Persbericht

Let op: frequente stops…maar permanente bewaking!
Ubidata, marktleider op het gebied van oplossingen voor het beheer en de optimalisatie van mobiele
logistiek, lanceert 'UbiSmart for Pharma' tijdens de beurs SITL Europe die van 1 t/m 4 april in Parijs
wordt gehouden.
Deze oplossing is speciaal ontworpen voor de farmaceutische industrie vanwege de strenge eisen die
worden gesteld aan het transport van medicijnen, maar kan ook gemakkelijk zijn toepassing vinden in
andere gevoelige sectoren, zoals de landbouw- en voedingsmiddelensector. Met deze oplossing
kunnen logistieke bedrijven onder andere voldoen aan de aangescherpte regelgeving wat betreft
traceerbaarheid (temperatuur, tijdmeting, lokalisatie, etc.) en aan de GDP-voorschriften, de ‘Good
Distribution Practices’, zoals vervat door de instellingen van de Europese Unie.
Brussel/Parijs, 18 maart 2014 - Vanwege de toenemende uitdagingen waar logistieke bedrijven in de
farmaceutische industrie zich voor gesteld zien, heeft Ubidata ‘UbiSmart for Pharma’ ontwikkeld. Het
is een allesomvattende oplossing voor zowel het wagenparkbeheer als de distributie van de
pakketten. De Belgische onderneming maakt deze beproefde innovatie bekend tijdens de beurs SITL
Europe, de internationale ontmoetingsplaats voor de transportsector, de logistieke sector en
expediteurs. Deze geavanceerde applicatie staat nu al in de belangstelling bij prominente spelers in
de Benelux, die (vracht)wagens in heel Europa hebben rijden.
‘UbiSmart for Pharma’ is gemakkelijk te implementeren en is - al naargelang wijzigingen in de
procedures van klanten - stapsgewijs te integreren. Het kan gegevens die afkomstig zijn van het
voertuig, zoals het temperatuurverloop van alle trajecten, omzetten in informatie die een hoge
toegevoegde waarde biedt als deze wordt gecombineerd met de 'productgegevens', het systeem
voor de planning van de klant en de mobiele applicatie die de chauffeur gebruikt.
Om een strikt toezicht te garanderen en de duurzaamheid van de producten te waarborgen, maken
afneembare gekalibreerde temperatuursensoren deel uit van deze oplossing, waardoor er fors wordt
bespaard op de jaarlijkse kosten voor controle en certificering. Naast de sensor die de
omgevingstemperatuur in het voertuig geeft, heeft Ubidata ook een sensor ontwikkeld die de
temperatuur binnenin de verpakkingen meet.
"'UbiSmart for Pharma' voldoet aan de geldende wettelijke verplichtingen en aan de GDPvoorschriften en garandeert ook de kwaliteit van alle kwetsbare producten in de gehele supply chain.
Het verlicht eveneens de administratieve lasten door de digitalisering van de rapportages en het
faciliteert de berekening van het salaris en de vergoedingen van de chauffeurs", aldus Iwan van de
Geer, technisch directeur van Van Rooijen Pharma te Turnhout. "Bovendien kan de klantenservice
worden geoptimaliseerd via de monitoring van objectieve, betrouwbare en kwantificeerbare
indicatoren, alsook door de efficiënte structurering van de informatie in de gehele keten. "
"Deze applicatie verlost logistieke bedrijven van een groot deel van de stress als gevolg van de
constante tijdsdruk die voortkomt uit de verbindingsfunctie die ze hebben tussen hun klanten

(farmaceutische bedrijven), de apotheken en de ziekenhuizen", licht Paul Havelange, Managing
Director van Ubidata, toe. "Verder is 'UbiSmart for Pharma’ een oplossing op het gebied van
geolocatie die als navigatiemiddel fungeert en de route tussen twee vaste punten optimaliseert, wat
het leven van chauffeurs aangenamer maakt en de afgifte van de medicijnen die zo belangrijk zijn
voor het welzijn van de patiënten, faciliteert."
Ubidata heet u van harte welkom op stand P91 van de beurs SITL Europe, die van 1 t/m 4 april
wordt gehouden in hal 6 van Paris Nord Villepinte.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Marc
Henri De Bruyne op +32 (0) 486 96 49 49 of via mh@vademecom.be.

Voor meer informatie: www.ubidata.com
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