
MONITOREN EN PLANNEN
Voor het monitoren en plannen van voertuigen, zoals 

vrachtwagens, bestelbusjes of personenauto’s wordt 

over het algemeen gebruik gemaakt van Fleet Manage-

ment oplossingen, variërend van eenvoudige trackers tot 

uitgebreide totaaloplossingen. Machines, aanhangers, 

gereedschap of ander materiaal zonder eigen stroom-

voorziening vallen daar vaak buiten. Terwijl het volgen en 

managen van deze bedrijfsassets juist zo waardevol is. 

Het beheer van groot- en/of klein materieel is een dage-

lijks terugkerende, handmatige en tijdrovende bezigheid. 

Of het nu gaat om een Transport-, Bouw-, Infra-, Groen-

voorziening-, Glas-, Verhuur- of Gemeente bedrijf, er is 

te vaak onvoldoende inzicht in al het materieel. Jaarlijks 

worden miljoenen euro’s afgeschreven op verlies en  

diefstal van groot- en klein materieel. Op deze kosten 

kan aanzienlijk worden bespaard, eveneens op de  

administratieve last die daarmee gemoeid is.

WAT IS ASSET MANAGEMENT?
Asset tracking of asset management is een veel 

gebruikte term in meerdere sectoren. Kort gezegd 

verwijst het woord asset naar iets dat waarde 

voor een organisatie heeft. Wat deze waarde is, 

en welke vorm deze waarde heeft, is afhankelijk 

van de organisatie en haar stakeholders. 

ASSET MANAGEMENT 
VEREENVOUDIGT 
BEDRIJFSPROCES 
OP ONVERWACHTE 
MANIEREN 
Grip op moving assets 
bespaart aanzienlijk in  
tijd én kosten
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Financiële crisis, mondiale 

conflicten, klimaatcrisis, 

krapte op de arbeidsmarkt; 

allemaal oorzaken voor een 

toenemende druk op de 

economie. Gevolg is dat 

bedrijven de komende jaren 

te maken hebben met snel 

stijgende prijzen van materiaal 

en brandstof, personeelstekort 

en de plicht tot verminderen 

van de CO2-uitstoot. Meer dan 

ooit worden bedrijven, groot 

en klein, genoodzaakt om de 

bedrijfsprocessen te stroomlijnen 

en steeds meer grip te krijgen 

op alle assets binnen het bedrijf. 



Het kan gaan om zowel fysieke assets (denk aan 

gebouwen, infrastructuur, installaties, voertuigen, 

machines of gereedschap) als immateriële assets 

(bijvoorbeeld intellectueel eigendom, financiële activa 

of menselijk kapitaal). In de context van dit artikel 

kijken we alleen naar het beheer van de fysieke 

assets, gedefinieerd als asset management. 

De ontwikkelingen op het gebied van telematica en IoT 

zijn inmiddels zo ver gevorderd dat bijna alle bewegende 

bedrijfsassets, zoals voertuigen en materieel, kunnen 

worden gevolgd. De data die daarmee wordt verzameld, 

kan op zo een manier slim ingezet worden, waardoor 

het bedrijfsproces verregaand vereenvoudigd wordt.

In dit document gaan we dieper in op de mogelijkheden 

die het managen van fysieke, bewegende assets te  

bieden heeft voor bedrijven gerelateerd aan sectoren 

als de bouw, infra, verhuur, groenvoorziening 

of afvalverwerking.

GRIP OP ASSETS
Er zijn meerdere manieren om grip te krijgen op bewegen-

de assets. Als het gaat om voertuigen dan wordt vooral 

gebruik gemaakt van GPS-technologie, maar voor assets 

zonder eigen stroomvoorziening worden verschillende 

technieken ingezet om deze te lokaliseren. Zo is het moge-

lijk handmatig of gerobotiseerd barcode- of NFC-etiketten 

te scannen die op de assets zijn geplakt. Of een asset 

te voorzien van een tag die GPS-, bluetooth-, LoRa- of 

RFID-technologie gebruikt om de locatie te verzenden. 

De verschillende voor- en nadelen van veel voorkomende 

technieken zetten we hieronder op een rijtje. 

HANDMATIGE REGISTRATIE
Door het handmatig invoeren in een app of 

scannen van codes, zoals bar- of QR-codes, 

kun je een punt op de kaart zetten waar 

de asset is achtergelaten of koppelen aan 

gebruikers. De kosten zijn relatief laag.  

De kwaliteit van de exacte locatiebepaling 

is echter afhankelijk van de bereidwilligheid 

van het personeel. Voor bedrijfsmiddelen 

als laptops en telefoons, die langere tijd in 

gebruik zijn bij een bepaalde medewerker 

kunnen op deze manier goed in beeld 

worden gebracht. Dit geldt ook voor assets 

die langere tijd op een vaste plek weggezet 

worden, zoals mobiele wc’s of containers. 

Voor materieel dat regelmatig van project 

of gebruiker wisselt is deze methode 

arbeidsintensief en niet betrouwbaar. 
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WIJ GEVEN ANTWOORD 
OP DE VRAGEN:
• Hoe krijg ik grip op 

bewegende assets?
• Hoe wordt de productiviteit binnen 

mijn organisatie verhoogd? 
• Op welke manier kunnen we 

tijd en kosten besparen?



NFC
NFC-technologie vereenvoudigt het traceren 

van assets en de werking komt overeen 

met barcodes. Door met de mobiele 

telefoon contact te maken met de chip 

op de asset is eenvoudig informatie uit te 

wisselen. Net als bij barcodes is de kwaliteit 

van de locatiebepaling van de assets 

afhankelijk van het accuraat verwerken 

van de gegevens door personeel. Voordeel 

van NFC is dat op afstand informatie aan 

de asset gekoppeld kan worden, zoals 

handleidingen of onderhoudskaarten, 

welke op de mobiele telefoon uit te lezen 

zijn na scannen van de chip op de asset. 

WIFI EN BLUETOOTH
Voor het binnenshuis volgen van assets kan 

Wifi gecombineerd met een andere tech-

nologie zoals Bluetooth worden gebruikt. 

Bluetooth is een open standaard voor draad-

loze verbindingen tussen apparaten op 

korte afstand. Een bluetooth-tag wordt 

overwegend gekoppeld met een mobiele 

telefoon. Het kan meer nauwkeurigheid 

bieden dan barcodes of NFC, ook al zijn 

deze methoden niet primair ontwikkeld voor 

locatiebepaling. Door gebruik te maken van 

triangulatie* wordt de locatie berekend. 

Daarbij is de signaalsterkte een parameter 

in de berekening. Omdat de verbinding niet 

altijd even stabiel is, is de afstand waar-

binnen een asset kan worden getraceerd 

beperkt. Gemiddeld een aantal meter. 

ACTIEVE RFID
Door gebruik te maken van radiofrequentie 

zendt een actieve RFID-tag of -tracker 

zijn locatie uit. Het signaal wordt door de 

dichtstbijzijnde radio-ontvanger opgevangen. 

Dit kan een vast tracking systeem zijn in een 

gebouw of werkkeet of een GPS-volgsysteem 

met RFID-ontvanger in een voertuig van de 

organisatie. De radio-ontvanger geeft de 

informatie van de tag door aan het netwerk, 

zodat de locatie altijd zichtbaar is in het 

systeem via de browser of de app. Dankzij 

triangulatie kan de locatie nauwkeuriger 

bepaald worden. Omdat de radiozender 

wordt gevoed door een batterij kan deze 

langdurig signalen uitzenden en in optimale 

omstandigheden tot 2.000 meter bereiken. 

Het signaal kan zowel binnenshuis als 

buitenshuis gemeten worden. Afhankelijk 

van het aantal signalen per dag en de 

zendsterkte is een RFID-tag meerdere 

jaren te volgen, tot wel 8 jaar, voordat de 

batterij hoeft te worden opgeladen. 

LORA
LoRa staat voor long range en vormt een 

Wide Area Netwerk (WAN). Het is bedoeld 

voor assets die niet constant een internet-

verbinding nodig hebben, maar wel af en 

toe wat data moeten doorgeven. Aangezien 

LoRa-signalen langere afstanden kunnen 

afleggen, wordt deze methode vooral ge-

bruikt voor outdoor tracking.  Het is uiter-

mate geschikt om data uit te wisselen tussen 
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Optimaliseer 
processen. 

Bespaar tijd en 
kosten. Overtref 
verwachtingen.

Wij adviseren  
je graag.

NFC



verschillende objecten, zoals bushokjes, 

prullenbakken of lantaarnpalen. Het netwerk 

verbruikt weinig energie en heeft een be-

reik van tussen de tweeëneenhalf en vijftien 

kilometer per mast. De nauwkeurigheid van 

de locatiebepaling is echter afhankelijk van 

het aantal masten en de afstand daartussen. 

GPS
Assets kunnen wereldwijd zeer nauwkeurig 

en over grote afstanden worden gevolgd 

met behulp van GPS of te wel satelliet. 

De communicatie verloopt via een Global 

Navigation Satelite System (GNSS) en is 

daardoor heel betrouwbaar. Het gebruik 

van GPS vergt echter veel energie en 

wordt daarom vooral ingezet op assets 

met een eigen stroomvoorziening, zoals 

vrachtwagens en bestelbussen. 

*Triangulatie, oftewel driehoeksmeting, is het proces waarbij de 

locatie van een punt wordt bepaald door vanuit bekende punten 

driehoeken naar het punt te vormen. 

COMBINEREN VAN TECHNOLOGIE
Binnen een geavanceerd asset management systeem 

worden de verschillende technieken veelal gecombineerd. 

Door een GPS-tracking unit bijvoorbeeld op een bestel-

bus te voorzien van een RFID- ontvanger kan deze 

fungeren als gateway voor de RFID-tags die bevestigd zijn 

aan klein materieel zonder eigen stroomvoorziening en 

hierdoor wordt een IoT-netwerk gevormd. Of een 

tracking-unit kan naast GPS en 4G ook worden voor-

zien van Wifi-technologie om indoor makkelijk te 

functioneren en telecommunicatiekosten te beperken.

 

Ook kunnen combinaties gemaakt worden in verkregen 

data. Zo kan je de data uit temperatuursensoren combi-

neren met RFID in één tag om op die manier niet alleen  

de locatie te tracken, maar ook de temperatuur omstan-

digheden van de asset, zoals een aggregaat, te meten.  

Of is de data uit de CANbus te combineren met de  

locatie van een asset om onderhoud makkelijker en 

op tijd te plannen. 

In het beheer van materieel wordt NFC gebruikt om 

de RFID-tag, op bijvoorbeeld een zaagtafel, eenvoudig 

en eenmalig te koppelen aan het beheerplatform 

waarin alle assets zichtbaar worden en eenvoudig 

worden ingepland op projecten of voor onderhoud. 

Pairing is daarna niet meer nodig. Alle tag-informatie 

wordt vervolgens automatisch gelogd. Ook als 

de tag verplaatst wordt, kan dit eenvoudig op 

afstand in het systeem worden aangepast.  

Kortom, door het combineren van telecommunicatie 

en informatica ontvouwt zich op softwarematige 

niveau een eindeloze reeks aan mogelijkheden, 

waardoor het Internet of Things zijn echte waarde 

krijgt en de productiviteit wordt verhoogd. 
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VERHOOG 
PRODUCTIVITEIT 
MET DATA
Nauwkeurige informatie van al je assets is de 
sleutel tot efficiënte besluitvorming. Alleen al 
de automatische lokalisatie en registratie van 
assets voorkomt een aanzienlijke hoeveelheid 
administratieve handelingen. Alle assets 
overzichtelijk in een systeem maakt het plannen 
en toewijzen ervan op verschillende projecten 
veel gemakkelijker. De tijd die bespaard wordt 
door niet te hoeven zoeken naar materieel is 
aanzienlijk. Het leidt ook tot een vermindering 
van misplaatsing en op het risico van diefstal.

ONDERHOUD
De operationele levenscyclus van een asset, zoals een 

zaagtafel of een trilplaat is makkelijker in de gaten houden 

door het bijhouden van de machinedraaiuren. De data 

over de machinedraaiuren en een accuraat inzicht in de 

locatie van de assets maakt onderhoudsmanagement 

minder tijdsintensief. Het onderhoud kan eveneens 

automatisch ingepland worden en dus eenvoudiger 

uitgevoerd worden, omdat bekend is waar de asset zich 

bevindt. Het voorspellen van eventuele verstoringen 

wordt makkelijker wat langdurige stilstand voorkomt. 

 

VERPLICHTE KEURINGEN
Inzicht in de locatie van elektronisch gereedschap 

scheelt eveneens enorm veel tijd omtrent de jaarlijks 

NEN keuringen. Niet alleen het lokaliseren van 

gereedschap kan geautomatiseerd worden, ook het 

plannen van deze keuringen kan per asset gedaan 

worden in een asset management systeem. 

HANDLEIDINGEN
Door documentatie als onderhoudsboekjes of hand-

leidingen met NFC toe te voegen aan een apparaat, en 

daardoor makkelijk uit te lezen via een mobiele telefoon, 

wordt het in gebruik nemen van het apparaat vereenvou-

digd. Ook is de kans op foutief gebruik daarmee verkleind 

en wordt het onderhoudsmanagement vereenvoudigd. 

GEOFENCING
Binnen het beheerplatform is bijvoorbeeld met 

geofencing een actieradius aan te geven waarbinnen 

het betreffende materieel mag bewegen. Als het object 

buiten dit gebied komt, wordt automatisch een alert 

gegenereerd waarop sneller kan worden gehandeld. 

Geofencing maakt ook het inplannen van gereedschappen 

en jaarlijkse controle makkelijker. Doordat je weet 

waar een asset zich bevindt is het inplannen een 

eenvoudige klus geworden. Alleen de assets die 

inzetbaar zijn, kunnen eenvoudig worden ingepland

MANAGEMENT INFORMATIE
Toegang tot real-time gegevens geeft het management 

een volledig beeld van het bedrijf en helpt hen bij het 

ontwikkelen van goed onderbouwde strategieën. De 

gegevens van tracking-oplossingen helpen operationele 

managers geïnformeerde beslissingen te nemen, 

knelpunten in het netwerk op te sporen en zelfs toe- 

komstige blokkades te voorspellen en te voorkomen.
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BESPAAR KOSTEN
Overzicht over alle assets betekent vereenvoudiging 

van de administratie, minder zoeken, sneller plannen 

van projecten, efficiënter onderhoud, minder stilstand, 

verlenging van de levensduur, minder vervanging 

en minder diefstal. De tijd, frustratie en kosten 

die bespaard kunnen worden zijn aanzienlijk. 

Marktonderzoekers* geven aan dat er wereldwijd 

alleen al miljarden euro’s verloren gaan als gevolg 

van verlies, diefstal of destructie van assets. 

Door gebruik te maken van eenvoudige asset  

tracking wordt nu al een vermindering van 30%  

op gereedschappen en machines gecalculeerd.  

Door meer geavanceerde technieken met groter bereik 

en nauwkeurige locatiebepaling worden eveneens 

aanzienlijke kosten bespaard in vereenvoudiging van 

de administratie en verhoging van de productiviteit.

Bij de keuze van een asset management systeem dient 

daarom niet alleen rekening gehouden te worden 

met de kosten van de tracking devices, maar dient de 

aandacht te gaan naar de totale opbrengst die een 

geavanceerd asset management systeem, waarin 

voertuigen en materieel gecombineerd worden, oplevert. 

* Fleet Management in Europe, M2M Research Series 2020, Berg Insight

ASSET MANAGEMENT 
VAN GPS-BUDDY
Grip is de sleutel tot succes. Al 20 jaar is GPS-Buddy actief 

in het tracken van voertuigen met GPS-technologie.  

In de loop van de jaren is het de variatie in bewegende 

assets steeds verder uitgebreid van truck en trailers,  

naar busjes, personenauto’s, groot materieel tot klein 

materieel zonder eigen stroomvoorziening. Met de 

modulaire Fleet & Asset Management-oplossingen van 

GPS-Buddy monitor, plan je niet alleen bewegende assets, 

maar verloopt ook alle communicatie met de mede-

werkers ten aanzien van de bewegende assets binnen 

één geavanceerd platform. De volgende oplossingen of 

een combinatie daarvan is mogelijk via GPS-Buddy.

 
ASSET MANAGEMENT VIA DE DRIVER APP 
Binnen de Drive App van GPS-Buddy wordt de 

mogelijkheid gegeven om handmatig assets te  

pinnen op de kaart. Ter plaatse registreert de  

chauffeur via de Driver app het aantal en het  

type asset dat gelost en/of geladen is. Deze infor- 

matie wordt opgeslagen in het beheerplatform  

en is meteen zichtbaar voor de organisatie. Deze  

oplossing wordt vooral ingezet door klanten die 

emballage afhandelen of te maken hebben met  

assets die langdurig op een plek staan, zoals  

containers. 
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ASSET MANAGEMENT MET 
STANDALONE ASSET TRACKER AT4
Met de AT4 van GPS-Buddy lokaliseer en volg je op 

zichzelf staande eigendommen die niet voorzien zijn 

van eigen netvoeding en essentieel zijn voor de pro-

ductiviteit van je organisatie. Denk daarbij aan aan-

hangers, flight cases, steigers of portacabins. De asset 

tracker is voorzien van GPS in combinatie met 4G en 

Wifi. Daarnaast kunnen ze eenvoudig gekoppeld wor-

den aan het beheerplatform met NFC en is data uit 

verschillende sensoren ook in te zien via het portaal. 

Naast het inzicht in de actuele locatie, monitor je de 

verplaatsingen van een specifiek object waardoor deze 

makkelijk terug te vinden is en beter in te plannen. Tevens 

is, in geval van verhuur, de facturatie aan de gebruiker 

eenvoudig uit te voeren. Dit verhoogt de bezettingsgraad 

van het werkmaterieel en vermindert de administratielast. 

Ook worden de kosten voor het opsporen en vervan-

gen van zoekgeraakt materieel drastisch gereduceerd. 

ASSET MANAGEMENT MET RFID-TAGS 
IN IOT-NETWERK
GPS-Buddy heeft gekozen om RFID als technologie in 

te zetten, omdat dit een stabiele oplossing biedt voor 

het lokaliseren van een veelheid aan assets binnen een 

netwerk. Door kleine RFID-tags te combineren met de 

XT4-tracking units heeft GPS-Buddy een geavanceerd 

Internet of Things -netwerk gecreëerd. De tags worden 

eenvoudig bevestigd aan assets zonder stroomvoorzie-

ning, zoals zaagtafels, kliko’s of opzetstukken van een 

graafmachine. De tags geven twee maal per minuut een 

signaal af dat in een radius van zeker 400 meter wordt 

opgevangen door de RFID-ontvanger in de XT4, die als 

gateway fungeert. De XT4-tracking units worden geplaatst 

in voertuigen, pand ofwerkkeet met stroomvoorziening. 

De XT4 verstuurt de data van (meerdere) RFID-tags via 4G 

naar het beheerplatform om zo in een overzicht de locatie 

van alle assets te zien. 

MODULAIRE OPBOUW
Door de modulaire opbouw van het systeem kan de  

klant afhankelijk van de aanwezige behoefte kiezen  

voor verschillende tracking-oplossingen om waardevolle 

assets te beheren. Door de combinatie te maken met 

Fleet Management worden alle voertuigen, groot- en  

klein materieel zichtbaar gemaakt op één kaart in 

hetzelfde beheerplatform. Tevens kan informatie  

uit de tachograaf en de CANbus van alle voertuigen 

of materieel gecombineerd worden om planning, 

administratie en onderhoud te vereenvoudigen. 

Ook de communicatie met medewerkers loopt via 

hetzelfde platform waardoor het makkelijk in gebruik 

is, tijd bespaard wordt en de gehele organisatie 

grip krijgt op bedrijf kritische processen. 

Wil je meer weten over de 
mogelijkheden van Asset 

Management voor jouw bedrijf, 
Neem contact op met één van 

onze adviseurs.

MEER INFORMATIE:
TEL. +31(0)36-5382880 

INFO@GPS-BUDDY.COM
WWW.GPS-BUDDY.COM 
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