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Platform voor mobiele diensten voor bedrijfsvoertuigen
SORTIMO ONTWIKKELT DE SORTIMO REFILL APP

23/09/2016 – Sortimo International ontwikkelde, samen met Mercedes-Benz Vans en de
fischer Group, een platform voor mobiele diensten bij het gebruik van bedrijfsvoertuigen.
Met het platform “Mobile Material Service” bieden de partners een innovatief materiaalen voertuigmanagementsysteem voor vaklui, vlootbeheerders en logistieke medewerkers.
De Sortimo Refill App is een onderdeel van het systeem en biedt vaklui de mogelijkheid
om onderweg mobiel verbruiksmaterialen te bestellen.

Gericht op verschillende doelgroepen
De “Mobile Material Service” is een cloudgebaseerde totaaloplossing die specifieke oplossingen
groepeert om de werkdag van verschillende gebruikers makkelijker te maken:
. de Sortimo Refill App, waarmee vaklui mobiel verbruiksgoederen kunnen bestellen,
. de Mercedes-Benz Delivery App voor pakjesdiensten, voor het rechtstreeks in het voertuig
leveren van bestelde consumables,
. 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 vlootbeheerder.
Kortom, de “Mobile Material Service” doet de implementatie efficiëntie van de bedrijfsvloot
toenemen, verbetert de werkdag van de vakman en het toeleveringsproces van de logistieke
medewerkers.

Samenwerking
De basis van deze oplossing is een Mercedes-Benz Vito met geïntegreerd Sortimo HD
bedrijfswageninrichting, uitgerust met NFC-tags (Near-Field-Communication) en met
verbruiksartikelen van fischer. Via de NFC-tags kan informatie over de vulstatus van de
inrichting in het bedrijfsvoertuig, de dozen en BOXXen met een smartphone of tablet worden

Persbericht – Communiqué de presse
opgevraagd. De gebruiker kan dan de benodigde items rechtstreeks opnieuw bestellen via de
Sortimo Refill App, en tegelijk de locatie van zijn voertuig specifiëren voor de levering.
De levering gebeurt ’s nachts en rechtstreeks in het voertuig. De logistieke medewerker kan het
servicevoertuig 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 op elk moment gecheckt
worden. Bovendien kan de locatie van het voertuig worden nagegaan en kan worden getoond of
de deuren toe zijn.
De integratie van besteldata in de Mercedes-Benz Fleet Manager Portal is de ideale
ondersteuning voor de vlootbeheerder voor een efficiënt gebruik van de bedrijfsvloot.
Het pilootproject toont dat wekelijks per bedrijfsvoertuig 140 minuten worden ingewonnen, 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

IAA Commercial Vehicle 2016
De partners presenteren de oplossing in detail op de IAA Commercial Vehicle Trade Fair in
Hannover (22-29 september 2016). Zowel op de Sortimo-stand (hal 13, stand C40) als op de
stand van Mercedes-Benz Vans (hal 14-15, stand C02) wordt het systeem getoond op een
geconverteerde Mercedes-Benz Vito.
Voor meer informatie:
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Marketing Manager – nvandessel@sortimo.be
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Tel.: +32 (0)2/355.03.70
Fax: +32 (0)2/355.03.71
www.sortimo.be – www.sortimo-shop.be

Over Sortimo
40 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
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Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

Bij de foto’s:
1. Het toestel 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 leveren
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

