DIGITALISERING VOOR
TRANSPORTEURS
ADVIES OP MAAT VAN TRANSPORTBEDRIJVEN

DIENSTVERLENING
Digitale toepassingen bieden heel wat mogelijkheden voor uw bedrijf.
Wilt u weten hoe u deze mogelijkheden ten volle kunt benutten?
VIL helpt u op weg! Onze expert helpt u bij het bepalen van uw
prioriteiten en begeleidt u bij de implementatie.
Met de hulp van VIL weet u perfect welke digitale toepassingen uw
bedrijf vooruithelpen én uw kosten duurzaam kunnen verminderen.

ONS AANBOD
1
Uw kosten duurzaam
verminderen door
digitalisering

2
Begeleiding bij de
aanschaf van nieuwe
digitale toepassingen

ONZE TARIEVEN
VIL Leden: € 850/dag (excl. 21 % BTW)
Niet-leden: € 980/dag (excl. 21 % BTW)

3
Individueel
advies op maat

ONZE AANPAK
Snel

KMO PORTEFEUILLE

Efficiënt

Dankzij de erkenning van VIL (DV.A211466)
kunnen ondernemers tot 30 % overheidssteun krijgen voor
onze adviesdiensten.

No-nonsens

ONS AANBOD
1 UW KOSTEN DUURZAAM VERMINDEREN
DOOR DIGITALISERING
Veel leveranciers bieden vandaag al oplossingen om uw efficiëntie te verhogen en uw
kosten te verminderen. Toch stelt men in de praktijk vast dat deze tools niet of niet ten
volle benut worden. VIL brengt het verbeterpotentieel in kaart en stelt een concreet
actieplan voor. Wij helpen u graag op weg met een basis audit of een uitgebreide audit.

BASIS AUDIT (2 DAGEN)

UITGEBREIDE AUDIT (5 DAGEN)

Inzicht krijgen in de operationele kosten door
inventaris van de data aanwezig in uw bedrijf
(bv. verbruiksgegevens, urenverantwoording
chauffeurs, gereden kilometers, wachttijden,
rijgedrag, …)

Inventaris van de data en systemen aanwezig in uw
bedrijf

In kaart brengen van de huidige processen en
gebruik van systemen door middel van analyse van
de data in de systemen

Inventaris van de systemen die aangekocht
werden (en het gebruik ervan) en die
enerzijds toelaten om de kosten te
monitoren en anderzijds een potentieel
hebben om kosten te verlagen

Opstellen van een gedetailleerde lijst met het
verbeteringspotentieel van systemen die aangekocht
werden maar onvoldoende gebruikt worden, die niet
gebruikt worden, en opties die niet aangekocht werden
Opmaak actieplan voor het realiseren van quick-wins

Oplijsting van top 3 verbeteringsacties met
indicatie van het verbeteringspotentieel die
op korte termijn realiseerbaar zijn
+ voorstelling actieplan

Opstellen 12 maanden projectplan met actiepunten en
mijlpalen en opmaak van een KPI dashboard om de
voortgang te meten

GRATIS EERSTE SESSIE
Tijdens een gratis online sessie met onze expert gaan we aan
de hand van een quick scan dieper in op hoe uw bedrijf gebruik
maakt van de beschikbare tools zoals boordcomputers, TMS
systemen, planning- en route optimalisatie software, apps, …
Het doel is een globale evaluatie waarbij reeds de belangrijkste
kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden
vastgelegd.

Wat kan u verwachten?
Een eerste advies hoe u uw operationele kosten kan
verminderen
op korte termijn met quick wins
op middenlange termijn met opstart nieuwe trajecten

MEER WETEN?
Contacteer
Dirk Staelens
dirk.staelens@vil.be

ONS AANBOD
2 BEGELEIDING BIJ AANSCHAF VAN
NIEUWE DIGITALE TOEPASSINGEN
Bij de implementatie van een nieuw systeem zijn de verwachtingen hoog gespannen. Worden alle
doelstellingen gehaald ? En hoe vermijdt u dat het draagvlak binnen uw organisatie afbrokkelt
waardoor het systeem maar beperkt gebruikt zal worden ? Een foute beslissing heeft verregaande
gevolgen, daarom is een goede voorbereiding zeer belangrijk. Met ons aanbod ‘aankoopbegeleiding’
kunnen we uw bedrijf begeleiden in de selectie- en aankoopfase.

AANKOOPBEGELEIDING
Bespreken van de behoeftes en de vooropgestelde ‘return on investment’ van uw bedrijf,
bepalen van het interne project team (halve dag)

Diepere analyse van de behoeftes en vereisten voor het lastenboek

Opmaak van een gedetailleerde lastenboek voor de potentiële leveranciers. Deze lijst bevat vragen
omtrent de gewenste functionaliteiten maar ook het service level agreement (met verbintenis van de
leverancier bij het niet behalen van de SLA), het implementatieproces, de kosten voor installaties en
herstellingen enz.

Objectieve scoring vastleggen voor een shortlist van de leveranciers op basis van de antwoorden van de
aanbieders
Evaluatie van de leveranciers in de shortlist via pilots, referentiechecks, demo’s,… (extra in regie)

GRATIS EERSTE SESSIE
Tijdens de eerste gratis online sessie met onze expert
bespreken we uw toekomstige project:
Waar bent u naar op zoek?
Wat zijn uw verwachtingen?
Hoe wil u dit project intern organiseren?
Vraag uw intake sessie aan en u weet direct wat wij voor u
kunnen betekenen.

Wat kan u verwachten?
Onze expert bespreekt met u best practices, onze werkwijze en
bezorgt u een begeleidingsvoorstel op maat van uw bedrijf.

MEER WETEN?
Contacteer
Dirk Staelens
dirk.staelens@vil.be

ONS AANBOD
3 ADVIES OP MAAT
U wordt als ondernemer dagelijks geconfronteerd met de mogelijkheden van digitalisering. Deze
mogelijkheden brengen belangrijke kansen met zich mee, maar hoe gaat u hier mee om? En heeft u
wel genoeg kennis en expertise in huis? Ons team van specialisten met ruime logistieke operationele
ervaring staat tot uw dienst om individueel advies op maat te verstrekken. Wij kennen de noden van
de klant en zetten de juiste mensen op de juiste plaats.

ENKELE VOORBEELDEN

Welke mogelijkheden zijn er om data te delen met mijn opdrachtgevers? Hoe kan ik mijn gegevens beschermen? Hoe
moet ik omgaan met de privacy van mijn medewerkers?
Welke informatie in mijn boordcomputersystemen en software applicaties is van toepassing op de GDPR regelgeving?
Welke maatregelen kan ik nemen om GDPR-conform te zijn?
Wat is de impact van nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld truck en trailertelematica, videotelematica, eCMR,
RPA,... voor mijn bedrijf? Waarmee moet ik rekening houden? Hoe bereken ik de ‘return on investment’? Wie zijn de
mogelijke leveranciers?

MEER WETEN?
Contacteer
Dirk Staelens
dirk.staelens@vil.be

