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Het bedrijf
De firma ‘Plinten & Profielen centrale’ uit Wijk bij Duurstede is een groothandel 

in onderdelen en benodigdheden voor houten en laminaten vloeren, evenals 

gerelateerde producten zoals: was, olie en onderstoppers voor vloerleveranciers. 

Het bedrijf levert aan verschillende resellers verspreid door heel Nederland. Voor 

de distributie maakt ‘Plinten & Profielen’ centrale gebruik van 10 bestelwagens 

en één vrachtwagen. Om dit logistieke proces zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen maakt Plinten & Profielen centrale sinds enige tijd gebruik van de TomTom 

Business Solutions ‘Connected Navigation’ oplossing in combinatie met eigen hun 

planningspakketten. 

 

De uitdaging
De buitendienstmedewerkers van ‘Plinten & Profielen’ centrale werkten voor de 

introductie van de TomTom Business Solutions connected navigation oplossing 

met werkpapieren waar de opdrachten voor een werkdag in werden beschreven. 

De status van een levering zoals de levertijd, afgegeven goederen en verdere 

informatie werd hier met de hand ingegeven waarna dit op het kantoor door 

de planning werd ingevoerd in order-overzichten. Niet alleen de hoeveelheid 

papierwerk werd als een nadeel ervaren, tevens was het proces erg ondoorzichtig, 

zowel de planning alsmede de terugkoppeling naar de klanten. Wanneer een klant 

bijvoorbeeld informeerde naar de geplande aankomsttijd van een levering moest 

er eerst gebeld worden naar de chauffeur waarna dit weer telefonisch werd door 

gegeven aan de klant.

10 bestelwagens en

één vrachtwagen

Hoeveelheid

papierwerk werd als

nadeel ervaren

V O I C E  O F  T H E  C U S T O M E R



Let’s drive business®

www.tomtom.com/business

De oplossing
Het was al snel duidelijk dat de TomTom Business Solutions ‘Connected 

Navigation’ oplossing het meest geschikte systeem zou zijn om de distributie 

van Plinten & Profielen centrale te automatiseren. Er werd al gewerkt met 

verschillende types navigatiesystemen van TomTom dus deze hadden hun 

waarde al bewezen. Voor de software integratie is hulp ingeroepen van het ICT 

bureau DoICT4U. Zij hebben een compleet geïntegreerd systeem ontworpen 

waarbij de orders vanuit de planningssoftware ‘Navision’ via de ritplanner 

‘ORTEC Shortrec’ automatisch door de TomTom WEBFLEET.connect software 

naar de voertuigen worden gestuurd. Tevens wordt op deze manier de status 

van de orders bijgehouden. WEBFLEET – de ‘online’ applicatie van TomTom 

Business Solutions – wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de huidige 

positie van de bestuurders. Dankzij de integratie mogelijkheden van DoICT4U 

worden opdrachten niet alleen automatisch doorgestuurd, tevens berekent het 

programma ‘ORTEC Shortrec’ de meest ideale route tussen de verschillende 

orders die op een dag gedaan moeten worden.

Betere communicatie en planning
In december 2006 zijn alle voertuigen uitgerust met TomTom Business 

Solutions. De communicatie functionaliteit binnen het systeem werd 

direct ingezet om de informatiestroom tussen de chauffeurs en kantoor te 

stroomlijnen waardoor de planningsafdeling vrijwel geheel vrij is van het 

dagelijkse papierwerk. De terugkoppeling naar klanten gaat nu sneller en het 

overzicht geeft rust binnen de planning.

Om de voordelen ten volle te benutten heeft Plinten & Profielen centrale 

ook een GO715 aangeschaft voor tijdelijke krachten. Deze “all-in-one 

connected navigation” unit van TomTom Business Solutions hoeft niet te 

worden gekoppeld aan een blackbox en kan hierdoor gemakkelijk in ieder 

voertuig geplaatst worden. Tijdelijke bestuurders kunnen deze unit dus 

gewoon ophalen bij het kantoor om vervolgens gebruik te kunnen maken 

van dezelfde voordelen, zoals het ontvangen van orders, de positiebepaling 

en het communiceren met het kantoor. Hierdoor is het proces niet alleen 

geautomatiseerd, het bedrijf heeft zeker niets aan flexibiliteit hoeven in te 

leveren.
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