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Beste VEA jongeren,
BETREFT: SEMINARIE SUPPLY CHAIN VISIBILITY – 7 NOVEMBER 2013
Op donderdagnamiddag 7 november organiseert het APCS - Antwerp Port Community System in
samenwerking met VEA een informatiesessie over het belang van het delen van informatie in de
logistieke keten.
Bedrijven zijn uiterst bekwaam in de fysieke doorstroming van de goederen van producent tot
eindgebruiker, maar zijn ze ook voorbereid op verstoringen in die transportketen door gebrek
aan informatie?
Aan de hand van bedrijfsgetuigenissen willen we u informeren over de mogelijkheden om informatie
uit te wisselen, planning te verbeteren en de betrouwbaarheid in de keten te optimaliseren.
Inleiding tot het thema wordt u gebracht door Kris Neyens – program manager bij het Vlaams
Instituut voor de Logistiek. Daarna brengen vier bedrijven hun verhaal hoe zij gebruik maken van
visibiliteit in de supply chain.
DHL Global Forwarding, heeft het over “Improving the reliability of global supply chains” gebruik
makend van het Logit 4SEE® services platform van Logit One.
IDS is een onafhankelijke 4PL die de Descartes transport management oplossing gebruikt voor
de status opvolging van haar zendingen.
Een nog te benoemen bedrijf zal toelichting geven bij de optimalisering van terminal en magazijn
slotplanning via de cloudtoepassing van Wolters Kluwer Transport Services.
Punch Powertrain is producent van innovatieve versnellingssystemen voor de automotive
industrie. Zij gebruiken Nallian als community platform om de interactie met al hun leveranciers via
eenzelfde geautomatiseerd proces te laten verlopen.
PROGRAMMA
14u00
14u30
14u45
15u15
15u45
16u15
16u45
17u00

Ontvangst
Inleiding door Kris Neyens - VIL
Sebastian Seidel - DHL Global Forwarding
Rinus de Kok – IDS
TBN – X
Koen Beckers – Punch Powertrain
Slotwoord door John Kerkhof – APCS
Netwerkreceptie
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LOCATIE
Havenhuis
Entrepotkaai 1
2000 Antwerpen
Inschrijven is mogelijk d.m.v. volgende link:
https://mail.portofantwerp.com/3/3fde8880a331c4c6027365d696c5c6f35363b6c443056753e2e096a
031c2b5772200f602a23234b586d58562c

Met vriendelijke groeten,
Olivier Schoenmaeckers
Directeur VEA
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