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Technologische ontwikkelingen zullen de transportsector blijvend 
veranderen. Om snel in te spelen op wijzigende klantenbehoeften 
en efficiënter te werken, mag uw netwerkomgeving niet 
achterblijven. Met onze jarenlange ervaring in IT is Deltics uw 
betrouwbare partner voor het ontwerpen, implementeren en 
beheren van complexe netwerkinfrastructuren. 

Met de hulp van Deltics krijgt u grip op uw netwerkomgeving. 
Bent u al klaar voor de transportwereld van morgen? 

Breng uw IT op een hoger plan
en blijf innoveren

In de transportsector valt de waarde van een perfect functionerende IT-omgeving niet te ontkennen. Hoe u uw 
IT inzet is bovendien van groot belang, want bedrijven die vandaag volop inzetten op innovatie zullen morgen 
zegevieren. De voordelen van zelfrijdende vrachtwagens, de digitale vrachtbrief of Information On Demand zijn 
bijvoorbeeld talrijk.

Maar innovatie zorgt er ook voor dat uw netwerk voor complexe uitdagingen komt te staan. Klanten willen 24/7 
inzicht in de status van hun order, u moet altijd beschikbaar zijn en steeds duurzamer te werk gaan. Dat vraagt om 
een modern, flexibel netwerk dat 100% veilig is, snelle informatiedeling mogelijk maakt én zowel qua technologie als 
architectuur klaar is voor toekomstige innovatie. 

Maak kennis met de toekomst van transport 
7 uitdagingen voor uw netwerkomgeving 

Laat transport-
managementsystemen 
soepel werken zodat u 

ladingen eenvoudig kan 
aansturen en beheren.

Verhoog de efficiency

Optimaliseer rijroutes, 
monitor en controleer 
vrachten met track-

and-tracetechnologie 
en verbeter online 
orderprocessen.

Zet IoT optimaal in

Investeer in 
beveiligingsoplossingen 

en deel realtime 
gegevens eenvoudig en 

veilig met klanten.

Ga 100% veilig te werk 

Stel een BYOD-reglement op 
en zorg dat werknemers ook 

op hun eigen device  
100% veilig kunnen werken. 

Voorkom zwakke schakels  
in de beveiligingsketenWees 24/7 beschikbaar, 

garandeer continuïteit en 
loop geen inkomsten mis. 

 

Vermijd downtime
Weet altijd wie of wat, wanneer 
en van waar toegang heeft tot 
uw netwerk en houd gevoelige 

info binnen uw organisatie.

Zet in op toegangscontrole

Storingsvrije 
communicatie is een 

absolute vereiste voor 
een goed functionerend 

warehouse 
management system.

Maak werk van  
een feilloos  

draadloos netwerk

Leer de 7 grootste uitdagingen in de transportsector kennen.
En pak ze met de hulp van Deltics meteen aan.


