangrijkste data overzichtelijk inzichtelijk 

• Beschikbaar in uw Dynamics omgeving 

• Directe stuurinformatie 

• Zet data centraal in uw organisatie 

• Vergroot uw winstgevendheid 

 

 


