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Smart Data in de Logistiek 

Smart data betekent: 

Slimme toepassingen gebaseerd op informatie door het combineren 

en analyseren van data uit verschillende bronnen van (eventueel) 

verschillende partijen. 

 

Smart data lijkt veel waarde te kunnen leveren in de logistieke sector: 

Efficiëntieverhoging  bijv. betere en beter afgestemde planningen 

Synchronisatie van transport  Enabler synchromodaliteit 

Agility  sneller inzicht voor adequate actie 

Resiliance  inzicht in risico’s 

… 

 

In het bijzonder kan het real-time data waardevol inzicht opleveren! 
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Real-time smart data platform 

 

 

4 stappen in het informatie proces:  

1. Communicatie & connectiviteit: real-time data 

2. Data analyse & slimme algoritmes  informatie, inzicht 

3. Informatie delen & databeheer 

4. Ketenregie gebaseerd op “situational awareness” 
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Voorbeeld: 
Smart Container Terminal Rotterdam 
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• EU ARTEMIS project met 25 partners, mei 2012 – april 2015 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling:  

• Technologie en tools leveren voor het ontwerpen, monitoren en opereren van 

grootschalige genetwerkte embedded systemen 

 

• Smart Container Terminal pilot: toepassen van DEMANES technologie voor de 

wachtrijproblematiek van containerafhandeling richting weg (vrachtwagens) op 

container terminal Rotterdam. 

 

Doel van Smart Container Terminal: 
• Reduceren van de wachtrijen bij de terminal en terminal blocks 

• Snellere doorlooptijd (turnaround time, TAT) van afhandeling van vrachtwagens 

op de terminal 

 

DEMANES 
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http://www.google.com/imgres?q=tu/e&hl=en&biw=1920&bih=966&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_iqofTpXNOpZ6M:&imgrefurl=http://www.npt.nl/vereniging/en/links/educational-institutes&docid=huKu9PMxWrmAnM&w=500&h=288&ei=nOw_Tpi1DMmCOoX-0fkO&zoom=1




DEMANES interfaces 
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Kansen voor SMART Logistics Centre Venlo 

TKI project “Slim datagebruik voor Logistieke innovaties” 

Voordelen van (real-time) data delen laten zien in de logistieke sector 

 

Use-case: corridor Rotterdam – Venlo 

Ontwikkelen demonstrator voor logistieke afhandeling containers in 

regio Venlo 

Data integratie in de keten 

Logistic Service Providers 

Service Providers (IT, douane, scholing, ...) 

Verladers / producenten 
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Uitnodiging tot deelname! 


