
 

De internationale vraag naar een snelle levering van goederen groeit verder 

en stelt logistiek dienstverleners voor grote uitdagingen. Voorkom foutieve 

invoer van gegevens, minimaliseer de administratieve handelingen en 

versterk uw concurrentiepositie door uw douaneprocessen te automatiseren 

met één geïntegreerde oplossing. 

Bij grensoverschrijdende expeditie wilt u uw klanten volledig ontzorgen. Daarom mag er geen twijfel bestaan over 

de volledigheid en juistheid van de vereiste documenten. Met de douane software van Elevate-IT, die alle in o.a. 

België beschikbare douanestromen ondersteunt, heeft u de kennis in huis om aan uiteenlopende formaliteiten te 

voldoen.  

 

   

Transformeer 

business practices 

Optimaliseer producten 

en diensten 

Bescherm uw  

business 

Optimaliseer processen om uw 

concurrentiepositie te versterken 

voorop te blijven lopen. 

Verzamel en analyseer data om 

uw klanten beter te begrijpen en 

stem uw diensten af op hun 

behoeften. 

Vertrouw op de keuze van 

branchegenoten en maak gebruik 

van de intelligente, veilige (cloud) 

oplossingen van Elevate-IT. 

 
Douane: klanten bedienen  

met grenzeloos gemak.  
Versnel het aangifteproces met Elevate-IT’s douane software.  



 

Stroomlijn uw douaneprocessen met de software van Elevate-IT  

 

 

PLDA (BE) en AGS (NL)  

Doe direct vanuit het WMS een 

invoer- of uitvoeraangifte in PLDA 

voor België of AGS voor Nederland. 

Efficiënt en betrouwbaar: u ziet in één 

oogopslag of de aangifte compleet 

is. De verschuldigde invoerrechten en 

BTW worden automatisch bijgewerkt 

in de aangifte én in de WMS 

documenten, en daarom ook op de 

verkoopfactuur. Vervoersdocumenten 

worden daarnaast automatisch 

opgemaakt.  

 

GDB (nVWA) 

Producten van dierlijke oorsprong of 

levende dieren die de EU worden 

ingebracht, moeten worden 

aangemeld bij nVWA. Direct vanuit 

onze software doet u 

vooraanmeldingen (GDB) bij de 

nVWA en wordt u op de hoogte 

gehouden van de controles van de 

betreffende partij. 

NCTS 

Het afmelden van T1 documenten 

was nog nooit zo makkelijk: volledig 

geïntegreerd in het WMS proces. De 

controle op Toestemming tot Lossen 

loopt mee met het inslagproces, 

zodat er geen containers meer 

ongeoorloofd geopend worden. Het 

opmaken van een T1 voor Vertrek is 

ook ingebouwd in het WMS proces, 

inclusief controles op uitgaan.  

 

EMCS 

Via het Excise Movement and Control 

System (EMCS) doet u direct melding 

(e-AD) van vervoer van 

accijnsgoederen, onder schorsing van 

accijns. De meldingen aan EMCS zijn 

net als NCTS volledig geintegreerd in 

het WMS proces. 

DGVS 

Meld vervoersbewegingen op en 

rond schiphol aan DGVS 

(Documentloos Goederen Volg 

Systeem) zónder fysieke documenten 

via het platform van Cargonaut. Geen 

handmatige berichten meer: uw 

DGVS voorraad komt altijd overeen 

met uw WMS voorraad. 

Douane software 

Elke haven gebruikt een ander 

systeem. Ons WMS is volledig af te 

stemmen op al deze systemen. Zo 

voldoet u altijd aan de eisen van de 

betreffende douane.  

 

APCS & TUL 

Communicatie met de Antwerpse 

haven en PSA terminal voor het 

aanmelden van transporten verloopt 

direct en geïntegreerd met het WMS 

proces.  

Onze oplossing 
Wij zijn mensen met een passie voor IT! Elevate-IT is opgericht door gedreven 

consultants met reeds jarenlange ervaring. Als specialisten kennen we de kneepjes 

van het vak en bovenal hebben we plezier in wat we doen! Ons team bestaat dan 

ook uit enthousiaste consultants met een gezonde portie ambitie. Elevate-IT 

betekent innovatie, groei en toekomst! 

Elevate-IT 
Veldkant 35c  

2550 Kontich  

+32 (0)3 612 20 10  

www.elevate-it.be 

info@elevate-it.be 


