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automatisering

Toen bleek dat de digitale tachograaf nagenoeg dezelfde informatie biedt als de
analoge, besloot de Meeus Group haar wagenpark toch met een boordcomputer uit
te rusten. Daarbij viel de keuze op een mobiele boordcomputer. “De chauffeur kan
deze makkelijk buiten de wagen gebruiken, terwijl we via een CANbus-koppeling
ook de voertuiggegevens beschikbaar hebben”, zegt directeur Toon Meeus.

Voor de aanschaf van een boord-
computer was het wachten op de
digitale tachograaf achteraf gezien
niet nodig geweest, maar het pakte
voor Meeus toch goed uit. “Als we
eerder op zoek waren gegaan, had-
den we niet gevonden wat we
zochten omdat de benodigde hand-
held toen nog niet bestond”, aldus
Meeus.
Dat het geen vast in de auto inge-
bouwd systeem moest worden,
stond voor hem vooraf al vast. “We
willen kunnen scannen als klanten
dit vragen en de ontvanger zoveel
mogelijk digitaal laten tekenen. Dit
zou ook kunnen met toevoegingen

op een vaste boordcomputer, maar
dat vinden we niet praktisch.” 
Meeus wilde met hetzelfde appa-
raat ook voertuiggegevens kunnen
registreren en schades kunnen foto-
graferen. “Deze mix van functies
blijkt sinds vorig jaar te realiseren”,
vertelt Meeus. De logistiek dienst-
verlener nam hiervoor Aventeon in
de arm, dat haar Logistics.ONE soft-
ware bij Meeus combineert met een
Intermec CN3 handterminal en
CANbus-datalogger van Squarell.
Als één van de belangrijkste rede-
nen voor de inzet van een boord-
computer noemt Meeus meer rust
op de planning. “Het versturen van

de ritten naar de handterminals en
het digitaal ontvangen van informa-
tie uit de auto’s neemt een groot
deel van het belwerk weg bij de
planners. Zo kunnen ze zich beter
op het planproces richten.” 

TMS
De ritten worden samengesteld in
het TMS, dat Meeus begin jaren
negentig zelf ontwikkelde en toen
al voorzag van de mogelijkheid om
actuele informatie te verwerken.
Voor het berekenen van routes, de
bijbehorende kosten en de grafische
weergave ervan heeft Meeus de
xServer-componenten van PTV

Benelux in haar TMS verwerkt. Deze
worden nu ook gebruikt voor het
weergeven van de positie, de snel-
heid en de rijrichting van de auto’s.
“Aventeon levert de software die
draait op de handterminals en com-
municeert met ons TMS”, legt
Meeus uit. “Het verwerken en
weergeven van de data vanuit de
auto’s doen we in ons eigen sys-
teem.” Dit geldt zowel voor de
positie-/statusinformatie en de vrije
tekstberichten als de rit-, emballage-
en urenregistratie. 
Meeus paste haar TMS hiervoor
samen met Aventeon op verschillen-
de punten aan, onder andere met
de mogelijkheid om tekstberichten
te maken, de auto’s weer te geven
op een kaart, dossiers automatisch
bij te werken na binnenkomst van
statusinformatie en het aanmaken
van een verbruiks- en rijstijlanalyse.
Ook schafte Meeus voor de urenver-

Meeus Group implementeert Logistics.ONE

Mobiel administreren

1) Buiten
Voor Toon Meeus stond de
keuze voor een mobiele boord-
computer vooraf vast. “We wil-
len hem ook buiten de auto
kunnen gebruiken.” Om ook de
voertuiggebonden gegevens te
registreren, is een koppeling
met de CANbus gemaakt.
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werking van de chauffeurs de TALIS
uren-/onkostenmodule van TANS
aan.

Handterminal
Als de planner in het TMS meldt dat
een rit klaar is, wordt deze door
Logistics.ONE doorgestuurd naar de
handterminal van de chauffeur.
Deze is voorzien van GPRS-data-
communicatie, GPS-plaatsbepaling,
navigatie, een scanner en een came-
ra. Ook staat het systeem via een
CANbus-datalogger van Squarell in
verbinding met de CANbus. In de
auto is de mobiele boordcomputer
daarom qua functionaliteit vergelijk-
baar met een vast gemonteerd sys-
teem. Logistics.ONE registreert
zaken als gereden kilometers, rou-
tes, rij- en stilstandtijden, snelheid,
brandstofverbruik en het rijgedrag
van de chauffeur. Op de handtermi-
nal verantwoordt de chauffeur zijn
uren, meldt geladen en geloste zen-
dingen af, houdt de emballagead-
ministratie bij en kan via berichten
communiceren met de planner.
Het grootste verschil met een vast
ingebouwde boordcomputer zit
uiteraard in de draagbaarheid van

de mobiele oplossing. Meeus: “De
chauffeur kan de handterminal mee
uit de auto nemen om de barcodes
te scannen, de ontvanger digitaal te
laten tekenen of foto’s te maken bij
schades.” Waar nodig is deze infor-
matie meteen daarna beschikbaar
op kantoor, in het TMS. “Mocht een
pallet bijvoorbeeld geblokkeerd
worden door een klant, dan zien we
meteen in welke auto hij staat”,
licht Meeus toe. 
Uit Meeus’ ervaring blijkt dat het
systeem van Aventeon betrouwbaar
genoeg is voor gebruik in transport.
“Je kunt de CN3 zonder problemen
laten vallen en ook de koppeling
met de CANbus-datalogger werkt
prima.”

Open interface
Naast het gemak van alle functiona-
liteit in één apparaat is Meeus goed
te spreken over de interfacing en
flexibele inrichting van Aventeon’s
mobiele oplossing, die qua prijs ver-
gelijkbaar is met een vast gemon-
teerd boordcomputersysteem. “De
software is open, waardoor de
interface met ons TMS vrij gemak-
kelijk gerealiseerd kon worden. Dat

was ook één van de eisen bij aan-
schaf van het systeem.”
Cruciaal vindt Meeus eveneens dat
bij de inrichting van de software de
eigen processen gevolgd kunnen
worden. “Bij automatiseren gaat het
niet om denken in bits en bytes,
maar in processen”, stelt hij. “ICT
moet deze zo ondersteunen dat ze
efficiënter verlopen.” 
Hij geeft als voorbeeld dat het bij
Meeus-onderdeel Darvi, dat zich
bezighoudt met fijnmazige distribu-

tie in de Benelux, soms voorkomt
dat een chauffeur emballage tijdelijk
ergens neerzet omdat hij eerst een
nieuwe lading moet ophalen. Hij
vult dan op de handterminal in
welke emballage hij lost, waarna
Logistics.ONE op basis van de GPS-
positie automatisch aan het TMS
doorgeeft waar deze staat. “Zo ver-
liezen we geen emballage meer uit
het oog”, besluit Meeus.

Sandra Waenink

3) Scannen
Met zijn handterminal kan de chauffeur scannen, de ontvanger digitaal laten tekenen en foto’s van scha-
des maken. Deze informatie is meteen daarna beschikbaar op kantoor.

3 

2) TMS
Kaart met de posities van de
auto’s. Aventeon verzorgt de soft-
ware voor de handhelds en de
communicatie met Meeus’ TMS.
Het weergeven en verwerken
van de data uit de auto’s gebeurt
in het TMS.

Uitrol bij transporteurs Meeus Group

De Meeus Group heeft haar hoofdkantoor in Bergen op Zoom en
bestaat uit zes ondernemingen die zijn gespecialiseerd in transport
en logistieke dienstverlening (zie ook www.meeus.nl). De mobiele
boordcomputer is en wordt geïmplementeerd in de ruim 250 wagens
van de drie transporteurs binnen de groep: Meeus Transport (groupa-
ge op Frankrijk en Zuid-Europa), Darvi (fijnmazige distributie in de
Benelux) en Hartog & Bikker (transport verpakkingsmaterialen in de
Benelux, Duitsland en Frankrijk).
De mobiele toepassing Logistics.ONE wordt geleverd door Aventeon
uit Raalte, dat is gespecialiseerd in mobiele dataoplossingen voor
chauffeurs (zie ook www.aventeon.com). Logistics.ONE bestaat uit
logistieke software die draait op PDA’s of handheld terminals en
draadloos gegevens uitwisselt met het backofficesysteem op kan-
toor.
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