
Beste T Comm partner,

In een paar weken tijd kan er veel gebeuren. We hebben mooie 
nieuwe klanten erbij, velen van jullie hebben we ontmoet op 
beurzen en evenementen en we sponsoren een prachtige rally. 

Maar belangrijker nog, er zijn veel uitdagingen in onze branche 
zoals de hoge brandstofkosten, het tekort aan vrachtwagenchauf-
feurs, trailers, componenten, de nieuwe regels van de Mobility 
Package.

Wij helpen je graag om deze uitdagingen om te zetten in kansen!

De case over Medispace is een mooi voorbeeld. Deze innovatieve 
leverancier van mobiele MRI en CT trailers, gebruikt onze I.o.T. op-
lossingen voor controle en effi ciency, om kosten te besparen en 
uitdagingen om te zetten in kansen!

Heeft u vragen, leuke dingen te vertellen... of ontwikkelingen waar 
we op in kunnen spelen, aarzel niet om contact met ons op te 
nemen!

Veel lees plezier!

Met vriendelijke groet,

Bert Hendriks
CEO

Save the Date!

T Comm is aanwezig op - IAA 2022 Hal 25 Stand E53 – 
van 19 tot 25 September in Hannover!

Meer informatie via: https://www.iaa-transportation.com
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Wij wensen Jan en Erica een veilige en 
vooral ook prachtige rit!

Van uitdaging .... naar oplossing!

Sander de Mooij, CEO Medispace ( de specialist in mobiele MRI en CT), zat met een pro-
bleem: ‘de compressor had het begeven, waardoor er 200 liter helium wegstroomde en 
de MRI-scanner uitviel. Dit kost ons veel geld. ‘Voorkomen is beter dan genezen’: dit mag 
geen tweede keer gebeuren. Samen met T Comm Telematics hebben we gekeken naar de 
mogelijkheid om dit probleem in de toekomst te voorkomen. Het resultaat is een op maat 
geleverde heliumsensor die bij uitval direct een signaal geeft. Dus geen hoge kosten meer 
omdat we pro-actief geïnformeerd worden zodat we kunnen voorkomen!’.

Naast deze sensor is de complete Medispace vloot uitgerust met tal van T Comm senso-
ren zoals: temperatuur, water-temperatuur, trillingen, aan/uit, luchtvochtigheid e.d.

DALTI: Dutch Association of Logisitcs and 
Transport IT suppliers

Vorige week organiseerde DALTI, met als host onze CEO, en bestuurslid van DALTI, Bert 
Hendriks, een webinar: Digitalisering in de Duitse Logistiek. In het webinar presenteerden 
Boris Jeggle (Rhenus) en Andreas Nettsträter (Open Logisitics Foundation) hun visie op 
een open source laag voor digitalisering in de logistiek. Binnen T Comm geloven we ook: 
100% digitaal is geen visie maar onze gezamenlijke toekomst om succesvol te zijn.

Om het interessante webinar terug te kijken: 
https://app.livestorm.co/dalti/webinar-digitalisering-in-de-duitse-logistiek

Did we see you at?

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze 
stand op de 10e editie van LIS T-Ma-
tik 2022 in Greven! Veel belangstelling 
voor T Comm en onze integrale rol voor 
cold chain monitoring en trailer ma-
nagement in transport! We zijn zeker 
weer van de partij in 2024.

T Comm Telematics was aanwezig in 
Nantes op 9 en 10 juni 2022. Transfri-
goroute France en LA CHAÎNE LOGISTI-
QUE DU FROID wijdden het programma 
van de Algemene Vergadering aan de 
energetische, sociale en digitale transi-
ties van de sector. Onze Country mana-
ger François Borel was er natuurlijk bij.

T Comm had een stand op het Neder-
landse ITT evenement van Trimble. Dit 
succesvolle evenement werd bezocht 
door veel van onze klanten en partners. 
Wij zijn het volledig eens met de kern-
boodschap van het evenement: Met 
Talent en Technologie kun je winnen!
T Comm is trots op de samenwerking 
met Trimble om IoT (Technology) op-
lossingen te leveren voor winnende 
klanten!

Vrijdag 03 juni is de Volvo Amazone van 
Jan Verweij, gesponsord door T Comm be-
gonnen aan een nieuw avontuur. Na ritten 
van Bant naar Beijing, Panamericana route 
(zuid zowel als noord) en Australië, zijn ze 
gestart vanuit Zoetermeer via Finland naar 
de Noordkaap en via Noorwegen weer te-
rug naar Zoetermeer.

T Comm sponsor in North Cape Challenge



Zoals je van ons gewend bent hier enkele 
mooie nieuwe klanten die we van harte 
welkom heten:

In Duitsland zijn wij zeer verheugd Kraft-
verkehr Münsterland C. Weilke GmbH & 
Co. KG tot een van onze klanten te mogen 
begroeten!

De WEILKE-groep is sinds de oprichting in 
1929 als familiebedrijf actief in de sectoren 
logistiek, transport en personenvervoer.
Vandaag de dag biedt Weilke met meer 
dan 600 medewerkers op zes locaties in 
het hele land op maat gesneden transport- 
en logistieke diensten aan klanten uit ver-
schillende sectoren. De naam Weilke, die 
al aan de derde generatie toe is, staat voor 
een door de eigenaar geleid familiebedrijf 
met verantwoordelijkheidsgevoel, continu-
iteit en een toekomstgerichte aanpak. Na 
een korte testfase waarin kon worden vol-
daan aan alle eisen voor draadloos tempe-

New customer alert!

ratuurbeheer voor alle soorten thermisch 
transport, viel de keuze op T Comm.
 
De gehele geconditioneerde vloot zal 
worden uitgerust met de draadloze tem-
peratuursensoren, deursensoren en truck 
ID-herkenning. Al in de testfase overtuig-
den niet alleen de eenvoudige installa-
tie- en integratiemogelijkheden met het 
SPEDION-telematicasysteem voor vracht-
wagens, maar ook de fabrikantonafhanke-
lijkheid en de gebruikersvriendelijke inter-
face van T Comm. 

Met T Comm worden alle transporten nu 
in real time aangestuurd op basis van de 
temperatuurspecificaties van de klant en 
worden de temperaturen weergegeven op 
het display van de chauffeur.
 
Wij heten ook LEG GmbH van harte wel-
kom. Hier is onze oplossing voor tempe-
ratuurbeheer in de temperatuurgeregelde 

opleggers geïnstalleerd. Als expediteur 
vervoert LEG stukgoederen, gecontaineri-
seerde goederen, gepalletiseerde goede-
ren of levensmiddelen door heel Europa. 
Voor een optimaal en flexibel routebeheer 
zijn alle vrachtwagens uitgerust met de op 
Android gebaseerde telematicaoplossing 
SPEDION App. Dit zorgt voor directe uitwis-
seling met de chauffeur en de dispatcher. 
Het maakt een snelle reactie mogelijk, zelfs 
in het geval van last-minute wijzigingen.
Met T Comm worden de temperaturen, de 
deuropeningen, de koelstatus, het tankni-
veau en de gekoppelde vrachtwagens nu 
ook weergegeven in het SPEDIONline-por-
taal en wordt het voor de chauffeur real-
time gevisualiseerd.
Dank aan SPEDION voor de snelle integra-
tie van de T Comm interface en aan LEG 
voor de goede gastvrijheid - wij wensen 
jullie een goede reis en zijn blij om jullie di-
gitalisering strategie te ondersteunen met 
onze oplossing!


