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C-track visualiseert workload

C-Track, één van de

meestgebruikte voertuig-

volgsystemen in bestel- en

leasewagens, is alweer toe

aan de vijfde generatie

hardware. “Hierbij is de

bedrijfszekerheid verder

geoptimaliseerd”, meldt

Perry Sporken, directeur

van C-Track Benelux. Ook

C-Track’s fleetmanage-

mentsoftware is

verder verfijnd.

Zo geeft het

PlanTrack grafi-

sche planbord

niet alleen de

positie van de

auto’s weer op

een kaart, maar

toont daarbij

ook de relatie –

geografisch en

qua tijd – ten

opzichte van de

workload. Op deze manier

visualiseert PlanTrack het

hele werkproces, waar-

door planners in één oog-

opslag zicht hebben op de

voortgang van de plan-

ning.

Een nieuwe ontwikkeling

is verder een tracking & 

tracing-unit voor lading-

dragers, zoals opleggers,

pallets en huurauto’s. Het

systeem functioneert zon-

der externe stroombron

ruim een maand op de ei-

gen batterijen en meldt

automatisch de locatie, de

afgelegde weg, laaddeur

open/dicht, hard remmen

en het begin/einde van de

rit. 

De informatie kan worden

bekeken via de C-Track

fleetmanagementsoft-

ware, die zowel server- als

webbased beschikbaar is.

“Inmiddels zijn al meer-

dere ladingdiefstallen op-

gelost dankzij deze tech-

nologie”, laat Sporken

weten.

C-Track Benelux, 
Papendrecht 
www.c-track.nl
Stand 08.010

Job
C-Track’s PlanTrack haalt een job op

uit de backofficesoftwaer en visuali-

seert deze op de kaart. Per chauffeur is

te zien hoe hij ‘in zijn dag’ zit.  

Ieder zijn eigen taal in Manpack

Het van oorsprong Britse

TMS Manpack3 is nu in

vijf talen beschikbaar.

Naast Engels en Neder-

lands is er ook een Franse,

Duitse en Poolse versie

operationeel. “Transpor-

teurs die via Secure Inter-

net – ons beveiligde da-

tacenter – gebruik maken

van het TMS, kunnen hun

buitenlandse vestigingen

zonder extra investering

in hun eigen taal op het-

zelfde systeem laten wer-

ken”, vertelt Jan Joan-

knecht van Mandata Be-

nelux. Per gebruiker kan

één van de vijf voorkeurs-

talen worden ingesteld

zodat iedereen in de juiste

taal met hetzelfde sys-

teem werkt. Daarnaast is

Manpack3 uitgebreid met

een volledige emballage-

administratie.

Verder heeft Mandata, dat

in Engeland één van de

grootste TMS-aanbieders

is, onlangs het bedrijf

Wharfedata overgeno-

men. Wharfedata maakt

tracking units, waarmee

zowel trekkers als opleg-

gers gevolgd kunnen wor-

den. Voor € 150,- per unit

biedt Mandata de moge-

lijkheid via internet de

positie en de gereden rou-

te van de voertuigen op te

vragen. “Dit is te integre-

ren met de eigen website

van een vervoerder of lo-

gistiek dienstverlener”,

licht Joanknecht toe. Ook

geofencing – waarbij het

systeem een melding

geeft als een voertuig een

bepaald gebied in- of uit-

rijdt – behoort tot de stan-

daardfuncties. Optioneel

is de trackingunit te kop-

pelen aan de sensoren

van de koelunit.

Mandata Benelux,
Vlaardingen
www.mandata-
benelux.com
Stand 08.022

Meertalig
ManPack3 van Mandata is er nu in vijf talen die in de inter-

netversie van het TMS naast elkaar binnen één systeem 

gebruikt kunnen worden.

TeleDrive: boordcomputer 
voor de transportsector 
Onder de naam TeleDrive

introduceert i-trace Euro-

pe op de BedrijfsautoRAI

een nieuwe boordcompu-

ter voor de transportsector.

“Het gaat om een totaalop-

lossing voor de chauffeur”,

vertelt Martin Bouwmees-

ter van i-trace Europe, dat

is gespecialiseerd in

boordcomputers en fleet-

managementsystemen

voor de logistieke en zake-

lijke markt. De TeleDrive is

automotive gecertificeerd

en bestaat uit een boord-

computer met geïntegreer-

de navigatie, radio, mp3-

speler en telefoon. Via de

nieuwe boordcomputer

kan tevens de chauffeurs-

kaart en het massageheu-

gen van de digitale tacho-

graaf worden uitgelezen.

Bouwmeester: “Via de Te-

leDrive kan de planning

opdrachten en e-mails uit-

wisselen met de chauffeur.

En dankzij de GPS-positie-

bepaling is op de thuisba-

sis te zien waar de wagen

rijdt.”

i-trace Europe, 
Apeldoorn
www.i-trace.eu
Stand 08.034

Teledrive
I-Trace brengt met de TeleDrive een nieuwe

boordcomputer voor de transportsector op

de Nederlandse markt.

Voor tracking & tracing

van zendingen plus een di-

gitale proof-of-delivery

heeft Com-Unit haar TMS

SpiderRoad uitgebreid

met een eigen mobiele 

oplossing. “We maken

hiervoor gebruik van het

internationale software-

platform van Momote”,

legt directeur Jan Büscher

uit. Momote ontwikkelt

componenten voor het

ontwikkelen van mobiele

oplossingen voor onder

andere PDA’s en levert de

interface met de backoffi-

cesoftware. “Het maakt

niet uit of het voor een lo-

gistieke of serviceorgani-

satie is. Binnen enkele we-

ken heb je een werkende

oplossing op maat”, aldus

Büscher. 

Phi Data is Com-Unit’s

partner voor het leveren

van de hardware en imple-

menteren van de mobiele

toepassing.

SpiderRoad richt zich met

name op logistiek dienst-

verleners en transporteurs

in de fijnmazige distribu-

tie. Met de geïntegreerde

mobiele oplossing kunnen

orders, tracking & tracing-

informatie en de digitale

POD snel worden uitge-

wisseld tussen het TMS, de

planning en de chauffeurs.

Com-Unit, Amsterdam
www.com-unit.com
Stand 08.038

Mobiele oplossing 
bij SpiderRoad

Zendingen volgen
Com-Unit heeft haar SpiderRoad TMS uit-

gebreid met een mobiele oplossing om zen-

dingen mee te volgen en snel een digitale

POD mee te versturen.
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Fleetmanagementfuncties
voor Quattro Plus
Transics heeft haar Quat-

tro Plus boordcomputer

uitgebreid met een aantal

nieuwe fleetmanagement-

functies. Zo reageert het

Transics-systeem nu op

brandstofdiefstal, een in

slaap dommelende

chauffeur en overschrij-

dingen van de nieuwe Eu-

ropese rij- en werktijden-

regeling. Ook kan er via de

Quattro Plus, die inmid-

dels in veertien talen be-

schikbaar is, een elektroni-

sche proof-of-delivery

naar kantoor worden ver-

stuurd.

“Als de toegestane rij- of

werktijd overschreden

dreigt te worden of de rust-

tijd niet geldig is, geeft de

boordcomputer een

alarmsignaal af naar de

chauffeur”, vertelt Arie van

der Jagt, sales manager bij

Transics Nederland. Des-

gewenst wordt er ook een

bericht naar de planner

verstuurd. “De gebruiker

stelt zelf in wanneer een

alarmsignaal wordt ver-

stuurd.”

Verder kan de Quattro Plus

de chauffeur wakker hou-

den via een piepsignaal

waarop de chauffeur moet

reageren. “Anders gaat een

wekker af ”, aldus Van der

Jagt. Daarnaast bewaakt de

boordcomputer naast het

verbruik nu ook het brand-

stofpeil. Van der Jagt: “Bij

een drastische daling van

het brandstofniveau in een

kort tijdsbestek - wat kan

wijzen op diefstal – geeft

het systeem een alarmmel-

ding.”

De brandstofverbruiksrap-

portage is uitgebreid met

een vergelijking tussen de

tankingen en de beschik-

bare CANbus-data en de

mogelijkheid het verbruik

van andere typen brand-

stof, zoals rode diesel, te

volgen.

Nieuw bij Transics is ook

het versturen van een elek-

tronische proof-of-deli-

very. “Dat kan op twee ma-

nieren”, licht Van der Jagt

toe. Via de digitale pen van

bVa of via een mobiele

barcodescanner, waarbij

de gescande zendinggege-

vens samen met de boord-

computerdata naar kan-

toor worden verzonden.

Voor de digitale pen reali-

seerde Transics een inter-

face zodat de getekende

vrachtbrief, die de pen

scant, door de boordcom-

puter naar de server van

bVa worden verstuurd. Een

aparte mobiele telefoon

met bluetooth interface is

dan niet meer nodig.

Transics, Gorinchem
www.transics.com
Stand 08.030

Digitale pen
De Transics Quattro werd onder andere geïntegreerd met

de digitale pen van bVa. De gescande CMR-data worden

hierbij door de boordcomputer verstuurd.

Rijtijdenhulp op CarCube
De CarCube-boordcom-

puter die Punch Telematix

anderhalf jaar geleden met

succes op de Nederlandse

markt bracht, is uitgebreid

met diverse nieuwe func-

ties. Naast een rijtijden-

hulp voor chauffeur en

planner introduceert Pun-

ch een koppeling met de

digitale tachograaf en de

CANbus.

Naar aanleiding van de

nieuwe Europese rijtijden-

verordening (561/06) ont-

wikkelde Punch een rijtij-

denhulp die de chauffeur

met audiovisuele signalen

waarschuwt als de maxi-

maal toestane rijtijd na-

dert. Zowel de chauffeur

als de planning heeft op

deze manier een actueel

overzicht van de al gere-

den en nog beschikbare

rijtijd. De nieuwe rijtijden-

hulp werkt op basis van de

gegevens die in de CarCu-

be-boordcomputer zijn in-

gevoerd, maar kan ook

rechtstreeks worden ge-

koppeld aan een analoge

of digitale tachograaf. De

tachograafsynchronisatie

zorgt ervoor dat de gege-

vens in de CarCube altijd

actueel zijn.

Daarnaast is het nu moge-

lijk de chauffeurskaart van

de digitach via de CarCube

uit te lezen, waarna de

boordcomputer de gege-

vens doorstuurt naar kan-

toor.

Nieuw is ook de CANbus-

interface waardoor FMS-

voertuiggegevens zoals ac-

tueel brandstofverbruik,

snelheid, toerental en ge-

bruik van de remmen via

de CarCube beschikbaar

komen in de FleetWorks

fleetmanagementsoftware

van Punch. Deze biedt nu

onder andere ook een ac-

tuele verbruiksregistratie

en rijgedraganalyse van de

chauffeur.

Punch Telematix, 
Sliedrecht
www.punchtelematix.com
Stand 08.032

Waarschuwen
De CarCube waarschuwt de chauffeur en planner als over-

schrijding van de maximaal toegestane rijtijd dreigt.

Fleetboard gekoppeld aan digitach
Naast communicatie en

plaatsbepaling biedt het

Fleetboard fleetmanage-

mentsysteem van Merce-

des-Benz nu ook de 

mogelijkheid om de

chauffeurskaart van de di-

gitale tachograaf uit te le-

zen. Nieuw in Fleetboard

zijn verder een tempera-

tuurregistratiemodule en

een geïntegreerd naviga-

tiesysteem en barcode-

scanner op de chauffeurs-

terminal. 

Het downloaden van de

tachogegevens neemt vol-

gens Mercedes slechts en-

kele minuten in beslag. De

data worden via de boord-

computer doorgestuurd

naar het beveiligde Fleet-

board-datacentrum, waar

ze conform de wettelijke

archiveringseisen tot 24

maanden worden opgesla-

gen.

Dankzij de koppeling met

de digitach heeft de ge-

bruiker via de webbased

Fleetboard-oplossing ook

een actueel zicht op de al

gereden en nog beschik-

bare rijtijd van de

chauffeur. Daarnaast kun-

nen in de fleetmanage-

mentsoftware ritrapporten

worden aangemaakt met

de rij-, rust- en werktijden

van de chauffeurs. Deze

zijn voor verdere verwer-

king over te zetten naar de

salarisadministratie.

Op de stand van Daim-

lerChrysler is verder te

zien dat de Fleetboard

DispoPilot chauffeurster-

minal is uitgebreid met

een geïntegreerd naviga-

tiesysteem. Ook verwerkt

deze mobiele terminal nu

digitale handtekeningen

voor een snelle POD en is

het mogelijk goederen te

scannen. Het systeem

controleert hierbij of alle

goederen gelost zijn.

DaimlerChrysler 
Nederland, Utrecht
www.daimlerchrysler.com
Stand 04.001

Fleetboard
Bakker Texel is één van de Ne-

derlandse gebruikers van het

Mercedes Fleetboard fleetma-

nagementsysteem.
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Nieuwe services in Dynafleet
Naast een nieuw kleuren-

scherm voor in de truck

heeft Volvo een aantal ex-

tra services toegevoegd

aan Dynafleet, waarvan

binnen Europa inmiddels

zo’n 32.000 units zijn ver-

kocht. Zo is de boordcom-

puter geïntegreerd met

navigatiesystemen van on-

der andere Garmin of

VDO en geeft het systeem

– zowel op kantoor als in

de auto - een alarm als het

brandstofniveau plotse-

ling sterk daalt, wat duidt

op brandstofdiefstal. Ook

kan gebruik worden ge-

maakt van een security

service, waarbij de

chauffeur door één druk

op een noodknop contact

legt met een alarmcentra-

le. Verder heeft Volvo de

chauffeurstijdenverant-

woording uitgebreid zodat

de chauffeur ook de stil-

standtijd, zoals laden, los-

sen, tanken en rusten, kan

verantwoorden op de

boordcomputer.

In het kader van Volvo 

Fuelwatch brengt Dynaf-

leet de rijstijl van de

chauffeur in kaart en on-

dersteunt hem bij het ver-

beteren hiervan. “De ver-

voerder stelt vooraf in

binnen welke waarden het

rijgedrag moet blijven.

Onderweg ziet de

chauffeur vervolgens aan

een ‘smiley’ op zijn boord-

computer of hij binnen

deze marges blijft en dus

zo economisch mogelijk

rijdt”, vertelt Kasper van

Merode van Dynafleet Sa-

les Nederland. Daarnaast

kan via de boordcomputer

verbinding worden ge-

maakt met internet. Van

Merode: “Dit maakt het

mogelijk om bijvoorbeeld

een PDA aan de boord-

computer te koppelen

voor het versturen van een

digitale proof of delivery.” 

Volvo Truck Nederland,
Beesd
www.volvotrucks.nl
Stand 02.001

Naast de onlangs geïntro-

duceerde nieuwe boord-

computer met geïnte-

greerde navigatie laat

CarrierWeb op de Bedrijfs-

autoRAI een aantal uit-

breidingen op de fleetma-

nagementsoftware zien.

Interessant zijn onder an-

dere de smartphone-op-

lossing voor charters, de

nieuwe subcontractormo-

dule en de ReeferMate

temperatuurbewaking.

Ook zijn diverse nieuwe

interfaces operationeel,

niet alleen met TMS en

CAO-systemen, maar ook

met de digitale tachograaf.

Zowel de chauffeurskaart

als het massageheugen

van de digitach kunnen nu

via de CarrierWeb boord-

computer worden uitgele-

zen, zodat op de thuisba-

sis realtime zicht is op de

geregistreerde rij-, rust- en

werktijden.

Met de nieuwe Mobile-op-

lossing krijgen Carrier-

Web-gebruikers de moge-

lijkheid om hun charters

via een mobiele telefoon

goedkoop in de boord-

computeroplossing te be-

trekken. “Als een charter

werkt met een smartpho-

ne met GPS-positiebepa-

ling en GPRS-communica-

tie, kan hij op zijn mobiele

telefoon een stukje Car-

rierWeb-software van in-

ternet downloaden”, ver-

telt Jeroen Groenendijk,

European Sales & Marke-

ting Manager bij Carrier-

Web. “Daarmee is het mo-

gelijk om via de telefoon

contact te maken met de

CarrierWeb-server en be-

richten en posities uit te

wisselen met een trans-

porteur die gebruik maakt

van het CarrierWeb

boordcomputersysteem.”

De pas ontwikkelde sub-

contractormodule zorgt

ervoor dat logistiek

dienstverleners orderge-

gevens vanuit het eigen

TMS rechtstreeks kunnen

doorgeven aan de TMS

van hun onderaannemers.

“Onze online subcontrac-

tormodule regelt de com-

municatie tussen de 

verschillende transport-

managementsystemen.

Dat voorkomt onnodige

gegevensinvoer en fouten”,

legt Groenendijk uit.

Verder introduceerde Car-

rierWeb onlang de Reefer-

Mate, de bekabelde versie

van CarrierWeb’s tempe-

ratuurregistratiesysteem.

De ReeferMate functio-

neert onafhankelijk van de

trekkende eenheid en re-

gistreert naast de gebrui-

kelijke CarrierWeb-func-

ties, zoals de positie van

de auto en de gereden rou-

te, ook het temperatuur-

verloop. Daarnaast kun-

nen onder andere

deursensoren worden

geïnstalleerd zodat de

exacte laad- en lostijden

zijn te registeren.

CarrierWeb, Eindhoven
www.carrierweb.com
Stand 08.020

Subcontractors
Naast haar nieuwe truck-

terminal presenteert Car-

rierWeb twee nieuwe toe-

passingen voor

subcontractors.

Charters goedkoop mee in CarrierWeb

Teleroute op TransportPlaza
Teleroute is dit keer te vin-

den op het Transportplaza

van de BedrijfsautoRAI.

Dit is een gezamenlijke

stand van zeven dienstver-

lenende partners die veel

gezamenlijke klanten in

het wegvervoer hebben.

Op het Transportplaza

presenteert Teleroute haar

diensten samen met BP,

VTL, Reïntegratie Cen-

trum Wegvervoer (RCW),

Randstad Transport, BGZ

Wegvervoer en TLN. Naast

de gezamenlijke stand op

de beurs heeft Trans-

portplaza ook een eigen

website:

www.transportplaza.eu.

Een noviteit die Teleroute

op de BedrijfsautoRAI laat

zien is de integratie van

map&guide in Teleroute,

waardoor deze routeplan-

ner nu ook binnen het

vrachtuitwisselingssys-

teem gebruikt kan worden.

Nieuw zijn ook de Freight

Tools- en Freight Talk-

functie. Freight Tools stelt

de Teleroute-gebruiker in

staat vrachten gemakkelijk

en snel te wissen en op de

hoogte te blijven van nieu-

we aanbiedingen, zonder

daar Teleroute continu

voor open te hebben

staan. Freight Talk is een

soort messaging systeem

waarmee bepaalde zinnen

en transporttermen auto-

matisch in andere talen

worden omgezet. Dit ver-

gemakkelijkt de communi-

catie met het buitenland

en beperkt zo de tijdsduur

van internationale tele-

foongesprekken. Nieuw is

ook de Transport Compa-

ny Directory, de opvolger

van de bedrijvengids waar

klanten elkaar kunnen

vinden en onder andere

kunnen zien wat voor taal

ze spreken en hoe het wa-

genpark is samengesteld.

Teleroute, Amsterdam
www.teleroute.nl
stand 05.011 
(Transportplaza)

Trailer Tracer van Transics
Nieuw in het leveringspro-

gramma van Transics is

een trailervolgsysteem dat

ook functioneert als de op-

legger is losgekoppeld van

de trekker. “Het is een

compacte, waterdichte

unit die op de trailer wordt

gemonteerd”, aldus Arie

van der Jagt, sales manager

bij Transics Nederland. De

Trailer Tracer is voorzien

van GPS-plaatsbepaling,

GPRS-communicatie en

een eigen SIM-kaart, zodat

de unit zelfstandig kan

melden wat zijn positie is

en of de trailer rijdt of stil-

staat. Ook signaleert de

Trailer Tracer het aan- en

afkoppelen van de opleg-

ger. De planning kan dit al-

lemaal realtime volgen via

de Transics-fleetmanage-

mentsoftware.

Als een oplegger is losge-

koppeld, functioneert de

Trailer Tracer, die rond de

€ 650,- kost, ongeveer 100

dagen (in sleep-mode) op

de ingebouwde batterijen

die worden opgeladen

zodra de oplegger weer is

aangekoppeld.

Transics, Gorinchem
www.transics.com
Stand 08.030

Volgen
Met de nieuwe Trailer Tracer van Transics

kunnen ook opleggers zonder eigen

stroomvoorziening op een landkaart 

worden gevolgd.
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DAF introduceert Telematics System

DAF introduceert op de Be-

drijfsautoRAI een eigen

fleetmanagementsysteem

dat vanaf begin 2008 lever-

baar is op de CF- en XF mo-

dellen en in 2009 ook op de

LF-serie. Het nieuwe DAF

Telematics System bestaat

uit een in het dashboard

geïntegreerde bedienings-

module die via GPRS gege-

vens uitwis-

selt met een

internetpor-

taal. Ge-

bruikers

kunnen

hierop in-

loggen om

met het

fleetma-

nagement-

systeem te

werken.

Het DAF

Telematics

System start begin volgend

jaar met vijf functies. De

eerste is het versturen van

berichten van kantoor naar

de chauffeur en andersom.

Daarbij wordt ook statusin-

formatie en de positie van

de wagen doorgegeven. Op

de chauffeursterminal

draait een navigatiesys-

teem, terwijl ook een exter-

ne camera kan worden

aangesloten zodat de beel-

den van de camera op het

scherm van de terminal

zijn te zien. Daarnaast

heeft het Telematics Sys-

tem een knop waarmee de

chauffeur een bericht kan

versturen aan DAF’s Inter-

national Truck Service

(ITS) als hij hulp nodig

heeft.

DAF meldt dat het telema-

ticasysteem later uitge-

breid gaat worden met on-

der andere mogelijkheden

voor arbeidstijdenregistra-

tie, geofencing, extra ca-

mera’s en een link met

DAF’s ITS waarmee op af-

stand een diagnose uitge-

voerd kan worden.

DAF Trucks, Eindhoven
www.daf.com
Stand 01.002

Geïntegreerd
DAF presenteert op de BedrijfsautoRAI een

eigen fleetmanagementsysteem met een in

het dashboard geïntegreerde chauffeurster-

minal.

Tachodata analyseren met TachoByte

Tachograafgegevens snel

en betaalbaar opslaan en

analyseren. Dat doet het

nieuwe, op internet geba-

seerde TachoByte, dat Vo-

gel Nederland op haar

stand demonstreert. Ta-

choByte verwerkt gege-

vens van zowel de digita-

le als analoge tachograaf

en is er ook in combinatie

met tracking & tracing.

Het TachoByte-systeem

werkt als volgt : de gege-

vens van de chauffeurs-

kaart en de digitach wor-

den via speciale

uitleesunits ge-upload

naar de Ta-

choByte-

internet-

server.

Analoge ta-

chograaf-

schijven

worden

eerst ge-

scand, zo-

dat ook de

informatie

die hierop

staat naar de TachoByte-

server kan worden door-

gestuurd.

Vervolgens zorgt de bij-

behorende software er-

voor dat de gegevens op

één centrale, beveiligde

plaats worden opgesla-

gen en een backup wordt

gemaakt. Ook zijn online

verschillende rapporta-

ges op te vragen. Zo geeft

TachoByte een overzicht

van de rij-/rusttijden, de

overtredingen en de inzet

van de voertuigen. Verder

zijn trendanalyses en

productiviteitsrapporten

beschikbaar, terwijl ge-

bruikers ook zelf rappor-

ten kunnen samenstel-

len.

De onboard-versie van

TachoByte biedt de mo-

gelijkheid de gegevens

van de chauffeurskaart al

in de vrachtwagen uit te

lezen. De onboard-unit is

voorzien van GPS-plaats-

bepaling en GPRS-com-

municatie zodat de wa-

gen vanaf kantoor te

volgen is en er berichten

met de chauffeur kunnen

worden uitgewisseld. Ta-

choByte wordt aangebo-

den voor een vast bedrag

per voertuig per maand,

plus een kleine opslag

per chauffeur per maand.

Zo kost de versie voor de

digitach € 7,50  per voer-

tuig (excl. BTW) plus 

€ 1,50 per chauffeur. 

Vogel Nederland, 
Enschede
www.vogel-benelux.nl
Stand 08.006

Online
TachoByte is een nieuwe internetservice

voor het centraal opslaan, backuppen en

analyseren van tachograafgegevens.

Extra functies TimoCom
TimoCom Truck & Cargo

viert haar tienjarig bestaan

met diverse nieuwe func-

ties voor de online-versie

van het gelijknamige

vrachtuitwisselingssys-

teem. Zo is de opmaak ver-

beterd, zodat ook alleen

nieuwe aanbiedingen

zichtbaar zijn of het hele

aanbod van een aanbieder

weergegeven kan worden.

Daarnaast kan gelijktijdig

worden gezocht op vier op-

bouwmogelijkheden, zoals

huif, bakwagen, jumbo,

etc.

Op de BedrijfsautoRAI pre-

senteert TimoCom boven-

dien een nieuw product:

TC Profile, waarmee ge-

bruikers een professioneel

visitekaartje in het vracht-

uitwisselingssysteem kun-

nen aanmaken. Meer de-

tails over TC Profile geeft

TimoCom op haar stand in

de Parkhal.

Al enkele jaren is Timo-

Com het vrachtuitwisse-

lingssysteem dat na Tele-

route het meest wordt

geraadpleegd in ons land.

Dagelijks maken zo’n

67.000 gebruikers in 44

landen gebruik van het

systeem en worden er ruim

172.000 vracht- en laad-

ruimte-aanbiedingen in-

gevoerd in TimoCom. Het

systeem is momenteel be-

schikbaar in 22 talen,

waaronder Nederlands.

TimoCom Truck 
& Cargo, Düsseldorf
www.timocom.com
Stand 08.014

Naast de interface met de

Transics-boordcomputer

wordt de digitale pen van

bVa ook gekoppeld aan

Ritplan van EVO-it. Dit be-

tekent dat de gegevens die

met de digitale pen op de

vrachtbrief of ritlijst wor-

den geschreven rechtst-

reeks worden doorge-

stuurd naar het

ritplanningssysteem. De

handtekening van de ont-

vanger plus het exacte tijd-

stip waarop deze is gezet,

geeft de planning realtime

inzicht in de status van de

zendingen. Bovendien is

de proof of delivery me-

teen gedigitaliseerd.

“Het mooie van de pen is

dat hij kan worden ge-

bruikt door elke vervoer-

der – ook extern – en toch

op het computersysteem

van de afzender aansluit”,

aldus Jops Robroeks, direc-

teur van EVO-it.

bVa/Beurtadres, 
Den Haag
www.bvabv.nl
Stand 08.042

Digitale pen gekoppeld 
aan Ritplan

Camera’s uit China
Autoequips Tech uit China

neemt zijn hele assorti-

ment mee naar Amster-

dam. De camerasystemen

zijn van het merk PSVT

(wat staat voor 

Professional Safety Video

Technology). 

Autoequips Tech, 
Shenzhen (China)
www.pstv.com.cn
Stand:
08.051A
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Qualcomm Fleetvisor 
operationeel

In het juninummer van

TTM meldde Qualcomm

dat het bezig is al haar

fleetmanagementoplossin-

gen onder één internet-

platform te brengen: Fleet-

Visor. Dit platform is

inmiddels operationeel.

“Het grootste voordeel van

FleetVisor is dat de gege-

vens via dezelfde gebrui-

kersinterface door ieder-

een op elke willekeurige

plaats zijn te raadplegen”,

vertelt Wim Foederer, di-

rector marketing bij Qual-

comm. 

FleetVisor communiceert

met verschillende netwer-

ken, zoals Euteltracs satel-

lietcommunicatie en

GPRS. Zo wist Qualcomm

twee nieuwe, op GPRS ge-

baseerde toepassingen -

OmniExpress en OmniOne

– met haar bestaande sat-

com-oplossingen te com-

bineren. Ook is FleetVisor

te integreren met een TMS

of ritplanningssysteem, zo-

dat je vanuit deze syste-

men toegang hebt tot alle

fleetmanagementgege-

vens. 

Op de BedrijfsautoRAI

toont Qualcomm haar

nieuwe oplossing voor na-

tionaal vervoer en distri-

butie: OmniExpress. Deze

bestaat uit een compacte

unit die zonder tussen-

komst van de chauffeur rit-

en voertuiggegevens regis-

treert en via GPRS door-

geeft aan Qualcomm’s

FleetVisor webportal.

OmniExpress meldt regel-

matig de positie van de wa-

gen en registeert de gere-

den route. Via een

CANbus-koppeling wor-

den ook de voertuiggerela-

teerde gegevens zoals

brandstofverbruik, gere-

den kilometers, rijgedrag

van de chauffeur en de ta-

chostatus verzameld en

doorgegeven aan Fleet-

Visor. Hier kunnen deze

gegevens worden opge-

vraagd en verwerkt in één

van Qualcomm’s fleetma-

nagementtoepassingen,

zoals TripTRACS voor de

verwerking van de

chauffeursuren en salaris-

voorloop en OnTRACS

voor het bewaken van de

routeplanning. 

Nieuw is ook Qualcomm’s

OmniOne charteroplos-

sing. Dit is een mobiele 

telefoon met GPRS-com-

municatie, GPS-plaatsbe-

paling en Qualcomm-soft-

ware. Hiermee kan de

charter via FleetVisor op-

drachten ontvangen of be-

richten en positie-/status-

informatie versturen naar

de planning. OmniOne

stelt Qualcomm-gebrui-

kers in staat charters in

hun boordcomputersys-

teem te integreren, zonder

de aanschaf van een extra

boordcomputer.

Qualcomm, Waalre,
www.qualcomm-
europe.com
Stand 08.008

Om de in intertour ge-

maakte planning te bewa-

ken op basis van realtime

gegevens vanuit de auto’s

introduceert PTV Benelux

een nieuwe module: ptv

intertour/fleet. Dit is de

opvolger van de bestaande

fleetmonitormodule. De

belangrijkste verschillen

met deze voorganger zijn

de uitgebreidere functio-

naliteit en het feit dat in-

tertour/fleet een online

systeem is. Vanwege dit

laatste kan de berichten-

stroom tussen intertour/

fleet en de communicatie-

hardware, zoals een

boordcomputer, door een

eenvoudige interface wor-

den aangestuurd. “Inge-

wikkelde koppelingen zijn

daardoor verleden tijd”, al-

dus Dyon van Gaans, di-

recteur van PTV Benelux

(voorheen PTV-Ordis).

Ook qua functionaliteit

heeft intertour/fleet meer

te bieden. Naast een een-

voudig antwoord op de

vragen ‘waar is mijn voer-

tuig’, ‘hoe laat wordt of is

mijn klant beleverd’ en

‘wat was de stoptijd’ geeft

intertour/fleet ook een

aantal extra mogelijkhe-

den. Zoals een snelle ver-

gelijking tussen de geplan-

de en werkelijke rit- en

aankomsttijden plus een

melding bij afwijkingen.

En het realtime bijplannen

van bijvoorbeeld retourla-

ding en deze toekennen

aan het meest geschikte

voertuig. Ook rekent de

software op elk gewenst

moment door wat de aan-

komsttijd van een voertuig

bij de volgende klant is.

Ander nieuws van PTV Be-

nelux is een nieuwe gene-

ratie servercomponenten,

de xServer, waarmee leve-

ranciers van logistieke

software functies als map-

ping, geocodering en rou-

teberekening in hun eigen

systemen kunnen integre-

ren.

PTV Benelux, 
Breukelen
www.ptvbenelux.com
Stand 08.026

Online
De nieuwe fleetmodule van PTV Benelux is online, waar-

door interfacing met boordcomputers en volgsystemen veel

eenvoudiger is.

GreenCat laat op de Be-

drijfsautoRAI zien dat het

volop bezig is met de inte-

gratie van haar systemen

tot één integrale oplossing

voor planning, transport-

en fleetmanagement.

Nieuw hierbij is dat de To-

pIQ-boordcomputer nu

ook is gecombineerd met

het TMS en grafisch plan-

bord van het voormalige

Cat Logic, dat dit voorjaar

samen met Groeneveld IT

opging in GreenCat. De To-

pIQ was al geïntegreerd

met het RoadRunner+ TMS

en VisualPlanner grafisch

plansysteem.

“We stemmen al onze pro-

ducten in één ontwerp op

elkaar af zodat één geïnte-

greerd systeem ontstaat”,

aldus Hans Ketterings,

CEO van GreenCat. Dat le-

vert een transpor-

teur/logistiek dienstverle-

ner volgens hem meerdere

voordelen op. “De produc-

tiviteit per medewerker

stijgt omdat alle informa-

tie, ook bij systeemwijzi-

gingen, maar één keer

hoeft worden ingevoerd en

daarna overal waar deze

nodig is, direct beschikbaar

is.” Omdat alle gegevens

zich in één systeem bevin-

den, kan bovendien betere

en actuelere management-

informatie worden gegene-

reerd. Daarnaast is een

geïntegreerd systeem vol-

gens Ketterings stabieler

dan wanneer met koppe-

lingen wordt gewerkt.

GreenCat, Gorinchem
www.greencat-it.com
Stand 01.007 

Eén ontwerp
De TopIQ-boordcomputer

wordt in één ontwerp afge-

stemd op de Cat4 TMS-soft-

ware.

GreenCat op stoom met integratie

OmniExpress
De nieuwe OmniExpress-unit registreert zonder tussen-

komst van de chauffeur rit- en voertuiggegevens en geeft

deze door aan Qualcomm’s FleetVisor webportal.

Planning realtime bewaken 
met intertour/fleet
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Planning op zakformaat

MobiCoach laat op de Be-

drijfsautoRAI diverse in-

novaties zien rondom de

NavMaster-boordcompu-

ter en de MobiScout-fleet-

managementsoftware. Zo

is er nu ook een online-

versie van MobiScout be-

schikbaar, zodat gebrui-

kers vanaf elke pc met

internetverbinding de

voortgang van hun plan-

ning kunnen volgen. Mo-

biCoach ontwikkelde in

combinatie hiermee zelfs

een toepassing voor op

een smartphone of PDA,

zodat de

planner ook

onderweg of

op een feestje

zicht heeft op

de vloot en

waar nodig

kan ingrij-

pen. Daar-

naast kreeg

MobiScout

diverse nieu-

we functies, waaronder

een rijtijdanalyse en een

overzicht van de beschik-

baarheid van de chauffeur.

Voor bedrijven die hun

zendingen scannen en de

POD snel beschikbaar wil-

len hebben, koppelde Mo-

biCoach de NavMaster aan

een PDA. De chauffeur kan

deze meenemen om de

ontvanger digitaal te laten

tekenen of de barcode op

de goederen te scannen.

MobiCoach brengt op de

BedrijfsautoRAI ook haar

tracking & tracing-toepas-

sing voor het vee onder de

aandacht. “De laatste tijd

is er in de pers nogal wat te

doen over het veevervoer.

Zowel de EU als het minis-

terie van Landbouw gaan

het beleid strikter hante-

ren”, vertelt Twan Goos-

sens, directeur van Mobi-

Coach. “Dit houdt in dat

veewagens in het lange-af-

standsvervoer binnenkort

voorzien moeten zijn van

een trackingsysteem in

combinatie met tempera-

tuurmonitoring. Samen

met diverse partijen uit de

sector, zoals Saveetra, zijn

we al enkele jaren bezig

met een specifieke boord-

computertoepassing voor

het vee, voorzien van posi-

tiebepaling, temperatuur-

monitoring en geofen-

cing.”

MobiCoach, Oss
www.mobicoach.nl
Stand 08.027

Scania FMS uitgebreid met blackbox

Scania heeft een nieuwe

service toegevoegd aan

haar FMS-fleetmanage-

mentoplossing. Het gaat

om een blackbox – de Sca-

nia Communicator – die in

elk merk vrachtwagen kan

worden geïnstalleerd en

zonder tussenkomst van

de chauffeur positie- en

voertuiggegevens regis-

treert en communiceert.

Via GPRS komt de infor-

matie binnen in het online

Scania Fleet Management

Portal, waar een transpor-

teur niet alleen kan volgen

waar zijn auto’s zijn, maar

ook een actueel inzicht

krijgt in het brandstofver-

bruik, de prestaties van

het voertuig en het rijge-

drag van de chauffeur. 

Daarnaast biedt Scania

een complete boordcom-

puteroplossing met de In-

teractor 300. Deze is in-

middels voorzien van een

eigen urenregistratie - de

Scania Driver Log - en een

ordersupportmodule. Via

Order Support kunnen ge-

makkelijk gegevens wor-

den uitgewisseld tussen de

boordcomputer en een

TMS. Op de Bedrijfsauto-

RAI demonstreert Scania

deze functies en de nieuwe

versie van de Interactor

300.

Scania Beers, Den Haag
www.scania.com
Stand 01.003

Interactor
Naast een blackbox die ritgegevens registreert zonder tus-

senkomst van de chauffeur introduceert Scania ook een

nieuwe versie van haar Interactor 300 boordcomputer.

Twee versies MAN TeleMatics
Het MAN TeleMatics-

fleetmanagementsysteem

is vereenvoudigd van acht

tot twee versies: ‘Data’ en

‘Dispo’. MAN TeleMatics

GPRS Data zorgt ervoor

dat voertuig- en ritgege-

vens, de positie en de ge-

reden route via GPRS wor-

den doorgegeven aan het

TeleMatics-internetpor-

tal, zonder dat de

chauffeur hier iets voor

hoeft te doen. Via internet

kan de wagen op een gra-

fische kaart worden ge-

volgd en zijn verschillen-

de rapportages op te

vragen, zoals de rithisto-

rie, de onderhoudsdata

van het voertuig en een

rijstijlanalyse van de

chauffeur. 

MAN TeleMatics GPRS

Dispo voegt communica-

tie met de chauffeur toe

aan de functies van

‘Data’-versie. Via ‘Dispo’

kunnen ook orders, sta-

tusinformatie en berich-

ten worden uitgewisseld

tussen de planning en de

chauffeurs.  

MAN ontwikkelt haar

TeleMatics-oplossing in

samenwerking met het

Duitse softwarehuis Ge-

das, dat industriële IT-

toepassingen ontwikkelt.

Voor het gebruik van Tele-

Matics wordt een flat fee

berekend, die kan worden

meegenomen in de finan-

ciering van de vrachtwa-

gen.

MAN truck & bus, 
Vianen
www.man-mn.nl
Stand 01.013

Communicatie
MAN TeleMatics is er nu in

twee versies: één met en één

zonder communicatie met

de chauffeur. 

Online
MobiCoach’ fleetmanagementsoftware 

MobiScout is er nu ook als online-versie.

Beste chauffeur 
van Nederland
Decos Systems maakt op

de BedrijfautoRAI bekend

welke Decos Cartracker-

gebruiker de beste

chauffeur van Nederland

is. De selectie vindt plaats

op basis van de rijstijlana-

lyse die het voertuigvolg-

systeem standaard bij-

houdt. De uitverkoren

chauffeur wordt op de

stand van Decos in de wat-

ten gelegd.

Decos CarTracker zorgt

voor een automatische ki-

lometerregistratie (onder

andere voor de fiscus),

tracking & tracing van de

auto en een urenadminis-

tratie van de chauffeur.

Hiervoor registreert de

CarTracker voertuigunit

onder andere de gereden

kilometers en routes, reis-

en werktijden en het ben-

zineverbruik. Ook geeft

het systeem een rapport-

cijfer voor de rijstijl van de

chauffeur, onder andere

op basis van de gemeten

maximumsnelheid, het

remgedrag en de accelera-

tiesnelheid.

Decos Systems, 
Noordwijk
www.cartracker.nl
Stand 08.018
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