VOICE OF THE CUSTOMER

TomTom zorgt voor
een tijdswinst van
100 uur per jaar
Jan van Holland, Wagenparkbeheerder, Bruil Beton & Mix

Bruil Beton &
Mix: productie
en levering van
hoogwaardig beton

Het zoeken met
kaarten naar de
juiste bestemming
was erg onhandig

Het bedrijf
Bruil Beton & Mix produceert en levert een breed assortiment aan kwalitatief
hoogwaardig transportbeton en droge mortels voor de Nederlandse ruwbouwen afbouwmarkt. Het bedrijf is marktleider in Midden-Nederland en heeft negen
vestigingen. Bruil heeft daarnaast drie prefabfabrieken en één bouwbedrijf, waar
in totaal 450 mensen werken. Het wagenpark telt zestig vrachtwagens, zestig
personenauto’s en vijftien bedrijfsauto’s.
Bruil is een familiebedrijf en bestaat inmiddels 107 jaar. Het begon als
wegenbouwbedrijf en ging vanaf 1955 ook beton produceren. Vijf jaar geleden stopte
Bruil definitief met wegenbouw en verkocht die tak door aan KWS Infra bv.

De uitdaging
Toen Bruil Beton & Mix anderhalf jaar geleden overstapte op de fleet management
oplossing van TomTom Business Solutions, maakte het bedrijf al gebruik van t-Click
van Jonker, een administratief softwarepakket voor de betonmortelindustrie.
Een onderdeel hiervan is een volgsysteem waarmee Bruil de aanrijtijd, laad- en lostijd
en het terugrijden van de vrachtwagens kan volgen. Met deze gegevens weet Bruil
of het alweer een nieuwe vrachtwagen moet sturen en kan het bedrijf een efficiënte
planning maken voor zijn wagens. “We wilden dit systeem graag koppelen aan een
navigatiesysteem”, vertelt Jan van Holland, wagenparkbeheerder bij Bruil. “Chauffeurs
waren veel tijd kwijt aan het vinden van de weg, vooral in de binnenstad. Het zoeken
met kaarten naar de juiste bestemming was erg onhandig.” Bruil kwam uit bij TomTom
Business Solutions. “TomTom levert oplossingen die past bij onze processen en was
bereid met Jonker in zee te gaan en de systemen aan elkaar te koppelen.”
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Ruim twee jaar geleden begon Bruil een proef met het LINK (voertuigvolgsysteem)
en het PRO7100 TRUCK navigatiesysteem, gekoppeld aan t-Click. Van Holland: “We
wilden zo onderzoeken of deze combinatie werkte en of we er voordeel uit haalden.
De proef slaagde en we besloten de systemen in al onze vrachtwagens te laten
installeren door eenofficieel reseller van TomTom Business Solutions. Binnen drie
maanden waren al onze vrachtwagens voorzien van TomTom voertuigvolgsystemen
en navigatie. Deze reseller heeft ons goed ondersteund en doet dat nog steeds
uitstekend. Als we een probleem of vraag hebben, lost deze partij het direct op. Ze
staan dag en nacht voor ons klaar.”

De oplossing

TomTom zorgt
voor honderd uur
tijdsbesparing
per jaar

Het LINK voertuigvolgsysteem biedt onder meer nauwkeurige informatie over
de locatie van vrachtwagens, het aantal gereden kilometers en het rijgedrag. “De
informatie wordt elke minuut bijgewerkt”, vertelt Van Holland. “We weten dus precies
waar onze wagens zich bevinden en hoe ze rijden. Handig voor het inplannen van
nieuwe ritten.” De slimme navigatie van de PRO7100 TRUCK wijst chauffeurs van Bruil
de beste route naar het afleveraders. “Zo besparen we veel tijd en dus geld. Per dag
scheelt het ons een half uur. Dat is omgerekend honderd uur per jaar. In die tijd kun je
heel wat extra ritten uitvoeren.”
Ook Jonker is erg tevreden over de samenwerking met TomTom Business Solutions.
Jonker ontwikkelt continue producten en diensten voor met name de betonindustrie.
Hierbij maakt het bedrijf ook gebruik van door derden ontwikkelde technologie, zoals
de producten van TomTom. Directeur Jan Opbroek: “De navigatieapparatuur vermijdt
dorpskernen, te smalle bruggetjes of straten waar een vrachtwagen niet kan draaien.
Erg handig, want de wagens komen op de meest onmogelijke plekken. Hierdoor zijn
er geen onverwachte vertragingen meer, wat zorgt voor veel meer inzicht. Bovendien
zijn de kaarten van TomTom up-to-date en beschikken de vrachtwagens altijd over de
laatste routes en wijzigingen.” Na deze eerste succesvolle koppeling tussen Jonker- en
fleet management van TomTom ziet Opbroek een goede toekomst voor dit systeem.
“We werken inmiddels ook voor andere klanten met TomTom Business Solutions.
Zo kunnen we onze klanten een geïntegreerd pakket bieden voor een zo efficiënt
mogelijke planning van het wagenpark.”
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