
Let’s drive business®

www.tomtom.com/business

Verbeterde controle en 
verhoogde efficientie 
dankzij TomTom

Het bedrijf
Sunny Europe levert belasting-vrije producten aan de bemanning van schepen en

aan diplomaten. Het bedrijf is marktleider in deze sector. Sunny Europe staat 

voor goede service en hoge kwaliteit. Sunny opereert in Belgie en Nederland 

en heeft ongeveer 70 personen in dienst. Zij werken met een vloot van 

bestelwagens waarmee zij o.a. goederen leveren, schepen bezoeken en 

bemanningsleden vervoeren. 

 

De uitdaging
Sunny verkoopt haar producten op drie manieren:

1.  De schepen bestellen de producten online en laten deze door Sunny leveren 

op het aankomsplatform.

2.  De shuttles van Sunny wachten voor aangemeerde schepen en bieden de 

bemanning een gratis rit aan naar de showroom van Sunny.

3.  Sunny’s verkoopmedewerkers gaan met catalogussen onder de arm aan 

boord om de orders van de bemanning op te nemen.

“Vóór TomTom Business Solutions moesten wij alles op de ouderwetse 

manier organiseren. Wij hadden weinig controle over de ritten of over de 

werkzaamheden van onze bestuurders. Wij wisten niet hoelang zij er b.v. 

over deden om goederen af te leveren of hoe lang de wachttijden bij het 

aankomstplatform waren, voordat zij de kapitein van een bepaald schip konden 

ontmoeten.” Patrick Simons (Logistics Manager/Sunny) 
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De oplossing
In juli 2006 heeft ARC het TomTom Business Solutions systeem geinstalleerd. 

“Wij realiseerden ons dat het een cruciaal verschil zou maken voor ons bedrijf 

als wij zouden weten waar iedere levering zich op een bepaald moment 

bevind. Het centrum zou dan onmiddelijk nieuwe orders kunnen plaatsen, of 

bestuurders kunnen terugroepen etc. Dankzij TomTom Business Solutions zijn 

we in staat om altijd precies te zien waar onze bestelwagens zich bevinden.” 

Aldus Patrick Simons:  

“We kunnen van nu af aan efficienter en minder tijdrovend opereren. TomTom 

Business Solutions geeft ons ook inzicht in de acties van onze buitendienst.  

Zo kunnen wij gemakkelijk de afleveringen controleren. Het systeem bevorderd 

tevens de veiligheid van onze organisatie. Wanneer een bestuurder b.v. nog 

niet terug is van een order terwijl ons bedrijf al gesloten is, kunnen we toch 

heel gemakkeijk de exacte tijd van aankomst controleren. Zelfs zonder dat de 

bestuurders gebruik maken van de standaard in- en uitcheck kaart.”
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