
Beste T Comm partner,

Al weer 3 maanden onderweg in een, op dit moment zeer roerig, 
2022. Spannende tijden waarin vrij en veilig vervoer van goede-
ren en levensmiddelen meer dan ooit van belang is. 

Wij informeren je dan ook graag over innovaties en ook de mooie 
momenten uit de afgelopen maanden. Daarbij blijven we ons fo-
cussen op het leveren van toegevoegde waarde en ‘actionable’ 
data voor jou en je klant.

Blijf veilig en gezond!

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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Nog meer ‘Actionable’ data voor optimalisatie

Ons team is weer hard bezig geweest om nog meer, zoals wij noemen, ‘actionable data’ 
voor optimalisatie van je processen te genereren en nieuwe sensoren te ontwikkelen. 

Denk aan:

  Een individueel klant specifi ek geautomatiseerd rapport: direct na levering een 
 geautomatiseerd rapport aan je klant voor optimale service en kwaliteit! 
 Neem contact op met onze support als u geïnteresseerd bent in deze functie.
  Een meer uitgebreide integratie met Ortec waardoor alle statussen zoals 
 temperaturen, deuren en dergelijke ook inzichtelijk zijn in Ortec. Dit voor je 
 optimalisatie van planning en actuele ‘planned versus realized’ inzichten.
  Een nieuwe sensor voor extreme condities met een bereik van -70 tot 100 graden.
  En een nieuwe sensor voor meten van o.a. asfalt temperaturen tot 200 graden!

Keep in touch with T Comm Telematics!

Wist je al dat T Comm Telematics druk 
bezig is om de social mediawereld te ver-
overen? Op onze facebook en Instagram 
kanalen delen wij interviews, previews van 
nieuwe bedrijfsfi lms, tips en tricks en nog 
veel meer. 

Wil je geïnspireerd en geïnformeerd 
blijven? 

Volg ons dan op onze Social Media 
kanalen!

Wist je dat?

Referentiefi lms
Er staan weer een aantal inspirerende 
nieuwe referentiefi lms op de planning! 
Heeft jouw bedrijf ook een mooi ver-
haal om te vertellen met betrekking tot 
onze oplossingen en zou je ook een 
referentiefi lm willen? Neem dan gerust 
contact met ons op!

Release notes
Elke drie weken publiceren wij een 
release note. Deze release notes be-
vatten natuurlijk de standaard dingen, 
zoals onderhoud en klant verzoeken, 
maar ook hele andere zaken zoals vol-
ledig nieuwe projecten. 

Ben je hier benieuwd naar? Bekijk dan 
onze pagina release notes via onder-
staande link:

https://docs.tcommtelematics.com/
category/release-notes/
    

Wij ook aanwezig zijn op: 

  Multimodaal Transport, 
 21 Avril Breda, NL

  LIS T-Matik, 10 Mai 2022, 
 Greven, DE

  Salon Technotrans, 20-22 Octobre,  
 Parc des Expositions de NANTES  
 20-22, FR

  IAA Hannover 20-25 Septembre,  
 Hannover, DE



Wij hebben weer een aantal mooie nieu-
we klanten mogen verwelkomen.

Melk Transport Twente
Een van deze klanten is Melk Transport 
Twente. Melk Transport Twente verzorgt 
het transport van de melkveehouder naar 
de fabriek en daarnaast het transport van 
zuivelgrondstoffen tussen fabrieken.  Het 
is een organisatie die voortdurend blijft 
investeren om zo doeltreffend en efficiënt 
mogelijk het transport te kunnen uitvoeren. 
Deze efficiëntie dient niet alleen te leiden 
tot kostenbesparing, het duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord uitvoeren 

New customer alert!

van de bedrijfsactiviteiten en, niet onbe-
langrijk, voedselveiligheid.

Daarom is het van belang om ook de spoel-
momenten van de tank te monitoren en 
bewaken. T Comm levert Melk Transport 
Twente hiervoor dan ook de specifieke  
oplossing!

Aktionshaus-Wreesmann
Ook in Duitsland breiden we verder uit met 
als nieuwe klant Aktionshaus-Wreesmann. 

Wreesmann is een grote retailer in onder 
andere bouw- en tuinartikelen en heeft 
meer dan 75 filialen in Duitsland. Recent 
hebben ze Dubbeldecks trailers besteld en 
die worden volledig uitgerust met T Comm 
voor optimalisatie.

Op deze manier hebben de vestigingen 
real-time inzicht in de leveringsstatus, wat 
helpt bij het organiseren van de goederen-
ontvangst en het plannen van personeel. 
De waardevolle T Comm data wordt ook 
geïntegreerd met de backend (ERP-) syste-
men van Wreesmann.

Freshpack Logistics
Ook zien we steeds meer relaties die ge-
bruik maken van onze IoT oplossingen 
voor het monitoren van het warehouse, 
vries en koelcellen. Een voorbeeld hier-
van is Freshpack Logistics. Bij Freshpack 
hebben we het volledige warehouse uit-
gerust. Niet alleen maken ze gebruik van 
onze temperatuur sensoren maar ook 
van luchtvochtigheidssensoren om het  
rijpingsproces van onder andere fruit 
goed te kunnen waardborgen en contro-
leren.

Vanzelfsprekend wordt er gebruik ge-
maakt van de alarmeringen die zowel op 
het portal, per mail, per SMS, als via de 
iOS of Android app kunnen worden weer-
gegeven.


