
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Moovle blijft doorgroeien met 

de nieuwste logistieke 

functionaliteiten.  
 

Met specialisme in het complete vervoer- en opslagproces van machines, maakt Moovle naam 

voor zichzelf in deze nichemarkt. De logistiek dienstverlener uit Alblasserdam beperkt zich echter 

niet hiertoe, maar geldt als logistiek partner voor ‘alles wat groot en speciaal is’. Met onder andere 

import-, export-, transport- en douaneactiviteiten, blijft Moovle kansen grijpen. Het resultaat: in 

slechts twee jaar van drie naar tien medewerkers, verdeeld over twee vestigingen.  

Om zowel nu als in de toekomst te kunnen blijven groeien in deze markt, koos men in 2019 voor 

Boltrics’ softwareoplossing. Als lid van het Boltrics peloton kan Moovle gebruik maken van 

uitgebreide logistieke functionaliteiten en de laatste Microsoft technologie. Nu én in de toekomst. 



 

 

Focus op traceability en efficiëntie   

Door de groei die de logistiek dienstverlener heeft 

doorgemaakt, werd al snel duidelijk dat het werken met 

voorraadlijstjes in Excel niet langer kon. ‘Dat kon prima 

toen we nog met z’n tweeën waren, maar niet met 

meerdere medewerkers zoals nu,’ aldus Marinus van der 

Sluijs, eigenaar en directeur van Moovle. ‘Door op die 

manier te blijven werken werd het risico dat iemand data 

per ongeluk weggooit te groot en zou dit niet te 

herleiden zijn naar de bron.’ Met het huidige systeem is 

Moovle verzekerd dat gegevens van A tot Z worden 

geregistreerd in hun administratie. ‘En dit controle-spoor 

is ook cruciaal voor onze AEO-vergunning.’ 

Moovle biedt klanten het complete pakket: ‘Een klant kan 

opbellen na het kopen van een machine in Azië en bij ons 

de opdracht neerleggen om deze in de fabriek ergens in 

Europa te plaatsen. Wij verzorgen en beheren dan dit 

hele proces.’  

Naast dat de traceability is toegenomen dankzij 3PL 

Dynamics, werkt Moovle nu met één uniforme werkwijze 

voor alle klanten. Marinus van der Sluijs: ‘Voorheen 

hadden we verschillende lay-outs, lijsten en overzichten 

voor verschillende klanten. Nu werken onze medewerkers 

op gelijke manier voor al onze klanten. Dat scheelt tijd.’ 

Rijke standaard 

‘De doorslag in de keuze werd met name gegeven door 

alle aanwezige functionaliteit,’ vervolgt Marinus. ‘Er was al 

een hele rijke standaard, met allerlei branche gerichte 

rapporten en formulieren, dankzij Boltrics’ peloton 

gedachten. Die visie, waarin alle klanten samen effort 

leveren en we met Boltrics als partners te werk gaan, 

sprak ons erg aan.’ 

Voor in de updatetrein  

Tijdens de updates naar de nieuwste versie van Microsoft 

Business Central, was Moovle een van de eerste die 

hierop live ging. ‘Het gevoel van partners komt hier terug.  

Boltrics komt met de nieuwste oplossing en wij mogen 

profiteren van alle nieuwe functionaliteiten. Dan willen wij 

als klant bijdragen aan een soepele overgang van het 

hele peloton. Stil zitten is geen optie, dan zet je ook geen 

stappen vooruit.’  

 

‘Hoe langer je wacht met updaten, hoe meer je het 

peloton vertraagt. Dat is zowel voor de koplopers niet 

gewenst, maar ook niet goed voor alles wat erna komt. 

Hoe eerder iedereen op de nieuwste versie zit, hoe eerder 

er gefocust kan worden op het optimaliseren van de 

oplossing voor het gehele peloton.’ – Jeftha van Noppen, 

Business Process Administrator bij Moovle. 

Succesvol bij Moovle en kansrijk voor u: 

• Vergroot de traceability in uw processen.  

• Professionaliseer uw communicatie naar klanten, 

leveranciers en partners.  

• Profiteer van concullega’s in het Boltrics’ peloton.  

• Blijf up-to-date dankzij de altijd up-to-date belofte 

van Boltrics.  

 

Over Moovle 

Moovle verzorgt het verplaatsen van machines en 

apparatuur over de hele wereld. Van zeevracht vanuit het 

verre Oosten, welke via het warehouse geleverd wordt 

aan een fabriek in Zweden tot aan het wereldwijd 

bezorgen van spare-parts via het Moovle luchtvracht 

kantoor op Schiphol. Alles strevend om klanten van 

dienst te zijn met het credo Convenience, Compliance & 

Costs. Dat doet Moovle met in totaal 6.000m² binnen 

opslag verdeeld over vier locaties, nog eens 5.500m2 aan 

buiten opslag, gezonde partnerships en een ambitieuze 

toekomstvisie. Niet voor niets luidt het motto van 

Moovle: ‘Move Anything Anywhere.’  


