
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Trexico Logistics vergroot 

flexibiliteit en efficiëntie met 

Boltrics’ WMS 
 

‘Flexibel en klantgericht’ is al jaren het motto van Trexico Logistics. Met deze kernwaarde centraal in de 

bedrijfsvoering, ondersteunt de logistiek dienstverlener uit Rijen een grote verscheidenheid aan klanten en 

logistieke activiteiten. Van E-fulfilment tot het versturen van grote vrachten. Van zeevracht uit China tot 

opslag in hun public warehouses. En van vervoer naar Rusland tot het uitvoeren van VAL-activiteiten voor 

hun klanten. Om al deze processen ‘flexibel en klantgericht’ te ondersteunen, koos Trexico voor Boltrics’ 

WMS oplossing.  

De livegang in maart 2020 maakte Trexico Logistics de eerste klant die live ging met de 100% SaaS 

oplossing die Boltrics biedt. En ook tijdens de daarop volgende updates, was het Trexico dat als een van de 

eerste klanten in het peloton overging op de nieuwste versie. Kortom, een organisatie die niet stilzit op de 

logistieke markt én graag voorop loopt op het gebied van ICT. 



 
 
 

 

Met 25.000 m2 aan opslag en een grote diversiteit aan 

logistieke processen en klanten, was Trexico op zoek naar 

een geïntegreerde softwareoplossing die alle processen 

kon omvangen. ‘Omdat wij voor veel verschillende 

klanten werken, en deze allemaal eigen eisen hebben, 

waren we op zoek naar een oplossing die onze processen 

op al deze verschillende vlakken kon ondersteunen,’ 

vertelt Niek de Baar, Logistiek Supervisor bij Trexico 

Logistics. ‘Doordat Boltrics een pakket heeft dat zich 

volledig richt op de logistiek, sluit dit naadloos aan bij de 

wensen van ons en onze klanten.’ 

Altijd up-to-date  

Wanneer u kiest voor Boltrics, kiest u er direct voor om 

meegenomen te worden naar de toekomst. Door de altijd 

up-to-date belofte van Boltrics kunt u als klant altijd 

vertrouwen op de meest recente Microsoft technologie 

én de nieuwste logistieke functionaliteiten. Met de keuze 

voor Boltrics verzekerde Trexico Logistics zich dus ook 

van een toekomstbestendige oplossing.     

Continu op de nieuwste technologie 

Trexico gaat voorop in het Boltrics peloton en plukt daar 

ook op langer termijn de vruchten van. Niek de Baar: 

‘Hoe vaker we kleinere updates doorvoeren, hoe 

makkelijker het is om met ontwikkelingen mee te gaan. 

Bijblijven zorgt op de eindstreep voor de minste 

problemen.’ 

‘Het brengt soms uitdagingen met zich mee om altijd up-

to-date te zijn. Niet alles werkt altijd direct zoals je 

gewend bent. Dat is logisch, maar dat weegt niet op 

tegen de waarde van de meest recente technologie.’  

Ook de kernwaarde klantgerichtheid komt terug in het 

beleid om mee te gaan met nieuwe ontwikkelen. ‘ICT is 

iets waarin je je kunt onderscheiden, ook naar klanten 

toe,’ vertelt Niek. ‘Daarom vinden wij als Trexico dat we 

hier in mee moeten gaan. Je moet altijd proberen om de 

meeste mogelijkheden in huis te hebben.’    

 

 

 

 

Kansen op de markt grijpen 

‘Door bij te blijven met deze ontwikkelingen, kunnen we 

eenvoudig meegroeien met de marktvraag’, vertelt Niek. 

‘Zo hebben we onze activiteiten onlangs uitgebreid met 

e-fulfilment en ondersteunen we ook deze processen nu 

met Boltrics logistieke oplossing. Deze activiteiten bieden 

we inmiddels aan diverse klanten en nemen een steeds 

groter aandeel van onze dienstverlening in beslag.’ 

Succesvol bij Trexico en kansrijk voor u: 

• Automatiseer en digitaliseer processen en 

verminder handmatige acties.   

• Ben verzekerd van een toekomstbestendige 

software oplossing om processen te ondersteunen.  

• Werk klantgericht door per klant verschillende 

workflows in te richten.  

‘Order entry is nu 25% efficiënter ten opzichte van ons 

oude systeem. Hierdoor kunnen we meer werk verzetten 

met dezelfde mensen.’  

Over Trexico Logistics 

Trexico Logistics is een full service logistiek 

dienstverlener, met eigen vestigingen in Nederland en 

Rusland. Met een klantgerichte aanpak en een team van 

ervaren medewerkers biedt Trexico zijn klanten de 

kwaliteit die ze van de logistiek dienstverlener uit Rijen 

verwachten. Dat doet Trexico met behulp van een 

wereldwijd netwerk aan partners, drie eigen magazijnen, 

17 medewerkers, én een berg aan logistieke kennis.  


