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Automatiseert douane- en compliance-processen

Consolideert douaneactiviteiten op één centraal punt 

Universele user interface, welke lokale vereisten beheert

Standalone UI of een rechtstreekse verbinding met welk ERP 
of TMS-systeem dan ook

Volledige, realtime visibility van aangiftestatus naar welke 
partij dan ook, intern of extern

Werkt direct met operationele systemen

Douane workflows, rapportage en status volledig afgestemd 
op de wettelijke vereisten van elke individuele 
douaneautoriteit

Bewezen, en gecertificeerde oplossing met laag risico

Multi-tenant en meertalig systeem gebaseerd op de cloud

BluJay's Customs Management is een multi-country en 
meertalige softwareoplossing voor douane-compliance die
u in staat stelt om te voldoen aan douane- en 
veiligheidsvoorschriften via een enkel verbindingspunt.
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Handelt technische en administratieve zaken af met douaneautoriteiten 
over de hele wereld

Valideert en bewerkt douaneaangiften zodat alleen correct ingevulde 
aangiften naar de douane worden gezonden

Volledig schaalbaar om fluctuerende businessvolumes te kunnen 
afhandelen, hetzij wereldwijd, hetzij binnen één bepaald land

Stroomlijnt de communicatie binnen de gehele 
import/export-gemeenschap, waardoor informatie automatisch gedeeld 
kan worden, hetgeen supply chain voordelen oplevert

Rechtstreekse verbinding met de douaneautoriteiten van de belangrijkste 
handelslanden, waar regelmatig nieuwe landen bij komen

Maakt gebruik van de standaard EDI-output van de klant om de vereiste 
douanereglementen te uploaden

Harmonisering van één universele douaneregeling in meerdere landen 
met één universele output

Ondersteunt zowel de supply chain activiteiten van logistieke 
dienstverleners, customs brokers als de importeur/exporteur - 
onafhankelijk van de sector 

Gedurende de gehele cyclus van de douane afhandeling ontvangt u 
automatisch status informatie

Mogelijkheid tot het efficiënt vastleggen van inklarings- en 
afhandelingskosten met behulp van automatiseringstools en een 
configureerbare workflow op basis van klanteisen
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Verhoog de snelheid, 
nauwkeurigheid en transparantie van 
douane en compliance wereldwijd

Customs
Management



BluJay Solutions’ Customs Management leidt tot een verlaging van kosten, tijd en complexiteit door mondiale 
douaneactiviteiten in één gebruikersinterface te combineren. Customs Management omvat alle functies voor de wettelijk 
correcte afhandeling van producten en diensten vanuit een centraal punt volgens alle wereldwijde douane- en compliance 
wetgeving en voorschriften waaronder: binnenkomst van goederen, goedkeuring voor het vrije verkeer binnen een land of 
regio, export- en speciale procedures. De indiening van aangiften bij en de ontvangst van berichten van douaneautoriteiten 
vinden allemaal elektronisch plaats, met één oplossing in hetzelfde formaat, universele ui, workflow en platform ongeacht de 
bestemming.

Aangiften kunnen geautomatiseerd bij de douane worden ingediend na ontvangst van alle gegevens vanuit een extern ERP- of 
transport management systeem. Automatiseringstools in de gebruikersinterface versnellen de invoer van gegevens voor item 
master of andere sjablonen, terwijl de geïntegreerde conversiemachine gegevens naar het BluJay standaardformaat en vice 
versa omzet. 

Ideaal voor logistieke dienstverleners, expediteurs, douaneagenten en mondiale fabrikanten. Customs Management is 
ontworpen om aan uw unieke douane- en compliance eisen te voldoen voor de import/export/doorvoer naar of uit meerdere 
landen, nu en in de toekomst. Een belangrijk element van onze aanpak is dat het douaneprogramma constant wordt 
onderhouden en verder ontwikkeld door specialisten die een nauwe relatie hebben met douaneautoriteiten in hun eigen land. 
Zij begrijpen de lokale eisen en hebben de ervaring om effectief om te gaan met richtlijnen en voorschriften in alledaagse 
situaties.
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BluJay Solutions helpt bedrijven over de hele wereld uit te blinken in 
logistiek en handelscompliance - het zit in ons DNA. Via een combinatie van 
data, netwerken en applicaties, geleverd op de BluJay wijze, voorziet ons 
DNA-platform in het verkrijgen van een frictieloze supply chain voor 
duizenden toonaangevende fabrikanten, retailers, distributeurs, 
expediteurs, douane-expediteurs, vervoerders en logistieke dienstverleners.
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