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Tool management

in dienst
van de bedrijven

25.000.000 €
Zakencijfer

150

Aantal medewerkers
Euroglas-De Landtsheer is een bedrijf gespecialiseerd in de productie van gelaagd
en veiligheidsglas (beschermende schermen van gehard glas, veiligheids- of dak-beglazing,
deuren, windschermen, douchecabines, binnenwanden, enz.), vooral georiënteerd naar
decoratie. Hun activiteiten worden gestuurd vanuit de 3 filialen: Euroglas in Bornem, IGP in
Meer en Safetyglass in Fleurus.
DE TROEVEN VAN DIT BEDRIJF GEVESTIGD IN BORNEM ?
Een ultramodern machinepark en een zeer grote flexibiliteit op het gebied van productieplanning, de korte termijnen, de levering en de plaatsing, in de Benelux.
ZIJN CHALLENGE?
Snel de glasbokken vinden voor het transport. Bedoeld voor het behoud en de bescherming
van glasproducten tijdens hun transport, verdwijnen deze of raken ze regelmatig kwijt als ze
op de werven zijn.

‘‘

Een glasbok kost 500 à 750 €.
Tussen verliezen, vergeten en
uitlenen, vernieuwen we elk jaar
voor een budget van 50.000 € !
Een cijfer dat we graag terug
willen brengen naar lagere
waarden, en vooral stabieler.
Betere voorraadbeheer, snel
ontbrekende onderdelen terugvinden voor een optimaal gebruik van onze glasbokken: dit
zijn de eerste stappen naar een
efficiënte bezuiniging! ʼʼ

- Frederik De Knijf, CEO

Een oplossing « tag and go » !
Meestal gebruikt door bouwbedrijven, hebben de sensors van
HeronTrack het management van Euroglas-De Landtsheer
bekoord door hun efficiëntie, hun gebruiksgemak, de omvang van
de sensor, hun batterijduur (5 à 7 jaar), en hun uitstekende prijskwaliteitverhouding. Ze zijn nu gemonteerd op de 600 glasbokken
van het bedrijf, die de afdeling Logistiek op afstand en in reële tijd
opvolgt via hun kantoren als in het buitenland.
Deze tags, of sensoren, kunnen gemakkelijk op elk gereedschap worden
aangebracht. Installeer dan eenvoudigweg op uw smartphone de gratis
HeronTrack-app om zo twee communicatietechnologieën te gebruiken. De
BLE (Bluetooth Low Energy) laat toe
om te communiceren tot 100m met uw
smartphone (korte afstand) en met het
Sigfox netwerk voor een internationale dekking over meer dan 50 landen
(lange afstand). Elke glasbok kan nu
op elk moment worden gelokaliseerd
dankzij een geïntegreerde gps: elke
beweging wordt automatisch gemeld
aan chauffeurs, magazijnpersoneel
en management via hun telefoons.

De sensor verstuurt zijn GPS-positie
(verfijnd via WiFi identificatie) twee
maal per dag dmv het Sigfox netwerk
en alle secondes via zijn BLE connectie. De informatie is toegankelijk via
de web-interface om de rapporten te
beheren, of
via uw smartphone
app
rechtstreeks
op een kaart.

Bonus
ULTRASNELLE IMPLEMENTATIE. De installatie van de
sensoren, beheerd door het magazijn, duurt slechts enkele
minuten. En om vertrouwd te raken met het gebruik van de
software en het begrijpen van de rapporten, volstaat een
korte training van 2 uur.
SNELLE LOKALISATIE IN GEVAL VAN VERLIES OF
DIEFSTAL. Als de bestuurder of zijn verantwoordelijke een
diefstal vermoedt, activeren ze een bepaalde configuratie en
verzendt de HeronTrack-sensor continu, gedurende 24 uur.

Bespaar geld,
bespaar tijd

‘‘

Dankzij de applicatie hebben
we altijd een nauwkeurig
zicht op onze inventaris :
handmatig beheren is niet
nodig. We minimaliseren
eenvoudigweg de kosten,
op een gebruiksvriendelijke
manier, door te vermijden
dat we bokken aankopen
waarvan we dachten dat ze
verloren waren. ʼʼ

- Frederik De Knijf, CEO
Dankzij de gps tracking, hebben
de beheerders van EuroglasDe Landtsheer al meerdere van
hun glasbokken teruggevonden,
verdwaald bij leveranciers, klanten en
klanten van hun klanten. Dagdagelijks
vereenvoudigt dit systeem de
exacte toestand van de voorraad
en de productieplanning. Het biedt
een duidelijk en gedetailleerd
beeld van de bewegingen van het
materiaal. Tenslotte, identificeert
het problemen en vereenvoudigt het
daarom de oplossing van conflicten:
de logistieke managers hebben
tastbare leveringsgegevens, in reële
tijd. Tijdwinst die Frederik De Knijf
schat op 30 minuten per dag !

EEN ONSCHENDBAAR SYSTEEM. De sensor is ook
beschermd tegen diefstal: de detectie van contact met een
magneet signaleert elke anomalie of poging tot verwijdering.
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Euroglas-De Landtsheer telt 600
glasbokken - Ze gaan van grote
(400cm op 80cm) tot kleine
(150cm op 80cm) glasbokken

EEN RECORD AUTONOMIE. De HeronTrack sensoren
werken bij normaal gebruik tot 8 jaar.

Onze sensoren laten toe de glasbokken
permanent te lokaliseren
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HeronTrack helpt al verschillende jaren bedrijven om hun efficiëntie
te vergroten en zich te concentreren op wat het belangrijkst is:
hun activiteit. Met zijn tool-management-oplossing voor iOS en
Android biedt het in Charleroi gevestigde bedrijf een krachtig en
flexibel antwoord op de problemen van diefstal en verlies van
materieel, en een betere productiviteit.
Ons ontwikkelingsteam gevestigd in België ontwikkelt continue
de HeronTrack technologie. Twijfel niet om de laatste versie
van onze app op uw smartphone te installeren.

www.herontrack.com

Quai Paul Verlaine 2, 6000 Charleroi, Belgium
+32 473 679735
info@herontrack.com

