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Familiebedrijf De Rudder uit 
Kuurne is een transportfi rma, maar 
tegelijkertijd ook meer. “De voorbije 
jaren zijn we ons vooral gaan 
specialiseren in de distributie op 
Benelux-niveau”, legt zaakvoerder 
Xavier De Rudder uit. “Op het vlak 
van transport is groupage onze 
specialiteit. Daarbovenop bieden 
we ook logistieke diensten aan. Dit 
gaat voornamelijk over inhouse 
warehousing, al dan niet gekoppeld 
aan extra service.” 

eMOBILE

“De samenwerking met Eurotracs 
gaat terug naar de installatie van hun 
eTrans-systeem”, vervolgt Xavier 
De Rudder. “Het recentste product 
van hen dat we implementeerden 
is de eMobile boordcomputer, 
een systeem dat klanten – in 
samenwerking met eTrans -  per SMS 
informeert over het precieze moment 
van levering. Deze eMobile oplossing 
biedt trouwens een antwoord op de 
vraag die we van klanten kregen, en 
ook de volledige communicatie met 
de chau� eurs verzorgt. 
Ergens logisch ook, men is dergelijke 
informatie gewoon geraakt bij 
pakjesleveringen. Alleen is het 
verscha� en van precieze informatie 
bij de levering van paletten toch 

minder evident. Er zijn verschillende 
stops, de omvang van de levering kan 
soms sterk verschillen en dan heb ik 
het nog niet over de verkeerssituatie. 
In een eerste fase zijn we met 
Eurotracs rond de tafel gaan zitten 
om te bepalen wat gangbare tijden 
zijn, nodig voor de levering van een 
pallet. Dit wordt gekoppeld aan de 
realtime informatie die het systeem 
vergaart om op die manier de klant 
zo accuraat mogelijk te informeren. 
Hét grote voordeel van eMobile is 
dat het geen extra belasting voor 
de chau� eur veroorzaakt. Die geeft 
gewoon de informatie op zijn tablet 
in, precies zoals hij altijd doet. En 
al de rest gebeurt vanzelf. eMobile 
vergt dus geen enkele menselijke 
tussenkomst.”
  
eTRANS

Het begin van de eerste lock-
down in 2020 viel ongeveer sa-
men met de invoering bij Transport 
De Rudder van de eTrans. “We zaten 
verveeld met ons vorig planningsys-
teem”, benadrukt De Rudder. “Om 
alles fatsoenlijk te laten functione-
ren dienden we tot zelfs vijf part-
ners in te schakelen. We gingen 
op zoek naar één enkel pakket. Dit 
vonden we in de vorm van eTrans bij 
Eurotracs. Wat het allemaal doet? 

Alles wat wij willen. Bestellingen, de 
planning, maar ook informatie rond 
de onderhoud van ons materiaal, 
de data van de tachograaf en der-
gelijke worden verwerkt. Dreigt de 
Code 95 van een chau� eur te verval-
len? e-Trans laat het ons weten. Alle 
info wordt ook in een cloud opgesla-
gen en erg belangrijk bij IT: Eurotracs 
beschikt over een performante help-
desk. En eMobile verschaft ons ook 
een track & trace voor elk voertuig 
en deze info wordt keurig gekoppeld 
aan eTrans.”
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Eurotracs bij De Rudder
“Oplossingen die meerwaarde creëren” 

Met de eMobile en eTrans oplossin-
gen biedt Eurotracs het antwoord 
op enkele duidelijke vragen die het 
van haar klant Transport De Rudder 
ontving. Samengevat: het draaide 
rond klantentevredenheid en ef-
fi ciëntie. De implementatie vond 
plaats. Een toelichting over het ver-
schil tussen toen en nu. 

De samenwerking tussen De Rudder en Eurotracs gaat 
terug naar de installatie van het eTrans-systeem.


