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van je lading dankzij data

Verzamel, gebruik en deel 
undisputable data
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In 2018 kende de transportmarkt groei en tegelijkertijd 
was het jaar getekend door krimpende marges, 
stijgende brandstofprijzen en een tekort aan 
arbeidskrachten. Door de beperkte capaciteit kwam 
de transportmarkt onder druk te staan. Denk aan 
faillissementen, late levertijden en kwaliteit van de 
dienstverlening.

Als we kijken naar 2019, komt daar niet veel verandering 
in en de transportsector volgt waarschijnlijk die cijfers:

De transportsector staat onder druk 
en biedt nieuwe kansen 

De transport- en logistieke sector is altijd in beweging. Hoe behoud je grip op de snel veranderende markt en 
speel je tegelijkertijd in op de wensen van de klant? Het zijn vragen die veel security managers bezighouden. 
Door slim gebruik te maken van data optimaliseer je de supply chain en het security management van je 
transport en vergroot je de veiligheid. In deze whitepaper lees je alles over de kansen die dit voor jouw 
organisatie met zich meebrengt.

Gezien de hoge volumes, het aanblijvende tekort 
aan chauffeurs en steeds minder transporteurs die 
de krimpende marges goed kunnen opvangen, blijft 
de werkdruk hoog en zijn er veel uitdagingen in het 
vooruitzicht. 

Aan de klantzijde blijven de verwachtingen over  
onze transportdienstverlening onverminderd stijgen. 
Gestolen, verloren of bedorven ladingen zijn absoluut 
onacceptabel. Daarnaast vormen vertragingen een 
grote ergernis. 

Voor klanten is het inmiddels vanzelfsprekend dat 
er een hoog service level geleverd wordt én dat de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid over het welzijn 
van de ladingen grotendeels bij de vervoerders liggen. 
Zaken waar transporteurs en verladers tegenwoordig 
op in moeten spelen.

Algemene economische groei 
ten opzichte van vorig jaar

(bron: CBS Statistiek Nederland)

2018 2019

3% 2%
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Natuurlijk zijn er in tijden van (arbeids)schaarste ook kansen. Een van de hoogste prioriteiten voor 2019 is 
het verhogen van de marges op leveringen. Dat is te realiseren door efficiëntie, kennis en inzicht te verhogen. 
Daarmee zijn niet alleen interne winsten te behalen op het gebied van efficiency, maar kunnen we ook nieuwe 
diensten aanbieden en transportrisico’s minimaliseren. 

�  Meer efficiency 

�  Nieuwe diensten 

�  Minimale 

 transportrisico’s

Verhogen van:

• Efficiëntie 

• Kennis 

• Inzicht

Verhogen van  

de marges

op leveringen

DOEL HOE WINST

Een belangrijke schakel om die kansen te kunnen 
pakken, zijn de slimme toepassingen van ICT. Door IoT 
(Internet of Things) en big data slim in te zetten, krijg je 
een schat aan informatie die ervoor kan zorgen dat je 
klant en jij volledige controle hebben over iedere lading.  
Zo schroef je niet alleen je efficiency omhoog, maar ben 
je ook beter in staat om te voldoen aan de voorwaarden 
van je klanten.

Met deze IoT data-oplossingen zorg je voor continue 
groei en creëer je ruimte voor een efficiënte 
werkwijze, het bieden van meer service en het 
terugdringen van risico’s.

Marco de Wit 
Sectormanager Transport & Logistiek
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�  Meer efficiency 

�  Nieuwe diensten 

�  Minimale 

 transportrisico’s

Slimme IoT-oplossingen maken het mogelijk om  
24 uur per dag, zeven dagen per week real-time 
inzicht te hebben in je ladingen. Of het nu gaat om 
de locatie van de lading, de temperatuur van de 
producten of eventuele veiligheidsrisico’s.  

Het woord zegt het al. De data die je verzamelt over je ladingen, valt niet te betwisten. 
Door continu data te genereren over de staat, locatie en veiligheid van je lading, heb je 
altijd (en aantoonbaar) inzicht in wat er wanneer gebeurt.

Genereer, analyseer en deel real-time 
transportdata voor je klanten en business

Er zijn verschillende manieren om data te verzamelen. Een handige manier is door 
slimme sensoren aan de lading toe te voegen. Zij verzamelen de data, zoals de locatie, 
temperatuur of luchtvochtigheid van de lading en sturen die door naar een server.  
Zo ontstaat er een continue stroom van real-time informatie.
 

Inzicht in je lading dankzij data

Slimme sensoren

Door deze data te verzamelen, in te zetten en te 
delen, kunnen verladers en vervoerders voldoen 
aan de voorwaarden van klanten en leveranciers. 
Je bent beter in staat om voorspellingen te doen en 
bovendien is het op die manier mogelijk om ladingen 
sneller en veiliger van A naar B te brengen. Daarmee 
bied je klanten én jezelf volledige grip op het welzijn 
van iedere lading. 

De data die je verzamelt over je ladingen, 
valt niet te betwisten. We noemen dat ook 
wel ‘undisputable data’.
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Via een webportaal zien je klant en jij wat de sensoren doorsturen. Hier wordt 
de ruwe data omgezet in overzichten, grafieken en rapporten. Afhankelijk van de 
behoeftes die op dat moment gelden, stel je het dashboard in. 

Data monitoren

Data analyseren

Volledige controle

Data makes 
the difference

Wanneer er een incident plaatsvindt, zorgt slimme software ervoor dat je een 
waarschuwing ontvangt, waarin je precies ziet wat er aan de hand is. Vervolgens 
kun je aan de hand daarvan actie ondernemen, zoals het op de hoogte stellen 
van de klant of het in werking stellen van automatische vergrendeling. De 
(automatische) opvolging kun je afstemmen op het veiligheidsprotocol.  De 
mogelijkheden van ruwe data zijn bijna eindeloos. Het geeft je dus niet alleen 
inzicht, maar ook controle over je ladingen.

Door data te analyseren en monitoren, krijgen jij en je klant inzicht in de ladingen. 
En dat is precies wat je wil. Je kunt het inzetten om simpelweg de locatie te 
achterhalen, maar er is nog veel meer mogelijk. Denk aan het openbreken van 
de lading of het plotseling stoten tegen de lading, waardoor er schade aan je 
lading ontstaat. 

Het mooie van ruwe data is dat deze op verschillende manieren en in willekeurige 
combinaties verwerkt en geanalyseerd kan worden, zodat je voor elke situatie een 
geoptimaliseerd inzicht krijgt.



waar real-time undisputable data 
positief invloed op heeft

5 FACTOREN
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Inzicht is key wanneer het gaat om het voldoen 
aan business requirements. Voor klanten is next day 
delivery de huidige standaard geworden en naar same 
day delivery is steeds meer vraag. Dit zorgt voor steeds 
meer druk op transportbedrijven, distributiecentra 
en chauffeurs. De aanstaande brexit en mogelijke 
vertragingen in de transportwereld zorgen voor 
extra onzekerheid. Hoe meer onzekerheid, hoe 
belangrijker deze oplossingen zijn, die zorgen voor 
inzicht in het proces. 

Haalbare business requirements1 

Daarnaast worden er steeds meer verse producten 
vervoerd. Consumenten kopen vaker dagverse 
producten, minder ingevroren voedsel en ze schaffen 
kleinere hoeveelheden per dag aan dan een decennium 
geleden. Dat betekent dat vervoerders steeds vaker 
te maken krijgen met het vervoer van bederfelijke 
producten en dus hoogwaardigere diensten moeten 
leveren. Door slim gebruik te maken van data houd jij 
je makkelijker aan business requirements.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en vrachtladingen 
zullen altijd een doelwit zijn van criminaliteit. Dit zijn in 
zekere zin ingecalculeerde risico’s, iedereen weet immers 
dat incidenten kunnen worden voorkomen. En dat de 
vervoerder zijn uiterste best doet om ze te minimaliseren. 
Tegelijkertijd wordt de vervoerder wel aansprakelijk 
gehouden wanneer het toch mis gaat.

Waar nog veel winst te behalen valt, is de informatie-
verstrekking wanneer er iets fout gaat tijdens en na 
het vervoer. Bij ‘verdwenen’ ladingen zonder spoor van 
inbraak of schade onderweg is het zaak om zo snel 
mogelijk in actie te komen en vaak kan dat nog niet 
onmiddelijk. Hoe sneller bekend is wat wanneer waar 
gebeurt, kun je des te sneller schakelen binnen je bedrijf 
en communiceren met de klant.

Acceptabele aansprakelijkheid2

5 Factoren waar real-time data positief invloed op heeft
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Om beter voorbereid te zijn op incidenten, is het zaak 
om meer te investeren in veiligheid. 

Hoe sneller er gereageerd kan worden op veiligheids-
risico’s, hoe minder je aansprakelijkheid in het geding 
komt. Daarnaast is het van groot belang om je klant 
daar ook van te overtuigen, nog meer dan je al doet. Aan 
beveiliging hangt nu eenmaal een prijs. En wanneer je 
die extra beveiliging biedt 
in combinatie met betere, 
snellere, dienstverlening, 
zullen klanten sneller 
geneigd zijn om daar de 
waarde van in te zien.

Maximalisatie van security3

In de transportmarkt anno 2019  is een groeiende 
vraag naar certificering voor transport. 

Service certificering4

Heb je grip op aansprakelijkheid, voorwaarden, 
veiligheid en certificering dan resulteert dat in lagere 
kosten, meer tevreden klanten, efficiëntere supply 
chains en daarmee een betere Return on Investments. 

Verbeterde  
Return on Investments5

Zoals je ziet, biedt het investeren in undisputable 
shipping data veel voordelen voor je business. 
Maar het houdt niet op bij de vijf factoren die we tot nu 
toe hebben genoemd. Door data op deze manier in te 
zetten, bied je een ultiem niveau aan transparantie aan 
je klanten. 

Dat zorgt er niet alleen voor dat geschikte vervoerders 
het transport uitvoeren, maar ook dat er een 
overeenkomst en dus verplichting is om eventuele 
problemen op te lossen. Bewijsvoering met het gebruik 
van data is op deze manier georganiseerd.

Zo is het nog beter mogelijk om sterke, duurzame 
klantrelaties op te bouwen. En denk ook aan het hoge 
serviceniveau dat je kunt bieden door het inzicht dat 
je genereert. Bovendien staat de ontwikkeling van 
IoT voor logistiek nog maar aan het begin en komen 
er steeds nieuwe mogelijkheden bij. Je pakt dus nu je 
voordeel en bereid je ook nog voor op de toekomst.

5 Factoren waar real-time data positief invloed op heeft
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Shipping Integrity Software (SIS) kan je helpen

SIS is een concept waarbij de klant zijn lading kan monitoren en kan ingrijpen wanneer er afwijkingen zijn. 

Meer informatie? 
Bekijk nu de video: 

IN CONTROL OF YOUR 
CARGO IN TRANSIT 
by using smart IoT solutions

https://www.youtube.com/
watch?v=qUyKrTyA4Tw

Denk aan afwijkingen op het gebied van condities 
(temperatuur te hoog / te laag, de lading krijgt een 
schok, de lading wordt opgebroken). Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een reeks sensoren en een 
klantenportaal. 

Dankzij een slim reverse logistics systeem is het 
makkelijk om sensoren terug te sturen naar het bedrijf. 
Het is het doel van SIS om klanten volledig te ontzorgen 
wanneer het aankomt op de conditie van hun ladingen.

Joost Brand
Solution Engineer Telematica

+31 88 130 67 85



11



12

A solution by:

sis.imbema.com


