
Atlas Copco is een wereldleider in het leveren van lucht-en gascompressoren, 

stoomgroepen, constructie- en mijnbouwmateriaal, industriële gereedschap-

pen en assemblagesystemen.  Het bedrijf telt 33.000 werknemers in 20 landen 

en heeft een jaarlijkse omzet van 7,3 miljard Euro.

In Wilrijk bij Antwerpen heeft het bedrijf de grootste compressorenfabriek ter 

wereld.  Voor de toelevering van onderdelen voor de assemblage van de 

compressoren, werkt  Atlas Copco samen met een 20-tal toeleveranciers.  Deze 

onderdelen worden aangeleverd op skids (RTI's),  metalen dragers die specifiek 

ontworpen werden voor een optimale toelevering.   De uitdaging voor Aucxis 

bestond erin het beheer van deze skids te optimaliseren zodat Atlas Copco op elk 

moment exact zou weten hoeveel RTI's er in omloop zijn en waar ze zich 

bevinden.

Dit impliceerde de realisatie van:

1. De detectie van de metalen skids in voorbijrijdende vrachtwagens en 

heftrucks.

2.  De real-time verwerking van de reads en het beschikbaar stellen van de 

resultaten op een op maat uitgewerkte, dynamische webportaal.

In samenwerking met het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) en twee 

toeleveranciers werd een proefproject van drie maanden opgezet. Na het 

evaluatieproces diende de voorgestelde oplossing te worden geïmplementeerd in 

vijf weken tijd, wat een extra uitdaging inhield!  

Aucxis installeerde vier industriële outdoor RFID-poorten met richtingsdetectie.  

Deze werden op de in- en uitritten geplaatst van de bij het project betrokken 

bedrijven om alle in- en uitgaande RTI's - tot 64 stuks per vrachtwagen -  te 

detecteren.  Hiervoor werden alle skids voorzien van een tag, type UHF EPC Gen2, 

die via een handheld met maatsoftware werd geprogrammeerd conform de GS1 

standaard.

Door middel van een UMTS uplink werden alle RFID-reads van de poorten gereg-

streerd en verzonden naar een centrale Aucxis-server, waar ze werden verzameld 

en omgezet naar rapportage op het webportaal.
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Het resultaat

> De door Aucxis ontwikkelde oplossing maakt het voor Atlas Copco mogelijk om 

op elk moment te weten hoeveel RTI's in omloop zijn en waar ze zich 

bevinden (wat-waar-wanneer).

> De opvolging en locatiebepaling van de RTI's werd herleid naar een eenvoudi-

ge muisklik, wat tijdrovend opzoekwerk overbodig maakt.

> Door de accurate rapportering van de real time stand van zaken, kunnen 

aankopen van extra RTI's en het aantal spoedtransporten van onderdelen sterk 

worden gereduceerd.

> Na het positieve resultaat van het proefproject, bestudeert Atlas Copco de 

haalbaarheid om de Aucxis RFID-oplossing te integreren naar alle toeleveran-

ciers.
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