Persbericht

UBIDATA verzekert zich van middelen voor Europese
ambities!
De Belgische leider in beheer- en optimalisatieoplossingen voor mobiele logistiek
realiseerde in 2014 met succes nieuwe missies in het buitenland. Nu presenteert het
bedrijf een kapitaalsverhoging van 3 miljoen euro, alsook een ambitieus
investeringsprogramma voor 2015.
Brussel, 21 oktober 2014 – UBIDATA beschikt reeds over een honderdtal klanten in België, Frankrijk
en Luxemburg, en het breidt zijn lijst van ‘success stories’ verder uit met het Nederlandse SAMSKIP,
het Deense ANCOTRANS en het internationaal bekende spoorvrachtbedrijf VOESTALPINE RAILPRO.
Gezien zijn voorbije prestaties en het huidige marktpotentieel, kondigt het bedrijf vandaag een
kapitaalsverhoging aan van maar liefst 3 miljoen euro ter ondersteuning van de internationale groei.
Deze recente projecten vertolken een nieuwe fase in de groeistrategie van UBIDATA. Zo is er de
uitbouw van een specifieke module voor het transport van geneesmiddelen, de uitrol van een
Android-app, alsook de optimalisatie van verschillende functionaliteiten van de telematicaapparatuur, wat een sterkere marktpositie garandeert inzake beheer- en optimalisatieoplossingen
voor mobiele logistiek.
"De voorbije 15 jaar kent de transportsector – zowel via het spoor als op de baan – een ongeziene
structurele en organisatorische transformatie”, verduidelijkt Paul Havelange, CEO van UBIDATA. “Tal
van uitdagingen steken de kop op, ten gevolge van de liberalisering van de markten, de verlaging
van de operationele kosten, de rationalisatie van de infrastructuren, de internationalisering van de
handel, de toegenomen druk van de regelgeving, het Just-In-Time-principe, de algemene veiligheid,
het milieubehoud, enz. Om hieraan het hoofd te bieden, rest professionals in de logistieke sector
geen andere keuze dan de automatisering van het beheer van hun wagenpark en hun vracht.”
Of het nu gaat om treinwagons, trailers of bestelwagens; de oplossingen van UBIDATA behoren tot
de meest innovatieve en complete in de wereld voor wat betreft beheer op afstand en
traceringssystemen voor voertuigen via satelliet. Het volledige logistieke spectrum wordt verzekerd,
gaande van intelligente geolokalisatie van de voertuigen, controle van de temperatuur, het aantal
kilometers of het openen van deuren, tot bijstand en hulp voor zowel de chauffeurs als de
onderaannemers, alsook realtime informatie over de eindafnemer in verband met de levering van
zijn vracht, enz.
Dankzij het aanbod van UBIDATA kunnen klanten besparen op vlak van infrastructuur, organisatie
en energie, hetgeen respectievelijk in het belang is van de eindafnemer, de publieke veiligheid en
het milieu. Dit door een strategische analyse, de implementatie van de backoffice, de opleiding van
het personeel, de set-up van de software, de installatie van de hardware en de verwerking van de
gegevens.
“Over een periode van ruim 10 jaar tijd zijn we continu blijven groeien. Het moment is aangebroken
om nu naar een hogere versnelling te schakelen en deze internationale markt in volle expansie
maximaal te benutten”, concludeert Paul Havelange. “Daarom realiseren we nu een

kapitaalsverhoging om een Europees salesteam op te richten, de support te versterken en onze R&D
te consolideren. Ons doel is ambitieus maar haalbaar: de top 5 van Europa halen tegen 2018!”

Voor meer informatie: www.ubidata.com
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