
 

  

 

   

 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

Rasla Logistics: “Boltrics was niet de 

enige optie, maar het was de beste 

optie.” 

De logistieke markt in Saudi-Arabië is enorm in opkomst. Door deze snelle expansie van de 

logistieke sector en het warme klimaat wordt de koelopslag markt steeds competitiever. Rasla 

Logistics, opgericht in 2020, biedt klanten in de voedingsindustrie koelopslag diensten aan. In de 

temperatuur gecontroleerde omgeving van -25 tot +5 graden zorgt Rasla Logistics dat voedsel 

vers blijft en zijn kwaliteit behoudt. De logistieke dienstverlener begint hun magazijnprocessen met 

10.000 palletplaatsen en zijn vastbesloten om de komende tien jaar uit te breiden naar 35.000 

palletplaatsen. 

Om alle processen efficiënt te stroomlijnen en hun bedrijf een vliegende start te geven, koos Rasla 

Logistics voor de software van Boltrics. Een WMS specifiek ontworpen voor logistieke 

dienstverleners in de koel- & vrieslogistiek.

  



  

 

Rasla Logistics is een startup in de Saoedi-Arabische 

koelhuisindustrie. De logistiek dienstverlener biedt de 

beste service aan hun klanten en richt zich op het 

voldoen aan de vele klantwensen, aldus Thamer 

Abalkhail, Manager bij Rasla Logistics. “Klanten hebben 

veel zorgen. De voorziening zelf, het onderhoud, de 

bediening, de veiligheidsmaatregelen en 

hygiënemaatregelen die we nemen. Veel klanten willen 

weten of hun producten op een veilige plek staan en of 

de activiteiten, transacties en bewegingen kloppen.” 

Vanwege de stijgende exploitatiekosten, 

marktconcurrentie en toenemende klanteisen had Rasla 

Logistics behoefte aan een WMS dat kan helpen om hun 

logistieke processen efficiënt te stroomlijnen en het 

bedrijf vanaf dag één een vliegende start te geven. 

“We waren op zoek naar real-time kennis van wat er in 

het magazijn gebeurt. Dit wordt in de boeken vertaald als 

efficiëntie. ” 

Op zoek naar het juiste WMS 

Als startende logistiek dienstverlener is het kiezen van het 

juiste WMS ontzettend belangrijk. Een slechte koop is het 

laatste dat je nodig hebt, legt Thamer Abalkhail uit. “Het 

kiezen van het juiste WMS verlaagt de kosten en 

verhoogt de productiviteit binnen de operatie. Het is een 

belangrijk onderdeel van onze organisatie, omdat het de 

productiviteit stroomlijnt, het een nauwkeuriger gebruik 

van de ruimte bevordert en wanbeheer vermindert. Een 

WMS maakt deel uit van de operatie, net als het magazijn 

zelf.” 

“We hebben verschillende leveranciers en verschillende 

oplossingen vergeleken. We weten dat Nederland een 

groot logistiek knooppunt is, binnen Europa. We gingen 

ervan uit dat als er in Nederland een oplossing is, deze 

waarschijnlijk tot de beste zal behoren.” 

Software ontwikkeld voor koel- & vrieslogistiek 

De branchestandaardoplossing van Boltrics is ontwikkeld 

met de input van logistieke dienstverleners. Het is flexibel 

en modulair en biedt batchregistratie, 

temperatuurregeling, SSCC en EDI. 

"Boltrics vonden we erg interessant, omdat het 

gespecialiseerd is in koel- en vrieshuizen." 

 

“We waren niet geïnteresseerd in maatwerksoftware. 

We waren op zoek naar een standaardoplossing, die 

geverifieerd en gebruikt is binnen de koel- en 

vriesopslag", zegt Thamer. "Wij geloven dat het WMS 

van Boltrics een geweldige oplossing is. Het was niet 

de enige optie, maar het was de beste optie.” 

"De functionaliteit van het WMS van Boltrics is geweldig, 

de interface is eenvoudig. Het is echt een goede 

oplossing. " 

De branche standaard in Nederland en daarbuiten 

Bij Rasla Logistics waren ze niet verbaasd dat Boltrics 

gestaag internationaal uitbreidt. “Het draagt bij aan de 

oplossing wanneer er internationaal mee wordt gewerkt 

door verschillende leveranciers en gebruikers. Als ik een 

optimalisatieverzoek voor de software heb, verbetert dat 

de software. Als iemand in Nederland aanvullende input 

heeft dan draagt dat bij aan de oplossing, waar ik mijn 

voordeel mee kan doen. Ik heb de keuze om het aan mijn 

oplossing toe te voegen.” 

Internationaal partnernetwerk 

Het WMS van Rasla Logistics is geïmplementeerd samen 

met de lokale partner Evincible Solutions. “Het 

samenwerken was erg productief. Wat we in korte tijd 

hebben bereikt, was echt indrukwekkend. De lokale 

partner is echt een meerwaarde geweest. Het was niet 

alleen gemakkelijker om te communiceren, maar elke 

ERP-oplossing heeft een bepaalde mate van specifieke 

kenmerken met betrekking tot het land zelf. Evincible 

Solutions maakte het voor ons gemakkelijker, wat 

bijdroeg aan een hoger tempo van een succesvolle 

implementatie.” 

Succesvol bij Rasla Logistics en veelbelovend voor u: 

• Vermijd maatwerk en focus op de flexibiliteit en 

toegevoegde waarde van de oplossing. 

• Maak gebruik van de lokale knowhow van de 

internationale partners van Boltrics. 

• Profiteer van elkaar door samen met de logistieke 

sector en Boltrics de software te optimaliseren. 

Over Rasla Logistics 

Rasla Logistics is een logistieke dienstverlener voor koude 

opslag in Riyad, Saoedi-Arabië. Het bedrijf is opgericht in 

2020 en richt zich specifiek op de voedingssector en 

langdurige opslag. 


