
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freight Forwarding  
Op de hoogte van deur tot deur. Van hier 

tot Tokyo.   
 

 

 

Voor het internationaal transport van goederen zijn de juiste export- en importdocumenten nodig om de 

goederen probleemloos over de grens te krijgen en niet teveel invoerrechten te moeten betalen. Met de 

software van Elevate-IT beheert u het gehele traject – van deur tot deur. U voert gegevens slechts éénmaal 

in en het systeem maakt de werkprocessen simpel en snel, zodat u tijd bespaart en beter inzicht heeft. 

Onze Freight Forwarding software is de complete softwareoplossing voor het afhandelen van luchtvracht, zeevracht, 

wegtransport en douaneactiviteiten: u handelt het inkopen en verkopen van transportdiensten (forwarding) 

administratief af. Van de planning tot en met de facturatie. Van een enkele transportorder tot complete groupage 

opdrachten, waarbij u altijd direct inzicht heeft in uw prestaties.

  



 

Ondersteun import & export activiteiten 

Handel alle processen van wegtransport, zee- en/of 
luchtvracht af met één oplossing. Van 
offerteaanvragen en shipments tot boekingen en 
orderverwerking. De bijbehorende documenten 
worden vanuit de software gegenereerd. 

Groupage 
Registreer per bestemming losse boekingen en 
koppel deze als deelzendingen aan een 
containerdossier. De software houdt rekening met 
het totale gewicht en formaat van de 
deelzendingen. U draait vervolgens eenvoudig en 
snel laadlijsten en een container manifest uit. 

Zeevracht 
Boek volledige containers (FCL) of geconsolideerde 
containers (LCL) voor uw klanten. U registreert de 
benodigde gegevens voor de im- en exportzending 
en genereert vervolgens eenvoudig een arrival 
notice, boekingsbevestiging, transportopdracht, 
Douane Invoer/Uitgifte Document of Transit 
aangifte, een LaatVolgen, een CMR en/of een 
verschepingsinstructie. 

Luchtvracht 
Druk bij exportzendingen de House Air Way Bill 
(HAWB) en de Master Air Way Bill (MAWB) af of 
verstuur deze per e-mail.  

Automatiseer douane aangiftes 

Expeditie van goederen vereist kennis én een 
systeem dat alle douanestromen ondersteunt. 
Vandaar dat onze software is uitgerust met een 
uitgebreide douane functionaliteit. Daarmee doet u 
geautomatiseerd aangifte, worden de benodigde 
documenten automatisch gegenereerd en heeft u 
altijd inzicht in het douaneproces. 
 
Communiceer met Portbase, Cargonaut & douane 

U bent de spin in het web bent en werkt intensief 

samen met andere partijen in de markt. Met directe 

koppelingen, zoals Portbase (Seafreight) en Cargonaut  

 

(Airfreight) en de Nederlandse douane voor het doen 

van aangiften, vereenvoudigt u het proces en 

voorkomt u fouten. Dit alles vanuit één 

softwareoplossing. 

 

Registreer alle relevante gegevens  

Leg voor de afhandeling van containers, pallets, auto’s 

of pakketten de benodigde gegevens vast: 

• Goederen gegevens (formaat, gewicht, 

gevaarlijke stoffen, temperatuur, etc.) 

• Adresgegevens opdrachtgever & ontvanger 

• Laad- en losadres 

• Airlines, rederij en boot 

• (Lucht)havens 

• ETD en ETA 

• Bill of lading 

• Afhaal-/afleverdocumenten  

• CMR 

• Facturen 

• Douane aangiftes 

• Opdrachten & bevestigingen 

• Zendingcertificaten, waardeverklaring, EUR.1 

certificaat, Certificaat van Oorsprong (CvO) en 

ATR 

 

Leg tariefafspraken vast 

Tarieven voor zee- en luchtvracht zijn nooit standaard. 

De prijzen hangen af van de lading, vertrekplaats en 

bestemming en van het aantal rederijen of airlines dat 

actief is op de gewenste route. Met onze software legt 

u de complexe tariefafspraken vast in het systeem, 

zodat u altijd inzicht heeft in de kosten. 

 

Verwerk inkoopfacturen automatisch 

Stuur met onze oplossing niet alleen de logistieke 

activiteiten aan, maar ook de financiële stroom. Match 

bijvoorbeeld binnenkomende facturen direct met de 

gemaakte afspraken eerder in het logistieke traject. 

Beperk daarmee fouten tot een minimum en vergroot 

tegelijkertijd de marge. Indien gewenst kan dit proces 

volledig geautomatiseerd worden met behulp van 

Document Capture. Daarmee slaat u al uw documenten 

digitaal op en worden inkoopfacturen automatisch 

aangemaakt en gematcht. 

 

Wie zijn we? Elevate-IT 

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! 
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