
  

   

App Platform 
Al uw voorraden, processen en 
planningen in de hand. 

 
Efficiëntie en communicatie behoren tot de belangrijkste pijlers 
binnen de logistiek. Uw klanten eisen de snelste oplossing en 
altijd de juiste informatie hierover. Met toenemende drukte en 
strengere klanteisen is dit niet altijd mogelijk. U heeft ook nog 
uw kerntaken uit te voeren. Maar wat als zij bepaalde stappen 
zelf konden ondernemen? Wat als zij hun voorkeuren niet 
hoeven door te geven, maar zelf kunnen invoeren? Dan verhoogt 
u in één klap de efficiëntie en uw informatievoorziening. 
 

Met het Boltrics App Platform blijft het niet meer bij “wat als”. Door 
uw logistieke partners toegang te geven tot een selectief deel van 
uw processen, kunnen alle partijen handelen naar wat hen het best 
uitkomt. U zet de lijnen uit en de rest gaat vanzelf.  
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Veel meer dan een applicatie  
Het App Platform is één applicatiecentrum voor al uw 
mobiele devices. Deze module biedt legio 
mogelijkheden aan zowel uw bedrijf, als aan uw 
opdrachtgevers en klanten. Voorraden reserveren, 
timeslot booking, verificatie, en nog veel meer. Geen 
maatwerk, maar een volledig platform voor al uw 
logistieke processen. En daardoor continu in 
ontwikkeling. Zoals u van Boltrics gewend bent. 
 
 

Altijd up-to-date met de nieuwste 
technologie  
Dit platform is – net zoals onze andere producten – 
ontwikkeld als een standaard brancheproduct. 
Gefundeerd op de input van onze klanten. Wij zorgen 
ervoor dat de koppelingen bij elke update worden 
bijgewerkt en nieuwe items generiek worden 
toegevoegd. Zo profiteert iedereen van elkaars kennis 
en kunt u altijd gebruik maken van de nieuwste 
features. 
 
 

Op alle devices overal en altijd toegang 
voor wie u maar wilt 
Met het Boltrics App Platform bent u niet de enige met 
toegang tot uw logistieke processen. Ook uw 
opdrachtgevers kunnen, alleen wanneer u dat toestaat, 
toegang krijgen tot uw systeem. Zo kunnen zij 
bijvoorbeeld timeslots en chauffeurs inboeken, of 
voorraden reserveren. U bepaalt hier ook in hoeverre u 
dit wilt controleren. Zo houdt u alles zelf in de hand. 
Ongeacht met welk device u op dat moment werkt.  
 
 

Bespaar zeeën van tijd met real-time 
integratie 
Geen papieren formulieren meer. Geen Excel-
bestanden die u later in uw WMS of TMS moet 
integreren of zelfs handmatig moet invoeren. Vergeet 
tijdrovende administratieve acties. Alles wat u in uw 
Boltrics App Platform doet, is direct verbonden met uw 
systeem. Zo doet u nooit meer dubbel werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proof of Delivery direct in uw systeem 
Is uw chauffeur gearriveerd op de gewenste 
bestemming en is alles in goede orde aangekomen? 
Mooi, dan hoeft hij alleen nog maar een POD via de app 
te bevestigen en het wordt direct verwerkt in uw 
systeem én alle partijen worden hiervan op de hoogte 
gebracht. 
 
 

Verhoog de efficiëntie van uw 
warehouse medewerkers                                

Steeds meer logistiek dienstverleners werken in hun 
warehouse met smartphones. Het gebruiksgemak, de 
vertrouwde interface en de grote schermen verhogen 
de efficiëntie van de warehousemedewerkers 
aanzienlijk. Met het App Platform scannt u via HTML5 
rechtsreeks vanuit de browser, met welk device dan 
ook. 
 
 

Vergemakkelijk en versnel 
kwaliteitscontroles 
Een ander voordeel van HTML5 Scanning via het App 
Platform komt duidelijk naar voren bij 
kwaliteitscontroles. Door het werken met dropdown-
menu’s en het kunnen toevoegen van foto’s aan een 
schadeformulier bespaart u zeeën van tijd. De 
werknemer controleert de lading, maakt een foto, voegt 
deze direct toe aan het systeem en rond de taak af. Op 
het kantoor hoeft niemand gestoord te worden.  
 
 

Voorkom onnodige kosten en betaal naar 
gebruik Vergeet complexe prijsafspraken. Selecteer 

simpelweg het abonnement naar het verwachte gebruik 
en betaal één bedrag per maand. Schakel deze op en af 
wanneer u meer of minder gebruik verwacht. U betaalt 
daarnaast alleen voor de processen die voor u 
gemodelleerd worden. Simpel en duidelijk. 
 
 

Alle voordelen op een rij  
• Alle registratie vanuit één applicatie  
• Overal toegankelijk op elk device  
• Altijd up-to-date technologie  
• Vergroot uw klantgerichtheid  
• Efficiëntieverhoging van uw personeel  
• Duidelijke pricing 


