ONLINE OPLEIDING
INFOMIDDAG
Over de meerwaarde van digitalisatie in logistiek.
Hoe je via e-documenten anticipeert op virussen
zoals Corona!
DEBAT MET ERVARINGSDESKUNDIGEN
Door digitalisatie veranderen logistieke ondernemingen in IT-bedrijven die logistieke diensten
aanbieden.’
Industrie 4.0 wordt gekenmerkt door digitale oplossingen voor de industrie en logistiek.
Mede door het Covid-19-virus onderzoeken meer en meer organisaties of deze technologieën
toegevoegde waarde en veiligheid kunnen bieden voor hun processen.
Deze sessie gaat in op de technologieën die beschikbaar zijn voor logistieke toepassingen en wat
deze kunnen betekenen bij de bedrijfsvoering.
Na een kort overzicht van de technologieën gaan een verlader, transporteur, een advocaat
en andere experten uit de logistieke sector met elkaar in debat over de digitalisatie in
logistiek.
Zij debatteren vanuit hun praktijkervaringen over de pijnpunten van de digitalisatie,
juridische aspecten van digitale documenten, voor- en nadelen voor de verschillende
betrokken partijen, do’s en dont’s, implementatie, change management...
WIE zijn de panelleden? Ervaringsdeskundigen, waaronder een keer drie vrouwen die
bewezen hebben hun mannetje te staan.
o
o
o
o
o
o

Mevr Annelies Geldhof, Site Manager Middlegate Europe
Mevr Alexandra Limage, CEO Sprint Transport
Mevr Caroline Van De Perre, Co-Owner & Manager Raff Plastics
Meester Frederik Vanden Bogaerde, Advocaat – Senior Partner Transport & Logistiek
Advocaten
Dhr Chris De Hollander, Consultant Stora Enso Langerbrugge
Dhr Barry Van Leuven, Gedelegeerd bestuurder Pionira
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PROGRAMMA
-

Aanvang sessie om 13 uur
Introductie van 13 uur tot 15 uur
Debat van 15.15 uur tot 17 uur
Q & A van 17 uur tot 17.30 uur

TOPICS
o
o
o
o
o
o
o
o

E-documenten, meer dan eCMR
E-documenten binnen transport en logistiek: Wegtransport / Afval / Chemie
Digitalisatie: Weegbruggen / Toegangscontrole / Covid-19 en kiosken? / Timeslotting / Yardmanagement /
...
Voordelen van digitalisatie: Transparantie / Efficiëntie en transparantie in de ketensamenwerking /
Toegangscontrole / Covid-9 en kiosken: contactloos
Integratie en collaboratie
Do’s en dont’s
Hoe zit het met de legale aspecten van de digitalisatie? Zijn we hier klaar voor?
Getuigenissen deelnemers debat:
o
o
o
o
o
o
o

Waarom heeft men gekozen voor digitalisatie?
Hoe ver is men hierin gegaan of wil men hierin gaan?
Ervaringen bij de implementatie van een digitaal project?
Weerstanden binnen de eigen organisatie?
Heeft men iedere medewerker van de organisatie aan boord kunnen houden?
Is er weerstand aan de kant van de transporteurs?
Toegevoegde waarde voor de klant?

Debat:
Quote Barry Van Leuven: ‘Door digitalisatie veranderen logistieke ondernemingen in IT-bedrijven die
logistieke diensten aanbieden?
Q&A
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Doelgroep

Alle medewerkers die inzichten willen verwerven in technologieën die vandaag hun
werkomgeving ondersteunen.
Leidinggevenden en directies die voor de opdracht staan om hun logistiek efficië nter
en winstgevender te maken door middel van de nieuwe technologieën die in de
markt aangeboden worden.
Medewerkers die al de technologische mogelijkheden gestructureerd willen
benaderen.
Interactief en begeleid door een ervaren spreker!

Aanpak

Interactief en begeleid door een ervaren spreker!

Duur van de infomiddag

0.5 dag van 13u tot 17.30u

Datum

ONLINE SESSIE
Donderdag 3/6/2021 (pm)

Deelname

ONLINE SESSIE
Leden OTM: € 380 / deelnemer
Niet-leden: € 450 / deelnemer
Prijzen exclusief 21 % BTW

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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