SAMENWERKING

Weten wat er met
jouw product gebeurt
Een tracker verzamelt informatie over het product tijdens vracht of opslag. Het apparaat gaat
met het product mee op transport of de bewaring in en meet bijvoorbeeld de temperatuur. Heel
handig, tenzij de tracker niet wordt uitgelezen. Dit moet de ontvanger namelijk doen met een
speciaal apparaat en dat gebeurt niet altijd. Volgens Jesse en Tim van Doren kon dit beter en
makkelijker. Zij ontwikkelden nieuwe trackers en koppelden die aan een softwareplatform.
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H

et uitlezen van trackers makkelĳker maken én
meer inzicht krĳgen in de informatie die ze verzamelen, dat leek Jesse van Doren, innovatiespreker
en tech-goeroe, een gouden zet. Hĳ sprak hierover
met zĳn broer Tim, die projectmanager is bĳ Koppert Biological Systems. Ze verwachten dat nieuwe technologie hele
ketens transparant en digitaal zouden kunnen maken. Tim:
“Traditioneel worden veel ‘reactieve pdf-trackers’ gebruikt
in de agrarische sector. Deze moet je met software achteraf
uitlezen en dan krĳgt de gebruiker een pdf met daarop alle
verzamelde informatie zoals bĳvoorbeeld de temperatuur.
Ik dacht: dat moet makkelĳker en slimmer kunnen en
legde Jesse uit waar de pĳnpunten liggen in de praktĳk.” De
broers zagen een gat in de markt. Jesse: “We spraken met
meerdere tracker-leveranciers, maar kwamen erachter dat
er geen betaalbare, laagdrempelige en gebruiksvriendelĳke
oplossing was. Daarom zĳn we zelf trackers en een platform
gaan bouwen. Zo is Trackcol ontstaan.”

Jesse van Doren

Voor Jesse van Doren is het niet de eerste keer dat hij een
bedrijf opricht. Naast Trackcol heeft hij meegewerkt aan de
oprichting van livestreamopmaat.nl. Ook is hij oprichter en
eigenaar van Brize, een bedrijf dat klanten helpt met alle online
activiteiten en marketingstrategieën. Binnen Trackcol zorgt
Jesse hoofdzakelijk voor de techniek, marketing en innovatie.
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De broers willen de agrarische sector verder helpen. Jesse:
“In de agrarische sector gaat 8% van de oogst verloren door
opslag of transport. Dat is veel en daar wilden we wat mee
doen. Vervoerders gebruiken al diverse trackers, maar hierin
zit veel verschil. Doordat de pdf’s in mapjes worden opgeslagen, is het foutgevoelig. Bovendien is het uitlezen ingewikkeld en wordt het daarom niet altĳd gedaan. De informatie die trackers verzamelen is belangrĳk om claims af te
handelen en om te zien waar het in de logistieke keten fout
gaat om zo de kwaliteit te verbeteren.” Jesse is de technische
man van de twee. Binnen Trackcol bouwt hĳ het platform en
programmeert de trackers. “Onze techniek is niet nieuw, we
hebben alleen functies gecombineerd die het meest effectief,
gebruiksvriendelĳk en betaalbaar zĳn. We zĳn simpel begonnen met een NFC-tracker die temperatuur meet.”

FEEDBACK GEVRAAGD
Omdat de broers meer feedback vanuit de markt wilden
hebben, zĳn diverse bedrĳven bĳ de start van de ontwikkeling betrokken. Tim: “Wĳ moesten eerst leren wat belangrĳk
was voor de sector, voordat we wat gingen maken. Daarom
hebben we gebrainstormd met meerdere partĳen, waaron-
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Trackcol
Trackcol is in 2020 opgericht en verkoopt trackers die de omgevingscondities
tijdens opslag en transport kunnen meten. De trackers zijn gekoppeld aan een
nieuw innovatief Cloud-based softwareplatform. Sinds september 2020 zijn
daarvoor NFC-trackers in gebruik. Near-field communication (NFC) is een contactloze communicatiemethode op korte afstand. De NFC-trackers verzamelen gegevens zoals temperatuur en luchtvochtigheid en kunnen bijvoorbeeld
met een app op een mobiel worden uitgelezen. De verzamelde gegevens worden op het platform – in de Cloud – inzichtelijk gemaakt voor de gebruiker. De
trackers hebben twee opties: dertig dagen lang om de tien minuten meten,
of honderd dagen lang om de dertig minuten. Alle trackers hebben een certificaat, zijn getest en hebben een afwijking van maximaal 0,5 graden. Sinds
juni 2021 zijn er realtime trackers. Deze geven de informatie door via een simkaart. Klanten betalen per tracker. Het platform is gratis wanneer er minder
dan twintig zendingen per maand zijn. Indien meer zendingen nodig zijn, liggen
de kosten op honderd euro per maand voor het platform. De trackers zijn voor
eenmalig gebruik, maar trackers voor hergebruik worden ontworpen. Ook is
Trackcol ver met de ontwikkeling van een tracker als sticker, met de dunste
batterij en kleinste temperatuursensor ter wereld. Daarnaast wordt gewerkt
aan een tracker die CO2 en ethyleen meet.
De stickertracker is nog in ontwikkeling.

der Horizon Flower Family.” Via LinkedIn is mede-eigenaar
Peter Steltenpool van het bedrĳf uit Zwaagdĳk benaderd. Hĳ
was meteen enthousiast: “Dit is wat de sector nodig heeft.”
Het meedenken deed hĳ graag. Het gaat volgens Steltenpool om de gebruiksvriendelĳkheid. “Je stopt de tracker in
de vracht en leest hem gemakkelĳk uit. Je haalt de mobiel
langs de tracker en de gegevens staan in de Cloud, niet in
een pdf. Online is het nu meteen gearchiveerd. Daarnaast is
het inzichtelĳk voor ons en voor de klant. Je stuurt nu een
link in plaatst van een pdf.” Dit kan nu automatisch, als
deze optie wordt aangevinkt bĳ het invoeren van de zending.
Ook kan een melding verstuurd worden als de tracker op de
plaats van bestemming is uitgelezen.
De NFC-tracker was het eerste product van Trackcol en
is sinds september 2020 in gebruik. Deze kan mee in het
vliegtuig, op de boot en in de vrachtwagen. Nieuw dit jaar
zĳn de temperatuur- en luchtvochtigheid-trackers en de
realtime tracker voor lange afstanden over land. Deze geeft
door middel van een simkaart realtime informatie door. Via
zendmasten bepaalt de tracker zĳn locatie. Daardoor is hĳ
niet geschikt voor lucht- en zeevracht. Een groot voordeel
van de realtime tracker is dat uitlezen niet nodig is.
Alle verzamelde informatie komt samen op het Trackcolplatform. Daar kan vooraf een lading ingevoerd worden.
Wanneer deze uiteindelĳk weggaat, is de tracker te activeren
door de activeerbutton vĳf seconden ingedrukt te houden.
De voertaal op de website en in het platform is Engels. Meer
talen volgen snel en in diverse talen is een handleiding
beschikbaar, zo ook in het Nederlands. Daarnaast wordt
gewerkt aan instructievideo’s.

TIJDZONE
Op het platform kunnen de tĳden omgezet worden naar een
andere tĳdzone. Steltenpool geeft een praktĳkvoorbeeld:
“Wĳ hadden laatst een zending naar Canada. In die zending
zat een piek in de temperatuur. Ik wilde graag weten waar
dat was gebeurd, maar kwam er niet uit. Totdat ik bedacht
dat de tĳdzone verkeerd was. Door de tĳdzone om te zetten,
kwam ik erachter dat een deel van de vracht na het uitladen
uit het vliegtuig niet in de cel is gegaan. Dan weet je wie ver-

Tim van Doren

Binnen Koppert Biological Systems is Tim van Doren
verantwoordelijk voor supply chain-projecten van order tot
aan levering aan de klant. Hier heeft hij met eigen ogen kunnen
zien dat ‘ouderwetse’ pdf-trackers vaak een grote uitdaging
zijn. Binnen Trackcol is Tim verantwoordelijk voor de vertaling
vanuit de markt richting techniek en de financiën. Daarnaast is
hij nog steeds projectmanager bij Koppert.
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Erwin op den Kelder leest
en activeert de trackers
bij Horizon Flower Family.

antwoordelĳk is voor de schade. Met een pdf zĳn tĳden ook
om te rekenen, maar niet automatisch. Door dit platform
kun je alle gegevens direct zien en analyseren.”
Nu zag Steltenpool zelf waar de fout zat. Maar de broers zĳn
bezig met het automatiseren van meldingen, zodat gebruikers proactiever kunnen reageren. Bĳvoorbeeld een melding
sturen als er licht in de container komt. “Dan weet je dat de
deuren opengaan bĳ bĳvoorbeeld de douane”, licht Tim toe.
Hĳ geeft nog twee andere voorbeelden: een melding wanneer het product buiten de temperatuurrange komt en een
melding wanneer de vracht langer dan een bepaalde tĳd stil
staat. Jesse gaat verder: “We willen slimme logica toepassen,
zodat gebruikers de verwachte aankomsttĳd zien, eventueel
vrachten kunnen combineren en vervoerders vergelĳken. Zo
wordt inzichtelĳk waar in de keten of bĳ welke vervoerders
het vaker fout gaat. Als er een probleem optreedt tĳdens een
levering, kan sneller actie ondernomen worden door bĳvoorbeeld een volgende levering eerder te versturen.” Volgens
Tim kunnen bedrĳven ook samenwerken. “In de praktĳk
zagen we dat een zending van bedrĳf A door bedrĳf B werd
doorgestuurd. Beide bedrĳven gaven een tracker mee. Dat
zorgt voor extra kosten. Met één tracker van ons kunnen
beide bedrĳven de gegevens makkelĳk inzien en delen, en
maken we de hele keten transparant voor iedereen.”

ETHYLEEN
Het jonge bedrĳf ontwikkelt zich in een razend tempo.
Zo zitten ze aan tafel met andere grote projecten, zoals
het digitaliseren van de haven van Rotterdam. Momenteel
verkoopt het product zichzelf, volgens de broers, maar punt
van aandacht blĳft de gebruiksvriendelĳkheid voor klanten. Ze testen momenteel een nieuw product: een sticker
als tracker. Ook luisteren ze naar sectorspecifieke vragen.
Vanuit de bloembollensector wordt namelĳk gevraagd naar
trackers die CO2 en ethyleen meten. “Daarvoor zĳn we nu
nog niet groot genoeg. We hebben schaalvoordeel nodig
om de kostprĳs te drukken, want deze trackers en sensoren
zĳn duur om te ontwikkelen”, laat Jesse weten. Het is nu
een plan voor op de lange termĳn, maar Steltenpool zou
zeker geïnteresseerd zĳn: “Onze vracht is zes tot acht weken
onderweg en heeft maar 25% van de luchtkwaliteit ten
opzichte van klimaatcellen. Wat deze lucht doet met het
product zie je niet tĳdens het lossen, maar je weet het wel
door het te meten.”
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Peter Steltenpool

Peter Steltenpool, mede-eigenaar van Horizon
Flower Family uit Zwaagdijk, is een ‘early
adopter’. Dat is iemand die een product of een
technologie begint te gebruiken voordat de
grote massa dat doet. Via LinkedIn werd hij
door Tim benaderd om mee te denken en zo
geschiedde. Na een test gebruikt het bedrijf nu
trackers van Trackcol. Ook de nieuwe trackers,
zoals de sticker en de realtime tracker, wil hij
graag uitproberen.
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