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Het team

Na de verkoop van Cargo-

Mate zijn Henk Boorsma en 

Martin Bos in 2011 Riege in 

de Benelux gestart. Beide heren zijn 

sinds 1989 actief in de wereld van de 

expeditie waardoor ze een gedegen 

kennis hebben van deze dynamische 

markt. Omdat ze dicht op de praktijk 

zitten, zijn ze goed op de hoogte van 

de wensen van de klant en kunnen 

ze zich goed inleven in de day-to-day 

business van de expediteur. Begin 

2012 is het team versterkt met Nardo 

Bezemer. Ook Nardo kent de wereld 

van de expediteur en hij heeft reeds 

eerder met Henk en Martin samen-

gewerkt. 

Scope
Het nieuwe product dat Riege in 

de markt heeft gezet heet Scope. 

Scope is dé software voor lucht- en 

zeevracht expeditie met Douane 

gebundeld in één pakket. Het is een 

innovatief softwarepakket waarmee 

expediteurs de gehele documentatie 

van een zending kunnen verzorgen. 

Alle informatie is op zendingsniveau 

digitaal vast te leggen en makkelijk 

terug te vinden. 

Uiteraard ondersteunt Scope e-freight 

volledig. Riege is sinds 2002 actief 

deelnemer in het IATA Cargo 2000 

project. 

De voorloper van Scope is Procars, 

een wereldwijd bekend systeem in 

freight forwarding. 

Software eenvoudig in gebruik
Met Scope kan iedere gebruiker op 

een eenvoudige, snelle manier zen-

dingen verwerken:

•  Een moderne,intuïtieve en 

gebruiksvriendelijke interface

•  Alle documentatie als pdf beschik-

baar en direct te e-mailen vanuit 

de zending

•  Volledige integratie tussen expedi-

tie en Douane in de software

• Software draait in de Cloud 

“Het voordeel van een jong product 

is dat we al snel voorop lopen bij 

nieuwe ontwikkelingen. Zo is er 

recent een koppeling gemaakt met 

het OAG fl ight schedule, komt in de 

volgende versie een geïntegreerde 

tarievenoplossing met CargoOffi ce 
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en bouwen we nu aan een realtime 

koppeling met de database van de EU 

met alle regulated agents en known 

consignors”, aldus Henk Boorsma.

Niet te stuiten ontwikkelingen
De op lucht- en zeevracht gerichte 

software is ook in gebruik bij bedrij-

ven die alleen de douanemodules van 

Scope gebruiken. De eerste prioriteit 

van het Riege team was om de dou-

anemodules geschikt te maken voor 

de Nederlandse markt. Vorige zomer 

is daar de laatste hand aan gelegd en 

is het systeem volledig geschikt voor 

de Nederlandse Douane. Daarnaast is 

hard gewerkt aan de modules Invoer, 

Uitvoer, NCTS, PD, VWA en CSUM/

DGVS. Deze zijn allemaal in de eerste 

18 maanden van het bestaan van 

Riege tot stand gekomen. 

Martin Bos: “De overgang van Sagitta 

invoer naar AGS2 invoer dit najaar, 

hebben we in overleg met onze klan-

ten en de Douane ingepland. In Scope 

vervangt de AGS2 module de Sagitta 

invoer module. Klanten hoeven deze 

nieuwe module niet aan te schaffen.”

Aangezien Riege de ontwikkelingen 

bij de agenten op de voet volgt, werd 

duidelijk dat er ook behoefte is aan 

een passende warehouse oplossing. 

De experts van Riege zijn daarom aan 

de slag gegaan met de ontwikkeling 

van een WMS-pakket (warehouse 

management systeem) volgens 

dezelfde fi losofi e als Scope: Keep it 

super simple! Naar verwachting komt 

dit pakket in het najaar op de markt. 

Personal touch
Voor de mannen van Riege zijn 

klanten meer dan alleen relaties. Ze 

beschouwen hen als partners omdat 

ze altijd de dialoog opzoeken. Riege 

biedt haar klanten ondersteuning 

op verschillende manieren. Zo zijn 

de up-to-date handleidingen op de 

website altijd te raadplegen. Ook 

geeft Riege trainingen aan klanten 

die daar behoefte aan hebben. Naast 

de Nederlandse telefonische helpdesk 

is er zelfs een ‘hotline’ service. 

Expediteurs die interesse hebben in het 

softwarepakket Scope krijgen vrijblij-

vend een persoonlijke presentatie over 

de uitgebreide mogelijkheden en de 

meerwaarde van het pakket. 

Ondanks het feit dat Riege in Nederland 

twee jaar geleden in een lastig, econo-

misch klimaat is gestart, heeft zij inmid-

dels bijna 20 klanten aan zich weten 

te binden. De persoonlijke benadering 

heeft daar zeker bij geholpen. Nardo 

Bezemer: “We zijn blij om klanten terug 

te zien die we vroeger ook bedienden. 

Sommige klanten kennen we inmiddels 

al meer dan 20 jaar.”

Interviews met klanten zijn te vinden 

op de website van Riege 

(www.riege.com/nl). 

Daar staat ook meer gedetailleerde 

informatie over de producten en 

diensten die Riege aanbiedt. 
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