
Case Studie

Specialist in nachtdistributie
HIT-Starintex heeft zich, als logistiek dienstverlener, 

gespecialiseerd in nachtdistributie. Ze zorgen ervoor dat 

goederen voor het einde van de werkdag worden opgehaald 

en de volgende ochtend voor 8.00 uur op hun plaats van 

bestemming zijn. 

Voor deze distributieactiviteiten, maken zij uitsluitend gebruik 

van diensten van derden. Zo hebben ze 

samenwerkingsverbanden met koeriersbedrijven en beschikt 

HIT-Starintex over een vrachtnetwerk voor de zwaardere en 

omvangrijkere zendingen.

HIT-Starintex verzorgt zendingen door de Benelux, Duitsland 

en Denemarken. Er worden iedere nacht circa 53 routes in 

het distributie- en 14 in het vrachtnetwerk gereden. Waarbij 

gezamenlijk zo’n 2.100 stops gemaakt worden.

Sinds ze in 2001 zijn overgenomen door HIT AB (een volle 

dochter van Posten AB), maakt HIT-Starintex deel uit van de 

Zweedse Post. Hiervoor waren ze al vanaf 1996 actief als 

nachtdistributeur. 

De bedrijfsactiviteiten van HIT-Starintex blijven jaarlijks 

groeien. Bijvoorbeeld doordat steeds meer ondernemers 

nachtdistributie ontdekken, om zo de moeizame Nederlandse 

verkeerssituatie overdag te vermijden.

In mei 2009 heeft HIT-Starintex haar nieuwe 

crossdockcentrum van ruim 6.000 m2 in ’s-Heerenberg 

geopend. Dit nieuwbouwproject werd noodzakelijk, nadat 

hun oude pand in Genderingen door de gestage groei van de 

afgelopen jaren te klein was geworden. 

HIT-Starintex is zeer centraal gevestigd ten opzichte van 

Rotterdam, Amsterdam en het Ruhrgebied, waardoor 

levering voor 8.00 uur in deze gebieden mogelijk is.

Langdurige relatie

De relatie met NACHON gaat terug tot 1996. Toen schafte 

HIT-Starintex (toen nog Starintex Road Cargo NV) NACHON 

programmatuur aan, waarin ze onder andere hun orders en 

ritten konden verwerken. Inmiddels werken ze, ruim dertien 

jaar later, met het NACHON TMS in combinatie met de web 

applicaties Online Order Entry en Track & Trace.

Inzicht in het transportproces

In de distributie is het gebruikelijk dat de status van 

zendingen gerapporteerd kan worden aan verzenders en 

ontvangers. Op aangeven van verschillende klanten, besloot 

HIT-Starintex begin 2007 dat er een systeem ontwikkeld 

moest worden, waarin informatie over de status van 

leveringen geregistreerd kan worden.
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Dit registratiesysteem wordt gevoed met informatie die de 

chauffeurs onderweg terugkoppelen. Omdat het transport 

wordt uitgevoerd door derden, is gezocht naar een alternatief 

voor boordcomputers voor het afmelden van de orders.

Een aantal criteria die HIT-Starintex bij de

selectie van het apparaat stelde waren:

- losse apparatuur, die in eigendom blijft van 

  HIT-Starintex;

- een snelle en eenvoudig te bedienen applicatie;

- en HIT-Starintex wilde geen gebruik maken 

  van scanfunctionaliteit.

Na uitgebreid marktonderzoek en overleg met NACHON, 

heeft HIT-Starintex gekozen voor MobileForms van 

OmniMove. MobileForms is een mobiele applicatie die de 

overzichtelijkheid van het formulier en de snelheid van e-mail 

samenbrengt op een mobiele device, waarmee de status van 

de zending digitaal kan worden ingegeven en kan worden 

teruggestuurd naar de thuisbasis.

Deze informatie wordt vervolgens verwerkt in het NACHON 

TMS en is automatisch beschikbaar via de webapplicatie Track 

& Trace, zodat de zending- en afleverstatusinformatie voor 

iedere betrokken partij inzichtelijk is, onafhankelijk van tijd en 

plaats.

Integratie mobiele en interne processen

In nauwe samenwerking met HIT-Starintex, heeft NACHON 

in de loop van 2007 de module afleverstatusregistratie en 

een interface met MobileForms van OmniMove ontwikkeld. 

Binnen deze oplossing staat de integratie van mobiele 

processen met de bestaande interne processen centraal.

Afleverstatusregistratie

Binnen de afleverstatusregistratie module wordt het 

statusverloop per zendingregel, op colloniveau, geregistreerd.

Deze statusinformatie wordt hoofdzakelijk door de chauffeurs 

aangeleverd via MobileForms. Maar ook handmatige invoer en 

aanvullingen op de thuisbasis zijn mogelijk.

Elke (poging tot) aflevering wordt geregistreerd, waardoor 

een afleverstatushistorie wordt opgebouwd. Via een 

zoekscherm kan gezocht worden naar referenties op 

zendingregelniveau. Hierbij is direct zichtbaar wat de actuele 

status is en kan tevens de historie worden getoond. Vanuit 

het zendingenscherm, kunnen de afleverstatussen van de 

betreffende zending worden opgevraagd.

Track & Trace

De afleverstatussen zijn voor opdrachtgevers beschikbaar via 

de web applicatie Track & Trace. Afwijkingen zijn zichtbaar 

op zendingregelniveau, door in te zoomen op de betreffende 

zendingregel. De laatste actuele status wordt getoond.

Via de optie ‘uitgebreid zoeken’ kan op zendingregelniveau, op 

barcode en op collo-identificatie worden gezocht. Daarnaast 

kan een selectie van één of meerdere afleverstatussen 

gemaakt worden. Waarna een export van het resultaat 

gemaakt kan worden.

Resultaat

Het gebruik van de afleverstatusregistratie module in 

combinatie met MobileForms en Track & Trace biedt 

efficiency en inzichtelijkheid voor iedere betrokkene bij het 

transportproces.

HIT-Starintex werkt sinds begin 2008 met de oplossing, 

voordelen die de doorslag gaven:

- de oplossing is gebruiksvriendelijk, zowel voor de   

  chauffeurs, als de medewerkers op de thuisbasis;

- dubbele invoer van gegevens is verleden tijd, waardoor  

  ook de kans op fouten verkleind wordt;

- de oplossing is kostentechnisch overzichtelijk;

- de partnership tussen OmniMove en NACHON 

  garandeert een goede communicatie en snelle respons;

- de oplossing is eenvoudig uit te breiden of aan te 

  passen.


