
  

   

Finance 
Beheer uw financiële administratie 
gedurende het gehele logistieke proces. 

 
 
Elk bedrijf is afhankelijk van de financiële resultaten. Ongeacht 
de sector waarin u acteert. Daarom wilt u de totale controle over 
uw financiën houden. Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt aan uw 
boekhouding? Of aan het maken van gedegen financiële 
rapportages? Heeft u voor het laatstgenoemde wel de juiste 
gegevens voorhanden? Het begint bij een goed gestroomlijnde 
financiële administratie.  
 

Met de – standaard en door Boltrics ontworpen – financiële 
functionaliteiten in Microsoft Dynamics 365 Business Central 
beheert u uw volledige financiële administratie van begin tot eind. 
Van automatische facturatie en klant specifieke prijsafspraken 
tot het beheer van meerdere (online) rekeningen. Alles in één 
oplossing, volledig geïntegreerd met uw bedrijfsprocessen.  
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Alle financiële domeinen in één 
oplossing  
Microsoft Dynamics 365 Business Central voorziet in de 
behoefte om financiële boekingen te beheren én te 
rapporteren op alle financiële domeinen. Dit geldt voor 
inkoop en verkoop, maar ook voor de cashflow, kosten- 
en batenoverzichten van werknemers, btw-afhandeling, 
activa en resources én betalingen en dagafschriften. En 
dat allemaal in uw eigen valuta, of in een vreemde 
valuta via automatisch bij te werken wisselkoersen. 
 

Belastingaangiftes volgens het boekje 
Als ondernemer wilt u alle stakeholders tevreden 
houden. Zo ook de belastingdienst. Met Dynamics 
Finance doet u zonder moeite digitale btw-aangiftes 
en, wanneer u intracommunautaire leveringen en 
diensten levert, ICP-opgaves. Dit gebeurt via een veilige 
XBRL-verbinding, waardoor alleen u en de 
belastingdienst de aangifte in kunnen zien. 
 

Klantafspraken tot in detail verwerken 
Met meerdere klanten en onderhandelingen hanteert u 
hoogstwaarschijnlijk meerdere tariefafspraken. Maar 
deze telkens opnieuw terugzoeken, toepassen en 
verwerken in een factuur neemt veel tijd in beslag. Met 
Boltrics’ WMS- en TMS Contracten verwerkt u bijna elk 
denkbare tariefafspraak in uw systeem. Deze 
communiceert u gemakkelijk met uw klant na elke 
(periodieke) aanpassing. Geen dikke ordners met 
tarieven meer en vooral geen handmatige invoer van 
opbrengsten.  
 

Boek kosten en opbrengsten 
automatisch over 
Voor een juist financieel overzicht is het cruciaal om te 
weten wat er in welke periode is gebeurd. Maar niet 
altijd lukt het om een financiële handeling direct te 
registreren. Daarom is het wenselijk om achteraf met 
terugwerkende kracht kosten en opbrengsten 
automatisch over te boeken naar de juiste datum. Met 
onze oplossing kan dat vanuit het logistieke document 
met een periodesjabloon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herinner uw klanten met automatische 
aanmaningen 
Wanneer u diensten levert aan uw klanten heeft u recht 
op een vergoeding. Het is nota bene uw broodwinning. 
Helaas gebeurt dit niet altijd binnen de afgesproken 
termijn en kost hier achteraangaan vaak veel tijd en 
moeite. En dus extra kosten. Boltrics ontwikkelde 
daarom een functionaliteit die zelf aanmaningen 
aanmaakt en verstuurt. Zo heeft u er geen omkijken 
meer naar. 
 

Herken papieren documenten zonder 
moeite 

Niet iedereen werkt digitaal. Althans, nog niet. De kans 
is dus aanwezig dat u bijvoorbeeld een papieren 
inkoopfactuur ontvangt. Dan wilt u deze verwerken in 
uw systeem. Met ‘Document Capture’ scant, boekt en 
keurt het systeem inkoopfacturen goed voor 
betalingen. Dit scheelt u een aantal handmatige 
handelingen. 
 

Bepaal zelf of btw aan de orde is 

Voor douanegoederen die langdurig in Nederland 
opgeslagen worden gelden speciale 
entrepotregelingen. Met een speciaal btw-tarief, 
namelijk 0%. Onze Finance module is van deze regeling 
en tarieven op de hoogte en biedt dan ook de 
mogelijkheid om btw-vrije boekingen te plaatsen. 
 

Boek inkoopreserveringen automatisch 
vanuit kostenregels in documenten 
Inzicht in uw kosten en baten is cruciaal om de 
winstgevendheid van specifieke opdrachten te 
bepalen. Met onze finance module is het daarom 
mogelijk in logistieke documenten de verwachte 
uitgaven en opbrengsten vast te leggen. Voordat u de 
dienst uitvoert. Sterker nog, het is zelfs mogelijk dat u 
het systeem laat zoeken naar het beste contract voor 
een bepaalde dienst. Hierdoor heeft u direct inzicht in 
de marges van het document of dossier. Of u kunt de 
kostenregels simpelweg reserveren op de balans voor 
die periode. Wordt de inkoopfactuur geboekt? Dan 
vervalt de reservering automatisch, waardoor uw cijfers 
altijd up-to-date zijn. 
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Automatisch vereffenen van 
grootboekposten  
Vrijwel elk bedrijf gebruikt enkele tussen-rekeningen, 
ook wel wachtrekeningen genoemd. Op deze 
rekeningen lopen de posten feitelijk tegen elkaar op, 
totdat het saldo op 0 is beland. In Dynamics 365 
Business Central kunt u gemakkelijk automatisch 
grootboekposten vereffenen, ofwel afletteren. Het 
resultaat is een simpel lijstje van open posten die het 
saldo verklaren. 
 

Boek en maak geblokkeerde bedragen 
automatisch over op een G-rekening 

Wanneer u met onderaannemers werkt, bent u 
verantwoordelijk voor de loonheffingen die zij moeten 
afdragen. Hierom werken veel organisaties met 
geblokkeerde rekeningen, ook wel G-rekeningen 
genoemd. Omdat het is toegestaan om het G-deel 
vanuit eigen G-rekening te voldoen, is het ook mogelijk 
gemaakt dat G-delen automatisch vanaf een separate 
bankrekening betaald worden. Deze is in 3PL- en 
Nekovri Dynamics gemakkelijk zelf in te richten, 
waardoor u het risico aanzienlijk beperkt.  
 

Verzend gedetailleerde facturen 
automatisch  

Facturen personaliseren, klant- en andere 
detailgegevens toevoegen en automatisch verzenden 
op een vooraf vastgesteld moment. Inclusief een zelf in 
te bouwen controlemoment. Investeer eenmalig tijd in 
de inrichting en bespaar zeeën van tijd op de langere 
termijn. De specificaties worden direct uit uw systeem 
gehaald, dus onjuiste overname is nooit aan de orde. 
 

Creëer overzicht met financiële 
rapportages 
Nu uw bedrijfsprocessen omtrent warehousing, 
transport en/of freight forwarding volledig zijn 
geïntegreerd met uw financiën, is het een stuk 
gemakkelijker om volledige, juiste rapportages te 
draaien. Creëer moeiteloos inzicht in uw financiële 
prestaties met specifieke Key Perfomance Indicatoren 
op de Dynamics startpagina, Cashflow prognose, Excel 
reports van Microsoft, Jet Reports, of de specifieke 
Power BI rapportages van Boltrics. Zo weet u 
bijvoorbeeld of u de logistieke prestaties haalt die u 
met uw klant afgesproken heeft. Op basis hiervan kunt 
u veilig en snel de juiste beslissingen nemen. 
 

 
 

De voordelen op een rij 

• Al uw financiën volledig gestructureerd 
• Afgestemd op uw logistieke processen 
• Compliant met de belastingdienst 
• Vergroot uw efficiëntie met contracten 
• Automatische overboekingen van kosten en 

opbrengsten 
• Ontvang uw geld sneller met automatische 

aanmaningen 
• Creëer inzicht in uw winstgevendheid 

 
 


