
   

   

Zeevracht 
Stroomlijn elke zending van terminal tot 
terminal en van deur tot deur. 

 
Als expediteur weet u als geen ander dat aan elke zending weer 
andere eisen worden gesteld. En ondanks dat processen in 
binnen- en buitenland universeel zijn, blijkt het vaak alsnog een 
uitdaging de goederen probleemloos over de grens te krijgen 
zonder te veel invoerrechten te moeten betalen. Verspilt u tijd 
aan het registreren van de benodigde gegevens? Eisen uw 
klanten continu op de hoogte gehouden te worden wanneer 
welke vracht aankomt, in welke containers en eventuele 
vertraging? Mist u het overzicht wat u uitgeeft aan kosten en 
binnenkrijgt aan opbrengsten? 
 

Met de zeevracht expeditie software van Boltrics kunt u het gehele 
traject van zeevracht beheren. Van begin tot eind. U voert gegevens 
slechts éénmaal in en het systeem maakt de werkprocessen simpel 
en snel. Zodat u tijd bespaart en beter inzicht heeft. Zodra u de 
gegevens heeft ingevuld, beschikt u direct over de benodigde 
documenten.    
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Beheer orders van aanvraag tot 
facturatie 
Beheer orders van aanvraag tot facturatie 
Succesvolle freight forwarders maken het verschil op  
het vlak van efficiëntie. Daarbij valt op het vlak van  
administratie nog veel winst te boeken. In Boltrics’  
software legt u eenvoudig opdrachten vast en beheert  
u ze tot en met de facturatie ervan. Eenmalige invoer  
van gegevens, consistente data en realtime connecties  
met externe platforms. 
 

Genereer en verstuur documenten 
automatisch 
Voor het transport van goederen over zee zijn de juiste  
export- en importdocumenten nodig om de goederen  
probleemloos over de grens te krijgen en niet teveel  
invoerrechten te moeten betalen. Het gehele traject  
van zeevracht kan met onze software worden beheerd,  
van begin tot eind. U voert slechts éénmaal gegevens  
in en het systeem maakt de werkprocessen simpel en  
snel, zodat u tijd bespaart en beter inzicht heeft. 
Zodra u de gegevens heeft ingevuld, beschikt u over  
de benodigde documenten: 

• Bill of lading 
• Afhaal-/afleverdocumenten voor containers 
• CMR voor container 
• Facturen 
• Douane aangiftes 
• Opdrachten & bevestigingen 
• Zendingcertificaten 
• Waardeverklaring 
• EUR.1 certificaat 
• Certificaat van Oorsprong (CvO) 
• ATR 

 

Direct inzicht in de opbrengst 
Er zijn geen standaard zeevracht tarieven. De prijzen  
hangen onder andere af van de lading. Maar ook van  
het vaargebied van vertrek en bestemming, en het  
aantal rederijen dat die route vaart. Met onze zeevracht  
expeditie software legt u de complexe tariefafspraken  
vast in het systeem, zodat u altijd inzicht heeft in de  
kosten. Werkt u bijvoorbeeld met vaste tarieven? Leg  
deze heel eenvoudig in de software vast en voorkom  
onnodige manuele acties. Of u er nu voor kiest tarieven  
handmatig in te voeren of te werken met contracten.  
Bij beide opties geldt; zodra u de kosten toevoegt aan  
de order heeft u direct inzicht in het resultaat – de  
marge op uw zending. 
 
 
 

Import & export vanuit één systeem 
Handel alle processen af vanuit één systeem. Van  
offerteaanvragen tot shipments, boekingen en  
orderverwerking. Maak uw werk nog gemakkelijker en  
reduceer de kans op fouten dankzij een koppeling met  
Portbase. Hét platform voor de uitwisseling van  
logistieke informatie voor de Nederlandse havens in  
Rotterdam en Amsterdam. Daarmee kunt u uw  
container en de bijbehorende documenten  
voormelden bij alle terminals. Of het nu gaat om  
import of export, de bijbehorende documenten  
worden direct vanuit de software gegenereerd.  
 

Alle gegevens bij de hand met INTTRA 
Realiseer een koppeling met het systeem van INTTRA  
en reduceer de noodzaak tot handmatige invoer. Zo  
kunt u eenvoudig uw Bill of Lading instructie  
elektronisch versturen naar de rederij, containers  
boeken en het geverifieerde brutogewicht (VGM)  
doorgeven. Vanuit de software plant, boekt en trackt u  
zendingen van A tot Z. Met een druk op de knop heeft  
u inzicht in de rederij, bijbehorende gegevens en  
tarieven. 
 

Voorkom vertraging bij de grens 
Meld de benodigde douanedocumenten voor import,  
export en doorvoer van goederen (digitaal) aan bij de  
douane vanuit onze software; 

• VWA, NCTS, douane document per container 
en per dossier  

• Eén of meerdere containers per aangifte 
• Bill of Lading melding vrijgeven 
• DIN/DEN regeling via Portbase 

Ook koppelingen met andere douanesystemen voor de  
afhandeling van import en export kunnen snel worden  
gerealiseerd. 


