Hudig & Veder verzekert zichzelf
van een toekomstbestendige
oplossing met Boltrics
Bij Hudig & Veder denkt men graag vooruit. Het familiebedrijf, dat al in 1795 is opgericht, beseft
maar al te goed dat meegaan met ontwikkelingen noodzakelijk is om in business te blijven, zeker
in de logistieke branche. Vanuit hun thuishaven Rotterdam, biedt Hudig & Veder met verschillende
afdelingen logistieke activiteiten als bulkopslag en -transport, chartering en forwarding. Dat doen
zij met ruim 90 medewerkers, vanuit diverse locaties en een wereldwijd netwerk.
Om te kunnen blijven excelleren, besloot Hudig & Veder in 2019 om de toekomst tegemoet te
varen met de altijd up-to-date oplossing van Boltrics. Met de nieuwste versie van de SaaSoplossing als motor voor de hele organisatie, gaat het de logistiek dienstverlener voor de wind.

‘Wat Hudig & Veder onderscheidt van andere logistiek
dienstverleners? Een grote hoeveelheid kennis en het
meedenken met complexe vraagstukken,’ vertelt Thom
Lems, Projectmanager IT bij Hudig & Veder. ‘Met ervaren
collega’s door heel de organisatie en een netwerk van
partners dat ook veel ervaring heeft in deze markt,
kunnen we onze klantrelaties de expertise bieden die zij
verlangen.’
Een toekomstbestendige standaard oplossing
Nog voordat de keuze voor Boltrics was gevallen, had
Hudig & Veder al een duidelijk beeld waar het naar
opzoek was. ‘Vooraf hadden we een IT-strategie
opgesteld met daarin zaken waar de nieuwe oplossing
aan moest voldoen,’ aldus Thom Lems. ‘Belangrijk was
dat alle afdelingen op dezelfde applicatie kunnen werken,
koppelingen makkelijk te realiseren zijn, de interface
gebruiksvriendelijk is én dat de oplossing meegaat met
de tijd’.
‘We waren opzoek naar een standaard oplossing, maar
wel een standaard waarbij we ons eigen jasje konden
aantrekken.’
‘Bij Hudig & Veder hebben we plannen voor de toekomst,
maar met een systeem dat achterhaald is, zou dat
allemaal niet mogelijk zijn. Met Boltrics verzekerden we
ons van een pakket dat niet over vijf jaar weer
achterhaald is, maar mee kan naar de toekomst. En
omdat de applicatie zo goed aansloot bij de andere
musthaves uit onze IT-strategie was de keuze zo
gemaakt,’ besluit Thom.
Enthousiasme over de nieuwste versie
Thom: ‘Flexibel werken is voor ons als organisatie erg
belangrijk. Het beschikken over een webclient was dus
ook een harde eis. Waar deze client in de oude versie niet
alles voor ons mogelijk maakte, merk je met de nieuwe
versie dat de webclient gewoon beter werkt en je écht
alles erin kunt doen. Zo is de user interface flink verbetert
waardoor het makkelijker klikt en sneller werkt. Maar we
kunnen nu ook gebruik maken van nieuwe
functionaliteiten met betrekking tot bewaarloon, die al in
de nieuwe versie zijn ontwikkeld.’

Als eerste forwarder geüpdatet
Hudig & Veder mag zichzelf bestempelen als voorloper in
het Boltrics peloton. Zo was het de logistiek
dienstverlener uit Rhoon die als een van de eerste over
ging op de nieuwste versie van Business Central en zelfs
als eerste forwarder. ‘Door als een van de eerste over te
gaan, zagen we mogelijkheden om onszelf, maar ook
Boltrics te helpen. Zo hebben we dankzij ons key-user
team onze processen goed kunnen testen en heeft
Boltrics eventuele foutmeldingen kunnen oplossen, ook
voor de rest van het peloton.’
‘Logistiek is aan het veranderen. Hoe deze veranderingen
eruit gaat zien weet niemand, maar je moet wel zorgen
dat je dan kan aansluiten. Anders word je vrij snel
buitenspel gezet.‘
De keuze om over te gaan naar de nieuwste versie bleek
voor Hudig & Veder eenvoudig. Thom: ‘Dat is eigenlijk
geen keuze. Als we nu achter blijven, moeten we over een
paar jaar opnieuw beginnen met een nieuwe investering
in tijd en geld. En moeten we eigenlijk alles weer opnieuw
doen. Dat is juist wat we wilden voorkomen met de keuze
voor Boltrics’ altijd up-to-date belofte.’
Succesvol bij Hudig & Veder en kansrijk voor u:
• Werk uniform met dezelfde interface in de gehele
organisatie.
• Verbeter financiële rapportages door alle afdelingen
onder te brengen in dezelfde applicatie.
• Ga voorbereid de toekomst in door bij te blijven met
nieuwe ontwikkelingen.
Over Hudig & Veder
Hudig & Veder is een wereldwijde logistieke partner voor
transport, opslag en afhandeling. Hun missie: ‘uw bedrijf
verder brengen’. Met expertise in uiteenlopende
dienstverlening en ruim 225 jaar ervaring, vindt Hudig &
Veder altijd een slimme oplossing om goederen van hun
klanten waar dan ook ter wereld onder te brengen.

