Slimme software voor routeoptimalisatie speelt zichzelf in de
kijker

De eerste presentatie was een succes. Dit concludeert senior salesengineer Frank
Dusée in een terugblik op Recycling 2019 die vorige week plaatsvond. Het was de
eerste keer na de overname van PieterBas door de AMCS Group dat gezamenlijk
werd deelgenomen aan een vakbeurs. ‘Gedurende de drie beursdagen was er veel
belangstelling, zowel van afvalinzamelaars als van -verwerkers’, zegt hij. ‘We
waren daardoor in de gelegenheid om veel vragen te beantwoorden. Niet alleen
over de overname, maar ook om geïnteresseerden te informeren over de nieuwe
mogelijkheden die we nu bieden. Bezoekers aan de vakbeurs Recycling waren met
name benieuwd naar de slimme software voor route-optimalisatie en de AMCSsoftware voor metaal-, kunststof- en papierrecyclers. Vooral het feit dat bestaande
en nieuwe klanten nu bij ons terecht kunnen voor een totaalaanbod aan speciﬁeke
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software voor de afvalindustrie werd gedurende de drie beursdagen in Gorinchem
goed ontvangen’, aldus Dusée.

Slimme software voor route-optimalisatie
Het automatisch optimaliseren van routes voor de inzameling van bedrijfsafval en
bouw- en sloopafval. Dat kan met de slimme software voor route-optimalisatie van
de AMCS Group. Routes kunnen daarmee in de praktijk wel 10 procent eﬃciënter
worden gepland, aldus Dusée. ‘Dit heeft voor afvalinzamelaars en verwerkers meerdere voordelen. Zo levert het ze een kostenbesparing op’, noemt
hij als eerste. ‘Tegelijkertijd kunnen ze groeien zonder extra kosten voor materieel
en zonder extra personeelskosten waardoor ze ook nog eens een hogere omzet
halen. Ook gaat het planningsproces veel sneller. Dit geeft rust op de planning en
bespaart kostbare tijd. Bovendien kunnen orders ook tot veel korter voor de
uitvoering worden geaccepteerd: ‘voor 18:00u besteld, de volgende dag
uitgevoerd’. Bedrijven zijn hun klanten daardoor ook nog eens beter en sneller van
dienst.’

AMCS-software voor metaal-, papier- en
kunststofrecyclers
Het automatisch verwerken van inkoop- en verkoopopdrachten. Dat kan met de
AMCS-software voor metaal-, papier- en kunststofrecyclers, legde Dusée vorige
week tijdens de vakbeurs Recycling dagelijks uit. ‘Het geïntegreerde systeem biedt
een totaaloplossing’, noemde hij daarbij als een van de voordelen. ‘Van het
aanmaken van transacties, inclusief het geleidebiljet, het op materiaalniveau
wegen tot en met de ﬁnanciële administratie. De AMCS-software kan honderden
verschillende materiaalsoorten vastleggen. Ook biedt het de mogelijkheid tot
contractbeheer per klant, inclusief het vastleggen van de gemaakte prijsafspraken
per transactie. Vrachten kunnen tot op materiaalniveau worden gewogen, op basis
van schaalinkoop. Voor elke order worden de gewichten per materiaalsoort op de
weegbon geprint. Als bewijslast kunnen van elke weging één of meerdere foto’s
worden gemaakt die in het systeem automatisch aan de juiste transactie worden
gekoppeld. Bovendien is het standaard mogelijk om managementinformatie te
genereren om zo transacties te monitoren en waar nodig bij te sturen.’
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Meer weten?
Kijk dan hier voor informatie over route-optimalisatie. en hier voor informatie over
de software voor AMCS-software voor het recyclen van metaal, papier en
kunststof. Of neem contact op met Bart Punselie. Hij kan u ook alles vertellen over
de standaard afvalsoftware van PieterBas en AMCS voor het digitaliseren en
automatiseren van de complete afvallogistiek, inclusief digitaal factureren. Bart
Punselie is bereikbaar via telefoon: (024) 358 58 20 of e-mail:
bpunselie@pieterbas.nl Of volg PieterBas op Twitter, LinkedIn of Facebook en blijf
op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van
de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste ITspecialist ter wereld. ‘Bestaande klanten proﬁteren van een breder aanbod
van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit
en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy
Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en
meest innovatieve industriespeciﬁeke softwareplatform te leveren voor
organisaties in de afval- en grondstoﬀenketen. De jarenlange ervaring van
PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met
organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te
verwezenlijken.‘
Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS
Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering
over.
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