
  

   

Analytics Advanced 
Alle noodzakelijke data direct 

inzichtelijk met de kracht van Business 

Intelligence. 

 

Vandaag de dag is data overal. En voor logistiek dienstverleners 

is veel van deze data interessant. Maar met een overvloed aan 

informatie ziet u soms door de bomen het bos niet meer. En ook 

al heeft u de informatie binnen handbereik, het analyseren ervan 

is makkelijker gezegd dan gedaan. Zonde, want slim omgaan met 

de juiste gegevens levert enorme voordelen op. Beschikt u over 

veel data maar heeft u geen overzicht? Of wilt u met uw bedrijf 

een intelligentieslag maken? Kortom, wilt u slimmer gaan 

werken?  
 

Ga direct aan de slag met Analytics Advanced en creëer in één keer 

inzicht in de belangrijkste KPI’s voor logistiek dienstverleners. Deze 
zijn door Boltrics voor u ontwikkeld met behulp van Microsoft Power 

BI. Ga dus van data naar inzicht, van inzicht naar acties en 

onderbouw uw beslissingen met feiten. En ontdek hoe simpel slim 

werken kan zijn.  
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Bekijk uw data als nooit tevoren  

Analytics Advanced is een analytisch hulpmiddel dat 

data visueel inzichtelijk maakt door gebruik van 

Microsoft Power BI. Dit hulpmiddel legt relevante 

informatiebronnen naast elkaar, om zo relaties aan te 

tonen. Deze relaties worden direct inzichtelijk in de 

vorm van live dashboards en rapporten. Zo heeft u in 

één keer overzicht over alle noodzakelijke gegevens. 

 

Rapporten voor logistiek dienstverleners 

Boltrics levert software specifiek voor logistiek 

dienstverleners. En deze filosofie zetten wij door in 

onze aanpak met betrekking tot Analytics Advanced. 

Wij deden onderzoek onder logistiek dienstverleners 

naar de belangrijkste Key Performance Indicators 

(KPI’s). De uitkomst verwerkten wij in rapporten en 
dashboards, welke al onze klanten kunnen gebruiken. 

 

Altijd en overal inzichtelijk 
Onderneem actie met soepele toegang tot data-

inzichten vanaf uw bureau of wanneer u onderweg bent. 

De Power BI applicaties van Microsoft bieden u de 

mogelijkheid altijd op de hoogte te blijven. Ongeacht 

het device waar u gebruik van maakt. 

 

Vertrouwde software van Microsoft 

Analytics Advanced kan worden geïntegreerd met 

andere hulpmiddelen, waaronder Microsoft Dynamics 

Business Central en Microsoft Excel. Zo kunt u snel aan 

de slag en naadloos samenwerken met uw bestaande, 

vertrouwde oplossingen. 

 

Creëer een datacultuur in uw organisatie 
Datagericht handelen maakt snelle weloverwogen 

beslissingen mogelijk. Verbind en verken uw gegevens 

met visuele rapporten die u kunt gebruiken, publiceren 

en delen. Overtuig uw collega’s met feiten en verbeter 
zo uw processen.  

Generieke rapporten voor iedereen 
Boltrics ontwikkelt Analytics Advanced op klantvraag. 

Creëren we een interessant dashboard? Dan krijgt 

iedereen deze vanaf de eerstvolgende update. Zo heeft 

u altijd de meest relevante en actuele inzichten voor 

logistiek dienstverleners paraat.  

 

 

 

 

 

Loop voorop met Microsoft tools 

Al 10 jaar op rij scoort Microsoft Power BI het best in het 

‘Gartner Magic Quadrant voor Business Intelligence & 
Analytics’. Door de analysetool gebruiksvriendelijk in te 

richten worden complexe analyses ineens gemakkelijk. 

Zo krijgen de gebruikers snel inzicht en overzicht in hun 

bedrijfsvoering. Hierdoor wordt Microsoft als leider 

erkend binnen dit segment. 

 

Huidig beschikbare datasets 
Bij de module Analytics Advanced worden dashboards 

en KPI’s aangeboden door middel van Microsoft Power 
BI en het Power BI Datawarehouse van Boltrics in 

Microsoft Azure. Momenteel zijn de volgende 

dashboards inbegrepen. Zoals aangegeven wordt deze 

set continu uitgebreid. 

WMS Dashboards met de volgende rapporten 

a. Inventory 

b. Customer Heatmap 

c. Location Capacity 

d. Storage Days 

e. Documents 

f. VAL Orders 

 

TMS Dashboards met de volgende rapporten 

a. Revenue / Cost per Truck, Driver, Customer & 

Service 

b. Insight of Activities per Region 

 

Financial Dashboards met de volgende rapporten 

a. Results 

b. Revenue 

c. Payment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Galileïlaan 23B 

6716 BP Ede 

+31 (0)318 742 550 

www.boltrics.com 

info@boltrics.nl 

Van data naar een succesvolle strategie 
Wanneer u gebruik maakt van het bovenstaande, weet u 

binnen de kortste tijd wat wel werkt voor u en wat niet. 

Zo kunt u in het vervolg verlieslatende opdrachten 

afwijzen en winstgevende deals met beide handen 

aangrijpen. Zonder dat u hier achteraf over hoeft te 

twijfelen. Bewandel altijd het juiste pad en maak 

strategisch de beste keuzes, om zo uw 

winstgevendheid te vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen op een rij 

• De belangrijkste data overzichtelijk inzichtelijk 

• Voorgeprogrammeerde dashboards 

• Overal en altijd te raadplegen 

• Maak weloverwogen beslissingen 

• Dashboards voor TMS, WMS & Finance 

• De beste BI tool volgens Gartner 

• Zet data centraal in uw organisatie 

• Vergroot uw winstgevendheid 

 

 


