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Platform voor mobiele diensten voor bedrijfsvoertuigen
SORTIMO ONTWIKKELT DE SORTIMO REFILL APP
Sortimo International ontwikkelde, samen met Mercedes-Benz Vans en de fischer Group, een
platform voor mobiele diensten rond het gebruik van bedrijfsvoertuigen. Met het platform “Mobile
Material Service” bieden de partners een innovatief materiaal- en voertuigmanagementsysteem voor
vaklieden, fleetmanagers en logistieke medewerkers.
De Sortimo Refill App is een onderdeel van het systeem en biedt gebruikers van de app de
mogelijkheid om onderweg verbruiksmaterialen te bestellen.
Gericht op verschillende doelgroepen
De “Mobile Material Service” is een cloudgebaseerde totaaloplossing die doelgroep specifieke oplossingen
biedt om de werkdag van vaklieden makkelijker te maken:
. de Sortimo Refill App, waarmee vaklieden mobiel verbruiksgoederen kunnen bestellen,
. de Mercedes-Benz Delivery App voor pakketdiensten, voor het rechtstreeks in het voertuig leveren van
bestelde verbruiksmaterialen,
. de Mercedes-Benz Driver App, waarmee chauffeurs informatie kunnen raadplegen over de actuele status
van hun voertuig,
. de Mercedes-Benz Fleet Manager Portal, voor het lokaliseren van het voertuig en het tracken van een
bestelling door de fleetmanager.
Kortom, de “Mobile Material Service” vergroot de bedrijfsefficiëntie van het wagenpark. Daarnaast
optimaliseert het de werkdag van de vakman en het toeleveringsproces van de logistieke medewerkers.
Samenwerking
De basis van deze oplossing is een Mercedes-Benz Vito met geïntegreerde Sortimo HD
bedrijfswageninrichting, uitgerust met NFC-tags (Near-Field-Communication) en met verbruiksmaterialen
van fischer. Via de NFC-tags kan informatie over de vulstatus van de bedrijfswageninrichting, de koffers en
de BOXXen met een smartphone of tablet worden opgevraagd. De gebruiker kan dan de benodigde items
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rechtstreeks opnieuw bestellen via de Sortimo Refill App, en tegelijk de locatie van zijn voertuig opgeven
voor de levering.
De levering gebeurt ’s nachts en rechtstreeks in het voertuig. De logistieke medewerker kan het
bedrijfsvoertuig lokaliseren via gps in de Delivery App; hij kan het voertuig ook openen en sluiten met
gebruik van de app.
Met de Mercedes-Benz Driver App kan de status van het voertuig door de technicus op elk moment
gecheckt worden. Bovendien kan de locatie van het voertuig worden nagegaan en worden getoond of de
deuren gesloten zijn.
De integratie van besteldata in de Mercedes-Benz Fleet Manager Portal is de ideale ondersteuning voor de
fleetmanager voor een efficiënt gebruik van het wagenpark.
Het pilootproject toont dat wekelijks per bedrijfsvoertuig 140 minuten worden bespaard, tijd die zonder de
“Mobile Material Service” voor bestellen en aanleveren van materialen verloren zou gaan.
Hoe het systeem werkt, ziet u in deze video: http://bit.ly/2cFpAqQ
Bij de foto’s:
1.

Het apparaat is uitgerust met Near-Field-Communication tags, die informatie bevatten voor de Sortimo Refill App

2.

Van zodra de vakman vaststelt dat zijn productvoorraad slinkt, kan hij zijn BOXX selecteren op de Refill App

3.

In de Refill App zijn de verbruiksgoederen voor de vakman opgelijst

4.

Verbruiksgoederen kunnen in enkele clicks makkelijk opnieuw besteld worden met de Sortimo Refill App

5.

De Mercedes-Benz Delivery app maakt het mogelijk om, ’s nachts en zonder sleutel, de bestelde goederen
rechtstreeks in het bedrijfsvoertuig te zetten

6.

Tijd sparen: de vakman heeft de volgende ochtend alle nieuw bestelde goederen tot zijn beschikking

7.

De “Mobile Material Service” is een project van Mercedes-Benz Vans, Sortimo en fischer
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