
Beste T Comm partner,

Weer veel nieuws en innovaties te melden zo aan het begin van 
de Lente!

Ons development team is hard voor je bezig geweest: niet alleen 
een totaal vernieuwde, maar ook een razend snelle Maps Over-
view, zelfs bij een vloot van meer dan 1000 voertuigen! Daarnaast 
veel nieuwe mooie klanten, een volledige integratie met Spedion 
en een geweldige fi lm van onze oudste klant AMfi sh die zowel alle 
voertuigen als productie locaties en koelcellen volledig heeft uitge-
rust met T Comm!

Weer veel leesplezier gewenst!

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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Nieuwe snelle weergave Google maps!

De Google maps weergave is totaal vernieuwd waardoor deze nog meer inzicht geeft en 
zeer snel ingeladen wordt. Alle trailer data en sensor informatie wordt weergegeven in 
een moderner kader waarin alles duidelijk leesbaar gepresenteerd wordt. Eenvoudigweg 
dubbelklikken op de kaart of op een unit in de lijst geeft direct de weergave van alle data 
van het betreffende voertuig.

Nieuwe Integratiepartner: SPEDION GmbH

Wij verheugen ons op de samenwerking met SPEDION 
GmbH, een van de specialisten voor trucktelematica. Met 
de in 2010 ontwikkelde SPEDION APP is SPEDION een 
pionier in de ontwikkeling van mobiele app-oplossingen 
voor Android-toestellen en een toonaangevende leveran-
cier van telematica-ondersteunde procesoptimalisatie.

SPEDION klanten kunnen uitkijken naar de volledige inte-
gratie van T Comm Sensor data in het gebruiksvriende-
lijke SPEDION eindgebruikersportaal. Dit voorziet de dis-
patchers niet alleen van de locatie van de trailers, maar 
ook van belangrijke sensorgegevens zoals temperatu-
ren, de deurstatus of de statusmeldingen van de koel-
machine (setpoint, power mode, etc.). Belangrijk is ook 
de weergave van de aan- en afkoppelprocessen van de 
trailer met de trekker, waardoor de chauffeur in de SPEDI-
ON app de actuele temperaturen van de aangekoppelde 
trailer kan zien.

Wist je dat?

LIS T-Matik beurs 2022
T Comm is aanwezig op de 10e editie 
van de LIS T-Matik beurs 2022! Ver-
geet 11 mei 2022 niet! Want op deze 
dag vindt de 10e editie van de T-Matik 
beurs van LIS AG plaats in Greven en 
T Comm zal er bij zijn! Er zijn al meer 
dan 250 bezoekers en exposanten in-
geschreven en wij vinden als je de tijd 
neemt om ons op onze stand te bezoe-
ken! Registreer je vandaag nog gratis: 

Trimble ITT event
We natuurlijk weer aanwezig zijn op het 
Trimble ITT event op 9 juni.

Persberichten
T Comm weer in de pers was in Duits-
land: https://www.frischelogistik.com/
drahtlos-digitalisieren/

We ook weer duidelijk aanwezig waren 
in de Franse pers: Froid News.

Groepen: de gehele vloot wordt afhankelijk 
van het zoom niveau gegroepeerd weerge-
geven en je kan op een groep door klikken 
om in te zoomen op een bepaald voertuig.
Thema: de kaart wordt, afhankelijk van je 
persoonlijke voorkeur, in verschillende the-
ma’s getoond.
Verkeersinfo: je speelt handig in op ver-
keersdrukte want ook Google verkeersin-
formatie is nu toegevoegd aan de kaart.
Activiteit: door gebruik van iconen zie je 
nu ook snel of het voertuig rijdt of stilstaat. 
Een groene druppel met een icoon van een 

stuur geeft aan dat het voertuig rijdt en een 
blauwe druppel betekend stilstand, wan-
neer de stilstand langer dan 14 uur duurt 
zal de druppel rood kleuren. In combinatie 
met de actuele locatie geeft dit snel inzicht 
in de status van een voertuig.
Voertuigdetails: Door te klikken op het 
voertuig worden alle details weergegeven 
in een nieuwe, gestructureerde vorm met 
moderne pictogrammen. Een snel gede-
tailleerde overzicht van de deur status, 
Vrachtwagen / Aanhangwagen aanslui-
ting, temperatuur en nog veel meer.

Video AMfish: klant 
van het allereerste 
uur!
AMfish is producent van verse en berei-
de visproducten. Deze allereerste klant 
van T Comm is marktleider binnen de 
Foodservice bedienen zowel groothan-
del, zorg-, catering als retailmarkt. Niet 
alleen is het volledige wagenpark van 
AMfish uitgerust met T Comm oplos-
singen, maar ook alle productielocaties 
en vrieshuizen en dergelijke. We zijn 
trots op deze klant van het allereerste 
uur!



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

Frans Kuiper Koeltransport
Frans Kuiper Koeltransport uit Geldermal-
sen. Goed herkenbaar door een mooie, 
goed onderhouden vloot met zoals zze 
zelf zeggen en wij ook zeker vinden: ‘mooie 
dikke Trekkers’. Meer dan 20 jaren zijn ze 
een begrip in het vervoer van taugé, Asia 
producten en andere temperatuur gevoeli-
ge lading. Kwaliteit en voedselveiligheid is 
belangrijk. Alle trailers en trekkers zijn dan 
ook volledig uitgerust met onze telematica 
en sensoren!  

J.A. ter Maten Pluimvee  
producten
De volgende klant die wij uitlichten is J.A.  
ter Maten Pluimvee producten. Ter Maten 

New customer alert!

staat voor kwaliteit, stabiliteit en flexibili-
teit. Goed passend in dit beleid, en de met 
moderne bedrijfsmiddelen ingerichte en 
toegerust volgens de laatste voorschriften 
en richtlijnen organisatie, is het uitrusten 
van de gehele vloot met Telematica. De 
kwaliteit van de hoogwaardige producten 
blijft gewaarborgd, van Schnitzel tot Lever-
worst!
 
Hofmann  
Unternehmensgruppe 
Ook in Duitsland mogen wij weer een 
nieuwe klant verwelkomen, de Hofmann 
Unternehmensgruppe. Het familiebedrijf 
met meer dan 60 jaar traditie in transport 
en logistiek is gevestigd in Biebesheim am 
Rhein in Hessen. Hofmann biedt haar klan-
ten een breed scala aan diensten, van na-
tionaal en internationaal vrachtvervoer tot 

warehousing en contractlogistiek. Als fa-
miliebedrijf biedt Hofmann expertise en 
betrouwbaarheid en koos het bedrijf voor T 
Comm toen het op zoek was naar een op-
lossing op maat voor temperatuurbeheer. 
De doorslaggevende factoren voor het uit-
rusten van het gevaarlijke stoffen magazijn 
“Safety Area” met draadloze temperatuur-
sensoren van T Comm waren de flexibele 
installatie van de sensoren, het onbeperkte 
aantal sensoren per magazijn en opslag-
locatie en de snelle en eenvoudige manier 
om de gegevens te integreren in het inter-
ne monitoringsysteem. 

De uitrol van het systeem naar andere be-
drijfsgebieden is al gepland.

Welkom Frans Kuiper Transport, Hoffmann 
Unternehmensgruppe en J.A. Ter Maten!


