INFOMIDDAG
Over de meerwaarde van digitalisatie in logistiek.
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.
PROGRAMMA
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?

BCCL bvba – Derbystraat 271, Maaltecenter Gebouw G, B-9051 Gent/Sint Denijs Westrem
Tel: +32(0)9 282 98 44 - Fax: +32(0)9 282 98 65 - info@bccl.be - www.bccl.be
RPR Gent - BTW BE 0462 324 170 - Bank van Breda 645-1976602-68

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 efficiënter 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!

Online infomiddag

0.5 dag van 13u tot 16.30u

Datum

ONLINE SESSIE
Dinsdag 30 november 2021

Deelname

420 € / deelnemer
Prijzen exclusief 21 % BTW

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