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Bloemenvervoerder bestelt nieuw mobiel systeem bij automatiseerder Amplus bv 
 
Van Zaal Transport gaat eigen auto’s èn charters exact aansturen en volgen 
 
ALPHEN AAN DEN RIJN, 4 maart 2008 - Van Zaal Transport bv uit De Kwakel 
(bloemen- en plantentransport) gaat vijftig boordcomputers en bijbehorende Retrack 
software gebruiken van Amplus bv uit Alphen aan den Rijn. Met de nieuwe soft- en 
hardware wordt het voor Van Zaal mogelijk om eigen combinaties èn charters aan te 
sturen en real-time te volgen vanaf de planning.  
 
Veertig van de vijftig mobiele computers bestaan uit zogenaamde handhelds: draagbare 
PDA’s die met een zuignapbevestiging op het dashboard in het voertuig worden 
meegenomen. Hiermee kan Van Zaal in het hoogseizoen zeer flexibel charters inzetten, die op 
exact dezelfde manier worden aangestuurd en gevolgd als de eigen trekker-
opleggercombinaties. Tien van de bestelde boordcomputers zijn vast ingebouwde units.  
 
De Retrack software van Amplus wordt gekoppeld aan het transportmanagementsysteem 
ILN-Trans, dat Van Zaal op 1 januari 2008 in gebruik heeft genomen. Vanuit de planning 
worden de ritopdrachten via een GPRS-verbinding doorgeseind naar de voertuigen, waarna de 
chauffeurs aan de slag kunnen. Naast informatie over alle stops en te lossen goederen, houdt 
Retrack de volledige emballage-administratie bij – het gaat in dit geval om veilingkarren – en 
wordt de urenadministratie bijgewerkt. Alle informatie wordt weer via GPRS teruggestuurd 
naar het transportmanagementsysteem. 
 
Het resultaat is, dat zowel eigen chauffeurs als charters over exacte informatie beschikken 
voor het uitvoeren van hun opdrachten, en dat de ritresultaten real-time en zonder enige 
inspanning terug te vinden zijn in de administratie. Van Zaal krijgt exact inzicht in 
opbrengsten en kosten van een rit, eventuele afwijkingen in de emballage en voor de charters 
wordt aan het eind van de dag zelfs een conceptfactuur geprint.  
 
Verder wordt een speciale functie ontwikkeld voor het gebruik van huur-opleggers. Hiermee 
kan ook voor incidenteel ingezet materieel kosten en opbrengsten worden bijgehouden. 
Bovendien kunnen chauffeurs aan het begin van de rit reeds aanwezige schade aan het 
materieel invoeren zodat hierover achteraf geen discussie ontstaat.  
 
Amplus bv heeft reeds voor andere opdrachtgevers mobiele ritregistratiesystemen ontwikkeld. 
Amplus kreeg de opdracht van Van Zaal na een selectieprocedure tussen vier aanbieders. De 
flexibele instelmogelijkheden van Retrack en de op Windows XP werkende mobiele 
computers en de positieve ervaringen met Amplus bij collega-transportbedrijven, gaven voor 
Van Zaal de doorslag. 
 
Het nieuwe systeem zal dit voorjaar bij Van Zaal in gebruik worden genomen. 
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