
 „Optimale bezorgservice essentieel voor 
tevreden klanten van onze opdrachtgevers!“

Transport Service Schelluinen 
(„TSS“) is een allround logistiek 
dienstverlener uit Schelluinen, zu-
sterbedrijf van Vlot uit Slie-
drecht, opgericht in 1896. 
Kwaliteit is binnen TSS de lei-
dende draad, dat geldt zowel 
voor alle logistieke activiteiten 
als voor alle handelingen op 
het gebied van montage die 
TSS u kan bieden. 

TSS is gespecialiseerd in de 
opslag en distributie van meu-
bels, keukens,  witgoed en web-
shop-logistiek. 

Bij TSS begrijpt men dat op-

drachtgevers trots zijn op wat ze 
verkopen, welk belang een goede 
bezorgservice voor uw bedrijf kan 

hebben en dat de mensen van TSS 
uw visitekaartjes zijn. Kwaliteit is 

dus voor TSS essentieel, 
daarom werkt TSS uits-
luitend met gedreven 

personeel, goed 
materiaal en ge-
s p e c i a l i s e e r d e 
partners. Zo ga-
randeert TSS u de 
kwaliteit die u ver-
dient.



Om een optimale ondersteun-
ing van alles wat buiten de wagens 
plaatsvindt te garanderen, werkt TSS 
al enige jaren met de Logistics.ONE 
software van Aventeon. Halverwege 
het jaar 2015 heeft men besloten 
de bestaande hardware, Intermec 
CN50 met Windows Mobile, te gaan 
vervangen door het model 8275 van 
TomTom, een 7 inch Android-tablet. 
De implementatie van de TomTom 
8275 wordt uitgevoerd door „van de 
Zaag Voertuigelektronica B.V.“ uit 
Numansdorp, een leidende distri-
buteur van TomTom-oplossingen. 

„Naast alle effectieve functio-
naliteit, zoals ordermanagement, 
handtekeningen en dynamische 
vragenlijsten, die Logistics.ONE 
ons buiten onze wagens biedt, we-
ten we dankzij TomTom’s Webfleet 

oplossing, nu ook alles van de wa-
gens zelf. We kunnen alle gegevens 
in realtime bekijken, of vanuit het 
verleden opvragen. Deze informatie 
en rapportages bieden ons abso-
luut veel meerwaarde“, stelt Martin 
van Herk, verantwoordelijk voor de 
automatisering bij TSS. „We waren 
erg tevreden over de Logistics.ONE 
software, maar wel toe aan nieuwe 
hardware. Een 7 inch tablet is voor 
onze mensen en voor klanten, een 
stuk beter leesbaar. Ook het kun-
nen gebruiken van TomTom navi-
gatie-software is natuurlijk een flink 
pluspunt. De Aventeon-software 
maakt het mogelijk zowel Windows 
Mobile als Android in te zetten, we 
kunnen dus veilig en geleidelijk mig-
reren“. 

„De combinatie TomTom 8275 en 

Logistics.ONE biedt ons nog meer 
mogelijkheden dan voorheen. Het is 
erg prettig om te ervaren dat een le-
verancier zoals Aventeon haar soft-
ware verder blijft ontwikkelen en dat 
ze samenwerken met professionals 
zoals TomTom en Van de Zaag. Met 
de inzet van deze totaaloplossing 
kan TSS de komende jaren weer 
een optimale bezorgservice aan de 
klanten van onze opdrachtgevers 
garanderen!“.  

„Met TomTom 8275 en Logistics.ONE hebben we het beste voor bin-
nen en buiten onze wagens!“
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