Case Struyk
Vrachtwagen en heftruck apps

‘‘Oliver IT heeft absoluut de verwachting waargemaakt en dankzij hun expertise en Agile aanpak is het
project nagenoeg vlekkeloos verlopen. De apps worden als inspiratie gezien binnen CRH en sinds de Go
live word ik regelmatig gevraagd voor presentaties voor andere CRH onderdelen.’’
Peter Eikhout - Directeur Logistics & IT CRH Landscaping

Sneller laden en lossen dankzij apps van Oliver IT
voor vrachtwagen- en heftruckchauffeurs
Voorheen was het laden en lossen voor vrachtwagenchauffeurs bij Struyk een tijdrovend proces met veel papierwerk in combinatie met
vaak in- en uitstappen. De apps van Oliver IT, gemaakt met haar eigen platform Oliver Elements, zorgen ervoor dat vrachtwagenchauffeurs
via een smartphone alle benodigde informatie ontvangen, waardoor het laden en bezorgen van goederen veel efficiënter gaat én de
administratieve last flink is verlaagd. Daarnaast ondersteunt de app ook de heftruckchauffeurs die veel gemakkelijker wijzigingen kunnen
verwerken, daardoor is de kans op fouten geminimaliseerd.
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vrachtwagen- en heftruckchauffeurs te ontwikkelen. Het doel was niet
alleen het logistieke proces efficiënter te maken, maar ook kwalitatief
te verbeteren en meer rust te creëren op de werkvloer.
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De oplossing

Wat heeft het opgeleverd?

Oliver IT heeft op haar eigen platform Oliver Elements twee

Concreet heeft de oplossing van Oliver IT de volgende doelstellingen

apps ontwikkeld: één voor vrachtwagenchauffeurs en één

gerealiseerd:

voor heftruckchauffeurs. Heftruckchauffeurs voeren in waar

• De administratieve last verlaagd en laadtijd op locatie sterk

een lading staat en de vrachtwagenchauffeurs kunnen zien

gereduceerd

waar ze deze lading op kunnen halen. Andere mogelijkheden

• Producent, verlader en ontvanger zijn geïntegreerd in één proces

van de app zijn: voertuigcontrole m.b.v. een digitale checklist

• Flexibiliteit in registratie vergroot, foutenlast verlaagd

en foto’s maken van de lading. De apps communiceren
met elkaar en staan direct in verbinding met het SAP

Dankzij de apps is het logistieke proces tussen Struyk (producent),

systeem van Struyk. Voor het realiseren van de apps is nauw

vrachtwagenchauffeurs (verlader) en klanten (ontvangers) volledig

samengewerkt met het SAP Competence Center van Struyk.

geïntegreerd, waardoor de totale keten is geoptimaliseerd.

Sinds december 2015 zijn beide apps in gebruik en willen
klanten alleen nog maar digitaal geholpen worden.

Oliver IT. Redefining Simplicity

Onze expertises en diensten

Bij Oliver IT geloven we in de kracht van eenvoud. Daarom

• Solution Architectuur

gaan we bij het ontwikkelen van onze gebruiksvriendelijke

• SAP Netweaver BPM, CE, Portal

web- en mobile- applicaties uit van de werkprocessen

• Proces integratie (SAP XI, PI, PO)

van eindgebruikers. We zorgen ervoor dat deze optimaal

• Web & App development in de meest gangbare en recente

aansluiten bij hun werkzaamheden.

technieken als - SAP UI5, HTML 5, Sencha, Phonegap, Java,
Adobe, Webdynpro, etc.
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