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Hamann International Logistics installeert
een Intelligent Video System

Hamann International Logistics nv installeert als eerste logistieke partner in België een
VLS camerasysteem, waarbij zo’n 85 camera’s in en rond onze magazijnen zullen instaan
voor een betere bewaking en een betere opvolging/lokalisering van onze goederen.

Na grondige analyse van hun Video Localisation Software, kwam Hamann International
Logistics eind 2012 tot een akkoord met VLS Engineering GmbH uit Bonn om een
Intelligent
Video
System
te
installeren
in
en
rond
haar
gebouwen.
Dankzij de camera’s wordt het voor onze medewerkers heel wat eenvoudiger goederen te
traceren doorheen de logistieke keten en de correcte info door te geven naar onze
klanten.
Werking van het systeem
Inkomende en uitgaande goederen worden naar aloude gewoonte gescand. Deze
informatie uit ons backoffice ERP-software wordt vanaf heden ook gebruikt door het
intelligentie camera systeem. De data wordt verrijkt door VLS en mede voorzien van 3dimensionele coördinaten, teneinde exact te weten waar de goederen gescand werden.
Via Video Management Software kunnen goederen op elk moment gelokaliseerd worden.
Daarenboven kan ook het proces van laden en lossen van een bepaald goed op elk
moment opgevraagd worden, dit als mogelijk bewijs bij eventuele schadeclaims. Op heel
eenvoudige manier kan de route die de goederen hebben afgelegd in ons magazijn in
kaart worden gebracht. Het samenstellen van camerabeelden helpt ons bij het
terugvinden van goederen: we weten immers direct door de correcte lokalisatie waar we
de zoektocht moeten starten en hoeven enkel nog de daaropvolgende, aan de barcode
gerelateerde beelden te bekijken. Dit alles zorgt voor heel wat vereenvoudiging en
efficiëntie, binnen een logistieke firma van essentieel belang. Het betekent een besparing
op verschillende vlakken, zowel financieel als in arbeidstijd.
Betere klantenservice
Het VLS camerasysteem zorgt tevens voor snelle en correcte info aan klanten.
Hamann medewerkers weten onmiddellijk waar de goederen zich bevinden, door
opzoekingen in het systeem aan de hand van een barcode, shipmentnummer, datum,
locatie, enz… Discussies over schades, manco’s en andere calamiteiten worden tot een
minimum beperkt. Dit systeem zorgt er mede voor dat de klant kan genieten van een
correcte service en tegelijk kan rekenen op 100% betrouwbare info.
Pionier in België
Met de installatie van dit Video Localisation Software systeem is Hamann International
Logistics het eerste logistieke bedrijf in België die dit in gebruik neemt. Andere bedrijven,
zoals bvb Panasonic, hebben intussen ook laten blijken een dergelijk camerasysteem te
gaan installeren.
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Ondertussen zijn de werken bij Hamann afgerond, en werd het systeem binnen de
afgesproken termijnen en budget opgeleverd.
De trainingen werden gegeven aan medewerkers van Hamann en het VLS systeem is
intussen in gebruik genomen. Het heeft in deze korte tijdsspanne voor bepaalde cases
zijn waarde reeds bewezen !

Hamann International Logsitics
Hamann International bundelt de krachten van een stevige Europese groep met de
flexibiliteit van een kleinschalig bedrijf. Hamann is een logistieke firma en verzorgt
transport van groupage tot volle vrachten binnen heel Europa.
Dankzij onze op maat gesneden en kwalitatieve logistieke oplossingen zijn wij de
geschikte partner voor zowel grote industriële verladers als kleine en middelgrote
ondernemingen. Wij willen snel en efficiënt inspelen op de specifieke noden van onze
klanten.
Wij denken op een proactieve manier met hen mee zodat men in volle vertrouwen zijn
zending aan ons kan overlaten. Dankzij onze jarenlange ervaring in de logistieke wereld
is Hamann ook uitgegroeid tot een 4-pl-er, waarbij we als ketenregisseur, op zoek gaan
naar de beste oplossingen voor onze klanten. Op die manier krijgt de klant één
aanspreekpunt bij wie hij alle nodige info over zijn goederen/zendingen kan opvragen.
Het is niet onze bedoeling de grootste te worden, maar door een nauwe en harmonieuze
samenwerking met onze klanten, de beste te zijn. Onze politiek van gepersonaliseerde
dienstverlening vormt de basis voor toekomstige groei in innovatieve en marktgerichte
logistiek.
De kern van deze succesvolle strategie ligt in het aantrekken en behouden van gedreven
en onderlegde medewerkers en een permanente zorg voor kwaliteit
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