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Agenda 



Alcom Electronics 

• Onafhankelijk technisch distributeur 

• 35+ jaar ervaring in embedded computing 

• 50+ man in Nederland en België 

• Technische sales en engineering support 



Door middel van mobiele devices informatie ter beschikking stellen aan de 
gebruiker! 

 

 

Wat bedoelen we met Mobile Computing? 



Wat zijn industriële tablets eigenlijk? 



Kenmerken van industriële tablets 



Kenmerken van industriële tablets 



Wat zijn Vehicle Mount Computers? 



Kenmerken van VMC’s 

• Vast device in mobiele unit (auto, truck, heftruck etc.) 
• MIL-STD-810G 
• Zeer breed ingangsspanningsbereik 
• Ignition sense en backup battery 
• GPS met Dead-reckoning support 
• Rijk aan interfaces, o.a. CAN-BUS 
• Programmeerbare knoppen 



Waarom worden magazijnen  
eigenlijk geautomatiseerd? 

• Orde scheppen in de berg data en informatie 

• Snelheid van het proces 

• Ordermanagement 

• Borgen handelingen 

 

Zorgen dat je de hele goederen in- en uitstroom onder controle hebt! 

 



Maar waarom dan industriële devices?  
• All-in-one unit; 

 Barcodereader/Wi-Fi/NFC/GPS/Bluetooth….. 

 

 

• Groot scherm betekent grote interface; 

 Totaal inzicht in afhandeling van de workflows: 

 1) Scannen laadbrief 

 2) Invoer gegevens chauffeur en kenteken met eventueel ondertekening 
 3) Instructies voor operator waar en welke producten op te halen 
 4) Instructies voor het inladen in de vrachtwagen 
 5) “Digitaal” aftekenen CMR-document en versturen printopdracht naar printer 
 6) Eventuele afhandelingen met chauffeur in kwestie 

 

 



Maar waarom dan industriële devices?  

• Visualisatie van alle belangrijke 
informatie: 

 1) Palletinformatie 

 2) Grondstoffen en leeftijd grondstoffen 

 3) Verplaatsing naar juiste plaats in het warehouse 

 3) Automatisch doen van bestellingen bij tekorten 

 4) Berichten 

 5) Alarmen 

 6) Laadbrieven 

 

  

 

 



Waarom is dat zo belangrijk? 

Geen fouten…. 

First time right 



Praktijkcase  
• Distributiecentrum van een grote supermarktketen; 

 

• Software:    Eigen beheer eindgebruiker 

• Montage:    Op vorkheftrucks 

• Aantal producten:    2000+ 

• Aantal dagelijks passerende producten: 1000+      

• Aantal Vehicle Mount Computers in gebruik:  355 

• Looptijd project:    2015-2020 

 

 

 



Concurrentie  

Waarom gekozen voor industrieel? 

 

• Robuustheid: consumer tablets kwamen niet 
goed uit de test 

• Breed ingangspanningsbereik 

• Lange verkrijgbaarheid van device 

• Ondersteuning in pre- en after-sales 

• All-in-one unit; 4G, Wi-Fi, barcodereader 

 

 
   

 

 

 



Drie verschillende toepassingen: 

1) Warehouse 

2) Slagerij 

3) Drukkerij 

 

 

 
   

 

 

 



Toepassing 

 

 

 



Resultaten en bevindingen 

 

 

 

• Is het project geslaagd? Ja 
• Inmiddels zijn de heftrucks van alle distributiecentra uitgerust met een Vehicle Mount 

Computer 

• Tot nu toe 355 Vehicle Mount Computers geplaatst 

• 0% uitval 

• 100% tevredenheid! 

 

 

 

 

 

 



Conclusie 

Hoe kunnen robuuste tablets automatische 

orderpicksystemen optimaliseren? 
 

 

 

 

 

 

• Robuustheid 

• Lange verkrijgbaarheid 

• All-in-one unit 

• Groot scherm betekent grote interface 

 

 

 

 

 



Alcom Electronics 
Uw specialist op het gebied van Embedded Computing en 
Wireless communicatie. 

Bezoek ons op onze stand! 
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