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BE CONNECTED
Altijd en overal.
Danny
Simoens
CEO

“In 2009 verklaarde
het Microsoft Research Centre dat alle
mensen 7 stappen van elkaar zijn verwijderd, m.a.w.
dat twee willekeurig gekozen
personen door een ketting
van maximum 7 relaties met
elkaar zijn verbonden. Zeven
jaar later werd door de onderzoeksafdeling van Facebook
voorgesteld dat dit gemiddeld aantal stappen inmiddels
was gedaald tot slechts 3,5 en
dit vooral door de impact van
social media zoals Facebook.
Binnen onze specialisatie in
telecom en ICT merken we
dagelijks deze groeiende
verbondenheid door digitale
technologie. Bij verbondenheid wordt immers al snel de
link gelegd met de connectiviteit via (draadloos) internet,
iets waar wij sterk in onderlegd zijn en u in dit magazine
kan ontdekken.
Ook machines (in de brede
zin van het woord) hebben
zich al verbonden met de
mens en met elkaar.
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In dit magazine zijn hiervan
enkele illustraties binnen de
moderne werkplaats te lezen.
Dat bij voertuigen die connectiviteit ook al een hoge
vlucht aan het nemen is, is intussen gekend.
Boeiende tijden op komst, dat
staat vast!
Wij bij Vandenabeele merken
dus ook hoe meer van onze
producten en diensten met
elkaar verbonden raken wat
de veiligheid en efficiëntie alleen maar ten goede komt.
Maar vanzelfsprekend blijven
de menselijke relaties centraal staan. Het is de persoonlijke ondersteuning die ons al
ruim 75 jaar kenmerkt die ons
als Vandenabeele verbindt
met onze klanten door service, advies, opleiding en een
individuele aanpak van elke
medewerker bij het Vandenabeele “netwerk”. Wij werken
graag mee aan onze verbondenheid.
Veel leesplezier en geniet van
wat de toekomst brengt!”
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SERVICE & ERVARING

jarenlang de perfecte combinatie

HET VOLLEDIGE MAHLE GAMMA OP VOORRAAD IN:
filtratie, thermomanagement, starters en alternatoren

Ook dit jaar hebben we
opnieuw door onze nauwe
samenwerking met onze leveranciers/partners meerdere mooie erkenningen
ontvangen.

Proximus Platinum Partner

Exclusieve partner

Reeds driemaal op een rij, de
allerbeste partner in België
op basis van kwaliteit en service in de Proximus dienstverlening.

Tevens is Vandenabeele ook
officiële Pioneer verdeler in
België, Partner of Securitas
en benoemd tot Coyote Service Center.

Nederman Gold Partner

Samsung Platinum Partner

Al het zesde jaar op rij dat
we ons Gold Partner mogen
noemen. Dit is het bewijs
dat we actief zijn met het
promoten en verkopen van
Nederman producten, waarbij belang wordt gehecht aan
wederzijds succes en zakelijke kansen.

Vandenabeele is reeds meerdere jaren bekroond tot
Mobile Reseller Platinum
Partner. Met deze hoogste
status tonen we aan dat we
professionele ondersteuning
en advies op maat aanbieden voor het hele Samsung
portfolio. Tevens kregen we
ook de erkenning als Knox
Expert.

A perfect movement
is the first element
of the engine.
V.l.n.r. Danny Simoens (CEO), Gregory Depoorter (Unit Manager Automotive), Kristof Houwen (Unit Manager IT), Chris Vierstraete (Unit Manager Industrie & Bouw), Chris Van Nieuwenhuyse (Unit Manager Telecom) & Koen
Denys (Managing Director)

GREAT WORK!
Supported by MAHLE
Aftermarket
Timing
belt kit

with tensioner and water pump

QR code with assembly instructions, serial
number as a guarantee of product traceability.
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Our
product range

Partners in Protection

Apple Authorised Reseller

Wij zijn erkend als PanzerGlass Partner in Protection.

Ook zijn we trots op onze
benoeming als AAR. Met
deze certificatie garanderen
we professioneel advies en
ondersteuning op alle Apple
producten en diensten.

Ons professioneel opgeleid
team helpt u graag verder
met ons complete screenprotector-assortiment van
PanzerGlass.
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Driven by
TRUST

BOSCH SERVICE

een begrip in de automotive-wereld
Al van in het prille begin van
Vandenabeele werd gekozen
voor Bosch. Een nauwe
samenwerking die in deze ruim
75 jaar alleen maar is gegroeid.

Bosch Braking Systems. Delivering safety since 1927
Bosch brake innovations have been ensuring road safety
for more than 90 years. And we will continue to dedicate
ourselves passionately to improving driving safety even
further. In doing so, we benefit from decades of experience
and comprehensive system expertise. For you, this means
that you can fully rely on our products.

boschaftermarket.com
What drives you,
drives us.
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Halverwege
de jaren 60
werd Bosch
Dienst op de
Belgische markt
gelanceerd. Een technische
groothandel
gespecialiseerd
in de Boschtechnieken: diesel,
elektriciteit, diagnose en tuneup voor garages en andere
klanten. In combinatie met deze
diensten, de Bosch onderdelen
en andere producten binnen
de
Bosch
groep
(zoals
garagematerialen,
Blaupunkt
autoradio’s,
autoalarmen...)
groeide het concept verder uit
tot een toonaangevende speler
binnen de automotive-sector.

In de beginjaren 2000 werd
Bosch Dienst, “Bosch Service”
die
vervolgens
evolueerde
tot Bosch Diesel Center.
Een erkenning wat we tot op
heden nog steeds hebben. Als
Erkend Bosch Diesel Center
onderscheiden we ons door
originele
onderdelen,
een
eersteklas uitrusting en hoge
eisen inzake vakkundigheid.

Gelijklopend kwam Bosch Car
Service op de proppen, het
concept dat al jaren garages
technische,
logistieke
en
marketing-ondersteuning biedt
(zie pag. 8). Wat onder meer
ook zorgde dat we in 2013
werden benoemd als Bosch
First Supplier. Als Bosch First
Supplier voeren we zowel
in producten, equipment en
service Bosch als belangrijkste
merk. Daarnaast zijn we ook

verantwoordelijk
voor
de
uitbouw en ondersteuning van
de werkplaatsconcepten Bosch
Car Service, AutoCrew, Bosch
Workshop Partner en Bosch
Injection Systems.

Samen
hebben
we
een
lange geschiedenis achter de
rug en staan we open voor
nieuwe technologieën. Met
een optimistische kijk op
de toekomst is het doel van
Bosch om het wereldwijde
netwerk verder uit te breiden
met nieuwe diensten, digitale
oplossingen en slim gebruik van
data. Op deze manier behouden
ze de positie als betrouwbare en
innovatieve mobiliteitspartner,
zowel nu als in de toekomst! Als
nauwe partner kunnen we dit
alleen maar beamen.
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BOSCH GARAGECONCEPT

het vertrouwde ijzersterk imago

Meer dan ooit heeft de garagehouder
nood aan een professionele samenwerking met een leverancier die de
nodige kennis en logistieke ondersteuning kan aanbieden. Deze ondersteuning wordt de onafhankelijke
garage geboden met de wereldwijde
concepten van Bosch en dit via Vandenabeele.

Marketing

Waarom bij Vandenabeele

•

Identiteit door vlaggen, zuilen,
voertuigstickers, kleding, enz.

•

•

Publiciteitsmateriaal zoals drukwerk, advertenties, gadgets, website, etc.

•

Lokale communicatie mede gefinancierd door Vandenabeele

Het online platform Connect2V
biedt naast een performant opzoeken bestelsysteem ook vele andere
praktische functies zoals schrootbeheer, opvolging back orders, verzoek tot interventie, waarborgaanvraag, afhaalopdracht e.d.m.

•

Voor de garage biedt Vandenabeele een technische dieselservice op
topniveau voor testen en herstellen
van dieselcomponenten.

•

Bij de Vandenabeele Academy
worden telkens een aantal Bosch
dagtrainingen te Ingelmunster georganiseerd. Dankzij het volledig
uitgeruste opleidingscentrum kunnen deze theoretische en praktische trainingen op voertuigen worden gevolgd in de regio.

Technische ondersteuning
•

•

•
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Regelmatige theoretische en praktische opleidingen over Bosch en
andere (Aziatische, Italiaanse…) systemen
Technische documentatie zoals
Bosch leergangen, Autodata en
ESI[tronic] (met o.a. diagnosehandleidingen, foutzoekschema’s, sensormeetwaarden…)
Bosch Hotline voor onmiddellijke
praktische informatie

Logistieke ondersteuning
•

Meerdere keren per dag gratis levering uit de ruime voorraad van Vandenabeele

•

Mogelijkheid tot online voorraad
consulteren en bestellen

•

Voor elk van de conceptgarages organiseert Vandenabeele minstens
jaarlijks een bijeenkomst te Ingelmunster. Daarbij wordt naast een
infosessie ook een gezellige barbecue aangeboden.

EUROGARAGE

hét professionele netwerk

Met trots kunnen we zeggen dat het EUROGARAGE concept reeds een succes
is! De eerste garages in West- en Oost-Vlaanderen toonden hun vertrouwen in
Vandenabeele en het gloednieuwe garageconcept in België.
Niet moeilijk, Eurogarage maakt net als Top Truck deel uit van de overkoepelende
organisatie GroupAuto. GroupAuto International is het samenwerkingsverband
van automaterialen grossiers op internationaal niveau, met ruim 40 deelnemende
landen.

Eurogarage biedt een onafhankelijk
alternatief voor service en reparatie door
dealers, met als doel om een consistent
en professioneel serviceniveau te
bieden door het garagenetwerk te
ondersteunen met drie belangrijke
elementen:
•

Branding

•

Marketingondersteuning

•

Training en technische ondersteuning

Naast de drie elementen is de toegang
tot Original Equipment (OE) en OEequivalente onderdelen een sterke troef.
Dit is mogelijk door de samenwerking
met GroupAuto en hun wereldwijde
netwerk van onderdelendistributeurs.
Het resultaat is
garagenetwerk van:

een wereldwijd
7189 garages
in 70 landen
5 continenten

die betaalbare diensten kunnen bieden
voor vrijwel elk merk, model en jaar van
het voertuig, evenals een hoogwaardige
ervaring voor de voertuig-eigenaren.

Wat maakt
aantrekkelijk:

een

Eurogarage

zo

•

Altijd een persoonlijke benadering

•

Klantvriendelijk

•

Eersteklas, betaalbaar
voor alle merken

•

Technische kennis van monteurs is
altijd up-to-date

•

Zij werken met erkende apparatuur

•

Zij leveren kwaliteitsonderdelen

vakwerk
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osram.com/roadready

Quality Starter Motors and Alternators
from a European Original Equipment Manufacturer for Truck, Bus & Coach

• Original Equipment supplier to over
40 European manufacturers including:

DAF, Scania, MAN, Van Hool, Iveco, Alexander-Dennis,
Wright Group, Optare, VDL, Volvo, Cummins, CAT, etc

• No surcharges, no old core requirement

www.prestolite-eu.com

Orion-Tr Smart DC-DC acculader
Niet geïsoleerd

360/400 Watt

- DC-DC-acculader kan gebruikt worden als voeding of
als acculader met driefasen-laadalgoritme - Acculaadalgoritme met 3 fase - Geschikt voor gebruik in
voertuigen met een smart alternator (Euro 5- en Euro
6-motoren) - Op afstand bediende aan/uit-functie Volledig programmeerbaar via Bluetooth - Beschermt
dynamo bij gecontroleerd laden lithium batterij

Energy. Anytime. Anywhere.

Be road ready
Met nieuwe producten
brengen we vertrouwen
Al meer dan 110 jaar verandert OSRAM de nacht in de dag. OSRAM zet nu de volgende stap
en gaat verder dan het licht, met een reeks nieuwe producten. Deze producten zijn ontworpen
zodat u kunt doorgaan, ongeacht wat u te wachten staat. Van LED-inspectie lampen tot bandenen batterijonderhoud en meer. Waar u ook bent, waar u ook naartoe gaat, be road ready.

Ontdek ons nieuwe portfolio voor autoverzorging en -uitrusting
op osram.com/roadready

5
JAAR
GARANTIE
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TYREinflate 450

TYREinflate 2000

LEDinspect MINI 250

TYREseal KIT

TYREseal 450

UW SPECIALIST

Het is officieel.
Ontdek onze nieuwe
technische partner.

in het testen van injectoren
In de nasleep van de WOII waren er
weinig wisselstukken voor voertuigen beschikbaar, waardoor er veelal
beroep werd gedaan op de “elektrobobineur” om de starters en dynamo’s te laten herstellen. Door de jaren heen ontwikkelde Vandenabeele
zich als een ervaren expert met een
eigen test- en hersteldienst en als
specialist in de revisie van starters
en alternatoren. Met innovaties als
de elektronische dieselinjectie, common-rail-hogedrukdieselinjectie of
het Denoxtronic-uitlaatgasbehandelingssysteem, werd de dieselmotor
steeds zuiniger en schoner.

•

Originele diesel & benzine injectoren en wisselstukken

•

Eigen gamma ruilinjectoren

•

High tech uitrusting

•

Dienst na verkoop:
herstelling & installatie

•

Hoge eisen inzake vakkundigheid

advies,

Vandenabeele investeerde in het nodige equipment en de bijscholing van zijn
medewerkers en is vandaag één van de
grootste Bosch Diesel Centers in België. Tevens ook erkend als Delphi Diesel Center, Denso & Siemens VDO
geautoriseerd. Diesel- en benzine
testbanken, KTS-diagnosetoestellen
en de nodige reserve-onderdelen zijn
daartoe noodzakelijke tools.

Uw aanspreekpunt voor:
•

De herstelling van alle injectiesystemen en –componenten die door
Bosch en Delphi worden aangeboden met originele onderdelen.

•

Het testen, afstellen en herstellen
van alle lijn- en verdelerinjectiepompen van Bosch en Delphi (ook
de elektronisch geregelde varianten) op electronische testbanken
die conform zijn aan de vereisten
van automobielconstructeurs.

•

De diagnose- en herstellingswerken aan alle injectiesystemen
onder hoge druk van Bosch en
Delphi (pompverstuivereenheid,
pomp-leiding-verstuiver, common
railsystemen).

•

De klantenservice en garantiewerkzaamheden aan alle diesel-en
benzinesystemen.

•

De herstelling van andere dan
Bosch- of Delphi- systemen.

•

Het testen en optimaliseren van
prestaties en verbruik.

•

Het onderzoek van uitlaatgassen
volgens de wettelijke normen.

•

Afregeling van verstuivers en verstuiverhouders.

•

Vervanging van brandstoffilters en
gloeibougies.

•

Vermogentest.

De- en montage & revisie inspuitpomp

BorgWarner en het Alpine F1® Team zullen hun
respectieve expertise combineren om technologieën en
technische samenwerkingen te identificeren voor de
toekomstige reeks elektrische voertuigen van Alpine.
Het logo van Delphi Technologies zal te zien zijn in de
garage en op het marketingmateriaal van het Alpine F1®
Team, en op de A521 tijdens geselecteerde Grands Prix.
Dit is het begin van een veelbelovend partnerschap.

delphiaftermarket.com
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Delphi Technologies is a brand of BorgWarner Inc.
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Ruim aanbod

TURBO’S LEVERBAAR

Ruim aanbod

TRAININGSAANBOD
in de regio

KOPPELINGEN OP VOORRAAD

Bij Vandenabeele kunt u terecht voor
een actueel trainingsaanbod in de
regio met de nadruk op praktijk bij
voertuigen en componenten.

dergelijke systemen, regelmatige theoretische en praktische opleidingen in het opleidingscentrum te Ingelmunster. Hierbij
worden telkens verschillende praktische
problemen op voertuigen getest.

Dagtrainingen op voertuigen
Actueel is een professionele foutendiagnose niet meer, het is enkel een kwestie
van het juiste toestel. Voor de moderne
voertuigsystemen is een gedegen kennis
nodig om een juiste vaststelling te kunnen doen en uw klant te kunnen helpen.
Daarom organiseert Vandenabeele in
samenwerking met Bosch, marktleider in

14

Gratis avondtrainingen
Op regelmatige basis voorzien wij gratis avondsessies waarbij diverse actuele
technische thema’s worden behandeld.
Vanuit een technisch probleem worden
praktische oplossingen voorgesteld om
efficiënter en rendabeler te werken.
Daarbij worden naast praktische tips

ook demonstraties van equipment op
voertuigen gegeven.

Certificatietrainingen
In samenwerking met officiële instanties
organiseert Vandenabeele trainingen in
het behalen van certificaten voor bvb.
werken aan elektrische / hybride voertuigen of aan de koelmiddelkring in een
motorvoertuig.
Vind welke van onze trainingen die voor
u past via onze Linkedin- en Facebookpagina.
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PREST ERE N W IJ BE T ER
ONDER HOG E DRUK?
Jazeker, DENSO Diesel componenten
zorgen onder hoge druk voor een
consistente brandstof inspuiting in de
juiste hoeveelheid en op het juiste moment.
Onze injectoren, brandstofpompen en
doseerkleppen (SCV-kleppen) bevatten
hoogwaardige eerste montage technologie
die een goede, betrouwbare en efficiënte
werking en lage emissie garanderen.
Het is een slimme keuze.
CHOOSE DENSO. Free your thinking.

Tijd voor verandering!
Temps de changer !

www.denso-am.eu

E L PA R T S

Fleetguard Filters:

There’s no such thing as can’t.
Our perfect fit, standard-compliant and carefully manufactured
Elparts assortment has become an established part of any
professional work-shop. Expertise meets variety and years of
experience in innovation. And it’s clear: Part by part and day by day

Passt immer!

ALL-ROUNDER

n
n
n
n

voldoen of overtreffen OEM specificaties
vallen onder de beste garantie in de industrie
verminderen olie en brandstof verbruik
kunnen verlengde onderhoudsbeurten aanbieden

Les filtres de marque Fleetguard:
n
n
n
n

atteignent ou dépassent les spécifications des constructeurs
offrent la meilleure garantie de l’industrie
réduisent la consommation d’huile et de gas-oil
prolongent les intervalles d’entretien

Zoek de Fleetguard filter voor uw toepassing op
cumminsfiltration.com
Cherche le filtre Fleetguard pour votre application sur
cumminsfiltration.com
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herthundbuss.com
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KEUZEVRIJHEID OP ALLE NIVEAUS
Net als voertuigen veranderen, verandert ook het
communiceren met hen. Daarom hee Hella Gutmann de wereld van diagnose en kalibratie volledig herzien en de mega macs X ontwikkeld.

mega macs X De revolutie in

Naast diagnose en onderhoud is de kalibratie van
ADAS-systemen ook in goede handen bij de mega
macs X. Samen met één van de drie beschikbare
CSC-tools, waaronder de geheel nieuwe CSC-tool
digital die ongekende flexibiliteit biedt, zorgen de
mega macs X en CSC-tool samen voor een geheel OE-conforme kalibratie van alle mogelijk
radar- en camerasystemen voor alle relevante
automerken.

(DE)MONTAGE - EN
HERSTELLINGSDIENST
waar je altijd terecht kunt

Daimler Jaguar ‘67: Elektrische reparatie 6V
alternator en herstelling van de ontsteking

ADAS-kalibratie
Vandenabeele staat in voor de revisie
van starters en alternatoren voor allerlei
soorten voertuigen van alle merken (zoals Bosch, Delco Remy, Lucas, Magnetti
Marelli, Valeo, Hitachi, Nippodenso...).
Heel ruime voorraad ruil- en nieuwe
starters en alternatoren zowel personenwagens, vrachtwagens, bussen, e.d.
en de nodige onderdelen ervoor.

Sterk in
onderdelen

Bij Vandenabeele kunt u terecht voor allerlei soorten voertuigen van alle merken.
Dankzij een eigen (de)montage- en herstellingsdienst in voertuigtechniek met een
eigen werkplaats kunnen we een snelle service leveren.

Installatie en herstelling van beveiligings- en comfortsystemen zoals alarmsystemen, laadruimtesloten, parkeersensoren, cruise control, track & trace.
Tevens hebben we ook een officiële
erkenning voor de installatie van alcoholsloten.

Installatie penslotbeveiliging

Bij ons staat
kwaliteit centraal
Al onze producten zijn CE
gekeurd en voldoen aan de
strengste kwaliteit-standaarden.
Ons technisch team is zeer toegewijd
en bewaakt over de kwaliteit van de
producten door gebruik te maken
van de modernste testapparatuur
en geijkte processen.
Jaarlijks testen we meer
dan 4500 onderdelen
en units.

Waterkanon politie: service op de alternator
van de hulpmotor

Oldtimer: installatie Terratrip 303 GeoTrip
Rally Computer GPS

www.hc-cargo.nl

Ministrieel Erkende Werkplaats voor
herstelling en ijking van tachografen en
snelheidsbegrenzers. De verplichte ijking om de 2 jaar op elk voertuig boven
de 3,5 ton is onze specialiteit. Tevens
zijn we ook voorbereid voor de service
van de slimme Tacho 1C.
•

Herstelling in eigen werkplaats

•

Volledige service & toebehoren
voor digitale tachografen (Stoneridge & VDO)

•

Meerdere uitleesmogelijkheden

Volledige service voor voertuigairconditioning: controle, lektest, bijvullen,
herstelling…
BMW K1200R: herstellen van ABS-blok
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Erkend regionaal servicepunt Webasto
voertuigverwarming & dakventilatie.
Herstelling en montage in personen- en
vrachtwagens, motorhomes… Ook voor
Eberspächer verwarmingen. Water- en
luchtverwarmingen voor specifieke
toepassingen zoals het verwarmen van
bestuurderscabines, plantentransport,
tanktransport, e.d.m.

Montage OBU (On Board Unit voor
kilometerheffing) op vaste voeding
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THE CONNECTED CAR

De uitdaging van de automotive sector

WIFI-GESTUURDE AIRCO SERVICE

MAAK JE ASC-STATION OP
AFSTAND BESTUURBAAR!

Hoe de wagen van morgen er zal
uitzien, is nog maar de vraag. Wel
weten we nu al dat het een ‘connected
car’ zal worden. Een voertuig uitgerust
met internet toegang die op een
veilige manier allerhande gegevens
zal ontvangen en uitsturen om zo
te communiceren met andere auto’s
rondom hem, de infrastructuur waarop
hij rijdt en zijn bestuurder. Software
applicaties worden een belangrijk
onderdeel in de wagen van morgen.

NIEUW: WAECO ASC WIFI KIT
Bedien je aircoservicestation eenvoudig via WIFI.
Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is de nieuwe
WAECO ASC G WIFI Kit.
De compacte module sluit je simpelweg aan via de
USB-ingang op het display van het aircoservicestation.
De WIFI Kit is geschikt voor alle ASC-stations in de G-serie.
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We leven in een wereld die steeds
digitaler wordt. Dit heeft een impact
op hoe we werken, communiceren,
boodschappen doen en onze financiën
regelen. Wat met onze mobiliteit? Hoe
ziet de auto van de toekomst er uit?

WAECO.COM

Ook het Duitse ingenieurs- en
technologiebedrijf Bosch heeft dit
begrepen.
Eerder dit jaar hebben
ze aangekondigd
om samen met
technologie reus Microsoft
een
softwaregedefinieerd voertuigplatform
te ontwikkelen dat een naadloze
integratie tussen auto’s en cloud zal
bieden. Het nieuwe softwareplatform
zal naar verwachting tegen eind
2021 beschikbaar zijn voor de eerste
prototypes van voertuigen.
Dr. Markus Heyn, lid van de raad
van bestuur van Robert Bosch
GmbH, zei hierover het volgende:
“Met
het
uitgebreide
platform
voor softwaregedefinieerde auto’s
willen we autofabrikanten nog meer
mogelijkheden bieden om nieuwe
functies te ontwikkelen en deze sneller
op de weg te krijgen.”

Scott Guthrie, executive vice president,
Cloud + AI, Microsoft, voegde daaraan
toe: “Nu software snel een belangrijke
onderscheidende factor wordt in de
auto-industrie, is het onze ambitie
om bedrijven te helpen bij het
versnellen van de levering van unieke
mobiliteitsdiensten voor personenauto’s
en commerciële wagenparken op
schaal.”

Vandenabeele volgt deze ontwikkelingen
op de voet. Door onze partnership met
zowel Microsoft als Bosch en de opstart
van een nieuwe afdeling IT, investeren
we nu reeds in de toekomst om onze
klanten te helpen met het oplossen van
de vele unieke uitdagingen in de autoindustrie.
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+ Geniet van optimaal
comfort
+ Profitez d’un confort
optimal

Webasto, de totaalaanbieder voor koel- en
verwarmingssystemen!
Webasto, le fournisseur exclusif en système
de chauffage et climatisation!

n
n
n
n

Lucht- en waterverwarmers
Airconditioningsystemen
Warmtewisselaars
Koel- en vriesapparatuur

Chauffages à air et à eau
Systèmes de climatisation
Echangeurs de chaleur
Systèmes de réfrigération et
congélation

www.webasto.nl
www.webasto.be

Comfort en onafhankelijkheid

Le confort et l’indépendance

Met de Webasto comfortoplossingen

Avec les solutions de confort de Webasto

Koelkasten en
vriezers
Réfrigérateurs et
congélateurs
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Diesel Cooker kookplaat
Cuisinière diesel

Lucht- en waterverwarming
Chauffage à air et à eau

Airconditioningsystemen
Systèmes de climatisation
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UW CAMPERSPECIALIST

met een eigen montage- en hersteldienst

Op reis met uw camper? Als het nu
naar de andere kant van de wereld is of
een weekendje naar de Kempen... één
ding willen we zeker: er zorgeloos en
veilig tussenuit! Niet alles is een overbodige luxe, maar zorgt juist net voor
dat ‘tikkeltje’ meer comfort en een uitstap zonder zorgen! Bij Vandenabeele
kunt u terecht voor de complete uitrusting van uw camper, met een eigen
montage- en hersteldienst.

Webasto gamma
•

Verwarmingsoplossingen
voor
campers en caravans. Webasto is
marktleider op het gebied van dieselverwarming voor alle soorten
voertuigen. De lucht- en waterverwarmers staan in alle seizoenen
garant voor een constante verwarming van de cabine en het water.

•

Airconditioning die zorgt voor een
heerlijk gekoelde camper zowel tijdens het rijden als bij parkeerstand.

•

Comfortoplossingen voor in de kleinste keukens. Ruim assortiment koelkasten voor uw camper of caravan.
Ook geen grote gasfles meer nodig
met het Webasto dieselkooktoestel.

Navigatiesysteem

Airco service

Wij helpen u graag op weg! Zowel losse
als ingebouwde navigatieoplossingen,
die zorgen voor de meest optimale route
op maat van uw voertuig.

Problemen met uw airco? Wij repareren
en vullen uw airco van uw camper bij.

Onderdelen & elektriciteit
Rijhulpsystemen

Multimedia

Dometic gamma

Vertrek met een aangenaam en veilig
gevoel door gebruik van onze rijhulpsystemen, o.a. dashcam, parkeersensoren,
cruise control en achteruitrijcamera
(aangesloten op uw originele navigatie).

Kijkt u op uw vakantie bestemming ook
graag naar uw favoriete films of series?
Dat kan!

Het volledige Dometic-gamma is bestelbaar via Vandenabeele.

Wij zorgen tevens voor de installatie van
een TVA schotelantenne. Met een tv
voorzien van ingebouwde wifi, zijn ook
Netflix en Amazon Prime toegankelijk.

•

Oplossingen om te koken onderweg, van kookplaten, oven, afzuigkappen tot koffiezetapparaten...

•

Camper & Caravan airco.

•

En met de op het voertuig gemonteerde luifels geniet u eenvoudig
van de schaduw.

Bij Vandenabeele hebben we een
compleet gamma aan voertuigonderdelen en eigen herstel-, montagedienst, dit ook voor de camper.
U kunt bij ons terecht voor:
•

Verlichting (Hella & HC Cargo)

•

Voertuigdiagnose

•

Starters & Alternatoren

•

Batterijen: Bosch, Trojan, Optima,
Victron

Dieselservice
Diagnose, testen & vervangen van diesel
injectoren en pompen. Vandenabeele is
erkend als Nationaal Bosch en Delphi
Diesel Center.

24

25

LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS

POWERED BY

VANDENABEELE
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Q.LIGN

VOORKOM DIT
PROBLEEM MET

ADMAX ADBLUE ADDITIEF

THE WORLD’S MOST INNOVATIVE
WHEEL ALIGNMENT

In de praktijk blijkt dat AdBlue in
bepaalde omstandigheden gaat
kristalliseren in de SCR-katalysator. Dit
gebeurt voornamelijk wanneer korte
afstanden worden gereden en de
temperatuur in de katalysator niet hoog
genoeg wordt.
Door het kristalliseren van de AdBlue

raakt de SCR-katalysator verstopt,
met vermogensverlies en storingen tot
gevolg. Dit kan nu voorkomen worden
dankzij het Xenum Admax additief.
Deze toevoeging gaat het kristalliseren
van de AdBlue in de SCR-katalysator
tegen, ook wanneer deze niet volledig
op bedrijfstemperatuur komt.

REF. 250 ml. 3567250

BESCHERMT DE KATALYSATOR
TEGEN SCHADELIJKE KRISTALVORMING

Voor meer informatie, contacteer ons: Xenum NV 03/846 48 03 · info@xenum.be · www.xenum.be

HANDIG! ALLES OP ÉÉN PLEK

NEW!

Next generation wheel alignment –
ultra fast, compact, connected
• Compact web-based technology replaces the
complete trolley with PC and creates more space
• Use the space in front of the lift permanently for
headlight adjustment or ADAS calibration
• Stream-to-X: Directly display the software on any TV,
PC, laptop or smartphone
• Completely wireless thanks to high performance
Li-Ion batteries
• Mounting targets in seconds with Q.Grip,
without any rim contact

COMBI-DISPLAY

DISPLAY

Hoogwaardig uitgevoerde combi-display voorzien van beschermende
coating en opvangbak. Capaciteit: 8 stuks Bag-in-Box en 3 stuks 60 liter
verpakkingen. De display is ook geschikt voor kunststof 20 of 30 liter
verpakkingen.

Hoogwaardig uitgevoerde display voorzien van beschermende coating en
opvangbak. Capaciteit: 6 stuks 60 liter verpakkingen. De display is ook
geschikt voor kunststof 20 of 30 liter verpakkingen.
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Subject to technical and program changes. Illustrations may contain optional accessories.
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BEISSBARTH.COM

NIEUW

bij Vandenabeele

C24S/7

96BP-CL/SC9-9D

720/C24

SET HAAKSE ZESK. STIFTSL.+KOGELKOP

GEREEDSCHAPWAGEN
MET ZEVEN LADEN

24DELIGE KOFFER SLAGDOPSLEUTELS 1/2”

Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm - Identiﬁceer
onmiddelijk uw maat! Extra-lange uitvoering!
Ref. F05000961619

7659N

720: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-2122-24-27-30-32 mm 720L 13-17-1921-22-24 mm 720LC 17-19-21 mm

SOFTSHELL JAS, ZWART

Ref. F05007200904

142MC/SC9I
9 DELIGE SET
RATELRINGSTEEKSLEUTELS

740x955x445 mm
Ref. F05024002071

Ref. F05076590001 -> 6 (van S to XXXL)

Ref. F05001422087

PRO

ASI 06

Bandenblaaspistool pro
voor auto, motor

Veiligheidssnelkoppelingen
KENMERKEN
757 l/min à 6 bar(s) • Max: 12 bar(s) - Ø 6 mm

Ø 8 mm

REF.

info

REF.

info

F17ASI061101

1/4"I

F17ASI061151

1/4"E

F17ASI061102

3/8"I

F17ASI061152

3/8"E

F17ASI061103

1/2"I

F17ASI061153

1/2"E

REF.

info

F17ASI061808

Ø 8 mm

DRFB - PREVOST Ø 8x12 mm
Oproller Met gecontroleerd
slangterugloopsysteem
MET PVC/PU Slang
Gemonteerd op een
draaibeugel 180°
Temp.: 70°C

350 l/min

REF. F17DRFB0812N
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12 m

0-12 bar - Ø 63mm
L 500mm
REF. C00010005

ESI 07
Veiligheidssnelkoppelingen
KENMERKEN

• 1.750 l/min à 6 bar(s)
• Max: 12 bar(s) - Ø 7 mm
REF.

info

REF.

info

F17ESI071101

1/4"I

F17ESI071151

1/4"E

F17ESI071102

3/8"I

F17ESI071152

3/8"E

F17ESI071103

1/2"I

F17ESI071153

1/2"E

REF.

info

F17ESI071808

Ø 8 mm

F17ESI071810

Ø 10 mm
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“ALS MACHINES
COMMUNICEREN”

De uitdaging van
de industrie sector

Steeds meer toestellen beschikken over een computerchip en internetverbinding.
Op deze manier kunnen apparaten niet alleen informatie verzamelen, maar ze
kunnen deze ook delen met andere apparaten. Al deze verbonden apparaten
samen noemen we het Internet of Things, kortweg IoT. Veel mensen kennen
intussen het IoT door de slimme energiemeters, stofzuiger robots, smartwatches...
maar ook in de industriële wereld kent IoT een sterke groei. Door zijn brede scope
kan het in heel wat toepassingen worden ingezet.

Sensoren op machines kunnen signalen
detecteren en data verzamelen die ze
dan op een veilige manier transporteren
over het internet naar bijvoorbeeld
operatoren. Slimme software kan
deze data analyseren om proactief
onderhoudstechniekers in te lichten
over aankomende fouten. Machines
kunnen via IoT ook informatie doorgeven
aan elkaar. Deze data kan eenvoudige
gegevens zijn als de temperatuur, maar
ook complexe berekeningen die tijd van
aanlevering op de volgende machine
voorspellen. Uiteraard kunnen we al
deze data in de Cloud verzamelen om te
gebruiken voor rapportages en analyses.

Als bedrijf kan je IoT op verschillende
manieren inzetten. Je kan IoT
gebruiken om het productieproces te
automatiseren en te optimaliseren.
Of je gebruikt de kracht van IoT om
uw producten slimmer te maken.
Een belangrijke toepassing om het
productieproces te verbeteren is IoT
gebruiken om de beschikbaarheid en
bezettingsgraad van de machines in
kaart te brengen. Door het plaatsen van
sensoren op een motor, bijvoorbeeld
om de trillingen te meten (frequentie,
grootte van de trilling...), kan men
parameters opvolgen en detecteren
wanneer er problemen of afwijkingen
zijn. Hierdoor kan men preventief
ingrijpen of onderhoud inplannen
voordat de motor defect gaat of uitvalt.
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De SIGMA SMART AIR is de naam
van het nieuwe servicepakket van
KAESER, een allround en compleet
servicepakket waarvan onderhoud
en reparatie integraal deel uitmaken.
Deze technologie laat niet alleen toe
het onderhoud te voorspellen, het
helpt ook om het persluchtsysteem van
de klant stapsgewijs te digitaliseren.
KAESER levert en ondersteunt de
volledige persluchtvoorziening van
de onderneming, 24 op 24, het ganse
jaar door. Wat het extra interessant
maakt is dat de klant enkel betaalt
voor wat daadwerkelijk wordt gebruikt.
Het hart van het servicepakket is
de SIGMA AIR MANAGER 4.0,
die -verbonden met het SIGMANETWERK – in real-time operationele,

service- en energiegegevens van de
persluchtsystemen aanlevert. Deze
gegevens zijn onmisbaar bij het kunnen
voorspellen van service. Procesgegevens
worden daarbij gecodeerd en in realtime overgedragen, onder meer via een
draadloze modem. Dit heeft als voordeel
dat het netwerk van de klant intact
blijft en dat alle gevoelige gegevens
beschermd zijn. In het KAESER
PLANT CONTROL CENTER worden
de overgedragen persluchtgegevens
permanent bewaakt en geanalyseerd.
Uitvaltijd van het persluchtsysteem –
en daarmee van de gehele productie
– wordt geminimaliseerd en dat zorgt
voor effectieve en efficiënte werking
van de installaties, gedurende de hele
levenscyclus.

Ook bij Nederman volgen ze deze
technologie en zorgen ze voor
oplossingen
voor
een
schonere
lucht. De Nederman SmartFiltersysteemoplossingen voor stof- en
rookafzuiging brengen toonaangevende
filtratietechnologieën
met
IoTconnectiviteit op zodanige manier samen
dat er een betere luchtkwaliteit ontstaat,
exploitatiekosten dalen en de werkplaats
veiliger wordt. Sensoren en besturingen
bewaken kritieke componenten om
het systeem betrouwbaar en efficiënt
draaiende te houden. In combinatie
met abonnementen voor bewaking
op afstand, service en ondersteuning

bent u voorbereid om uw industriële
luchtfiltering zelf te regelen.

De
SmartFilter-systeemoplossingen
kunnen aangepast worden om perfect
te passen bij de specifieke eisen van
de klant, tot een luchtstroom van 100
000 m3/u. Deze technologie voegt een
meerwaarde toe aan producten op heel
wat uiteenlopende manieren. Door je
producten de mogelijkheid te geven om
gegevens met elkaar en andere systemen
uit te wisselen, kunnen allerhande
toepassingen worden ontwikkeld die uw
product 'slimme functies' geeft.

De mogelijkheden zijn oneindig en
brengen, net zoals iedere nieuwe
technologie, de nodige uitdagingen met
zich mee. Het is dan ook belangrijk om
te kunnen terugvallen op betrouwbare
spelers in de markt zoals Bosch, Kaeser
en Nederman. Ook zij zijn reeds volop
actief in de IoT markt en zoals steeds
volgen we als jarenlange partner hun
nieuwe tools en services op de voet.
Heb je als bedrijf meer vragen over de
mogelijkheden of sta je voor een IoT
integratie traject, neem zeker contact op
met ons. We bespreken graag wat we
voor jou kunnen betekenen en kunnen
u in contact brengen met de juiste
mensen.
Meer weten? Contacteer
kristof.houwen@vandenabeele.be
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PARTNERS OM OP TE BOUWEN

Schroefcompressoren
met SIGMA PROFIEL
Compresseurs à vis
avec PROFIL SIGMA

al meer dan 100 jaar

Zuigercompressoren type
PREMIUM & CLASSIC
Compresseurs à piston
PREMIUM & CLASSIC

Met zelf al ruim driekwart eeuw
op te teller hebben we een
langdurige relatie met vele van
onze toonaangevende leveranciers.
Samen hebben we een lange weg
afgelegd om te bekomen tot wat we
nu zijn. Gevuld met een bagage vol
kennis en ervaring zijn we klaar om er
nog meer voor te gaan in de boeiende
vernieuwende wereld van de dag van
vandaag. Volgende partners vierden
onlangs hun jubileum en zorgen
steevast voor een gamma waar u
kunt op vertrouwen.

Facom

Mobiele compressoren
type MOBILAIR

In 1918 opgericht als Frans
ambachtelijk fabriekje met als eerste
product: een kleine moersleutel,
uitgegroeid tot het toonaangevende
Europese merk voor handgereedschap
en opbergoplossingen.

Compresseurs
MOBILAIR

Al meer als 100 jaar staat Facom garant
voor zijn uitstekende kwaliteit.

Koeldrogers met
energiebesparende sturing
Sécheurs frigorifi que avec
contrôle SECOTEC

SIGMA AIR MANAGER 4.0
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Meer perslucht met minder energie!
www.kaeser.com

Kaeser Kompressoren

Rami Yokota

Één van ‘s werelds toonaangevende
fabrikanten en aanbieders van
producten en diensten op het gebied
van perslucht. Het bedrijf werd in 1919
opgericht als machinebouwwerkplaats.
Vandaag
telt
Kaeser
twee
productielocaties in Duitsland. Het
bedrijf heeft wereldwijd ongeveer
7000 medewerkers in dienst.

Rami Yokota BV is een Nederlands
familiebedrijf, opgericht in 1896.
Destijds begonnen met de verkoop
van fietsen, naaimachines en begin
1900 met motoronderdelen voor
de automobielsector, is het bedrijf
begin jaren 60 getransformeerd tot
een internationaal handelsbedrijf
voor het importeren van kwalitatief
hoogwaardig persluchtgereedschap uit
Japan.

Bij Vandenabeele kunt u terecht voor
het complete gamma van:
•

Schroefcompressoren

Schumacher

•

Zuigercompressoren

•

Mobiele bouwcompressoren

•

Persluchtmanagementsystemen

•

Vacuümpompen

•

Blowers

•

Filters

•

Drogers

Sinds 1947 heeft Schumacher Electric
Corporation de voorhoede van
verandering en prestaties overtroffen
om de verwachtingen van zijn klanten
te overtreffen. Schumacher brengt
ervaring, innovatie en uitmuntendheid
naar de volgende generatie batterijonderhoud… en is daarmee de nummer
1 batterijlader ter wereld.

•

Persluchtgereedschap en
toebehoren

Kroon-oil
Al sinds 1906 richt Kroon-oil zich
uitsluitend op het ontwikkelen
en produceren van hoogwaardige
smeermiddelen, voor welke toepassing
u ook zoekt!
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AGM JUMP STARTER
SOS BOOSTER® RANGE
12V800CA

LITHIUM JUMP STARTERS
GIGA LITHIUM
12V800CA

WERTHER HEFBRUGGEN

SCHAARHEFBRUG
extra laag profiel

STRATOS SREC

ELECTRO-HYDRAULISCHE
LAAGHEFFENDE
SCHAARHEFBRUG
laag profiel
WORKLIGHTS
SL886
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www.schumachereurope.com

BATTERY CHARGER
SPI & SPI PRO RANGE
SPI16 PRO
SPI25 PRO

263

ELECTRO-HYDRAULISCHE
2 PALEN HEFBRUG
met dubbelknikkende armen

ELECTRO-HYDRAULISCHE
4 PALEN HEFBRUG
laag profiel

ELECTRO-HYDRAULISCHE
2 PALEN HEFBRUG
met lage drietraps armen

ELECTRO-MECHANISCHE
2 PALEN HEFBRUG
laag profiel

208I/55S

210I/32B

442LP

300s
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Webasto Pure
De beste keuze voor thuis
Eenvoudig, veilig, praktisch en snel - het succesvolle Webasto
Pure laadstation biedt op maat gemaakte laadcapaciteit,

De intelligente oplossing voor het nauwkeurig,
laadstation. U kunt genieten van optimale veiligheid en
Connectivity
met Webasto snel en eenvoudig kalibreren van ADAS-systemen
kwaliteit dankzij maar liefst
5 jaar garantie!
maximale veiligheid en ultiem gemak. Het is zeer eenvoudig
om uw elektrische auto op te laden via dit prijswinnende

Verbonden elektrische mobiliteit
Veel EV-rijders zien het voordeel om het laadstation te
De Webasto Pure in een oogopslag:


koppelenaan het backend van een willekeurige dienstverlener.

NIEUW 5 jaar garantie. Dus veiligheid
en kwaliteit gegarandeerd



Geïntegreerde type-2 laadkabel met

Deze dienstverlener
(Charge
4,5 m of 7 m
lengte Point Operator) kan in abonne-

 Geoptimaliseerde
mentsvorm
24/7 service verlenen.
Hiermee
NIEUW Kostenbesparende installatie
LED verlichting
om kan het laadstation

dankzij de geïntegreerde DC lekstrode laadstatus
weer te kunnen
geven storingen opgelost
beheerd worden
op afstand,
 'Plug & Play' gebruik
om beveiliging. Dit maakt een Type-B
worden en kan de unit voorzien worden van de nieuwste
aardlekbeveiliging overbodig.



software. Hoge kwaliteit: gemaakt in Duitsland.

PC-software
begeleidt de gebruiker
elektriciteitsnet te waarborgen heeft
een sleutelbediende schakelaar: u
voor het snel en eenvoudig
Vaak wordt bepaalt
er een App
aangeboden waarmee de status van het laadde netbeheerder nu vanaf afstand
wie uw laadstation kan
station en de historische laadstatistieken kunnen worden getoond. positioneren
NIEUW Om de stabiliteit van het



toegang tot het laadstation


Gebruiksbeperking door middel van

gebruiken

Zakelijke rijders
kunneninstallatie
hun laadstation
In zowel 11 kW als 22 kW uitvoering
Eenvoudige
zonder koppelen om zo hun


beschikbaar


DEMO IN HET
VANDENABEELE
ATELIER

extra configuraties:
uw laadverbruikte energie
automatischZodra
vergoed
te krijgen van de werkgever.

2-in-1 kalibratiebord
dient in verticale positie
als reflectorbord voor
radarkalibratie

Tot 22 kW instelbaar laadvermogen
is, kunt
u uwgekoppeld worden aan het
De Webastostation
Live is geïnstalleerd
“ongebonden”
en kan
elektrische auto direct opladen.

netwerk van vele dienstverleners (bijvoorbeeld E-Flux). U zit dus niet
voor vele jaren vast en kunt wisselen wanneer u dat uitkomt.

Parkeren betekent opladen
Veel eigenaren van elektrische auto's laden hun auto thuis op met hun eigen
laadstation. Dit heeft veel voordelen, want thuis opladen is de handigste,
voordeligste en veiligste vorm van het opladen van een elektrisch voertuig.

Opladen met een wallbox is tot 10 keer sneller dan een typisch huishoudelijk
Connectivity met Webasto

3D-camera’s
voor het computergestuurd
positioneren, incl. optische
afstandsmeting

stopcontact en het opladen stopt automatisch zodra de batterij vol is.

Verbonden elektrische mobiliteit
Tegelijkertijd is een wallbox de meest vriendelijke oplossing voor de
batterij van de auto.
Veel EV-rijders zien het voordeel om het laadstation te

koppelen aan het backend van een willekeurige dienstverlener.

Wielklemmen
met uitlijningsborden
voor een snelle en uiterst
nauwkeurige uitlijning op
de achteras

Deze dienstverlener (Charge Point Operator) kan in abonnementsvorm 24/7 service verlenen. Hiermee kan het laadstation
beheerd worden op afstand, kunnen storingen opgelost
worden en kan de unit voorzien worden van de nieuwste

Voorbeeld van het E-Flux backend

software.
Vaak wordt er een App aangeboden waarmee de status van het laadstation en de historische laadstatistieken kunnen worden getoond.

NIEUWE software: nog eenvoudiger!

Zakelijke rijders kunnen hun laadstation koppelen om zo hun
verbruikte energie automatisch vergoed te krijgen van de werkgever.
De Webasto Live is “ongebonden” en kan gekoppeld worden aan het
netwerk van vele dienstverleners (bijvoorbeeld E-Flux). U zit dus niet
voor vele jaren vast en kunt wisselen wanneer u dat uitkomt.

Webasto Stand
Solo, Duo & Slim
Installeer uw laadstations waar u
maar wilt
De hoogwaardige Webasto standaards zijn dankzij hun moderne
ontwerp de perfecte aanvulling op uw Webasto laadstation.
Hiermee kunt u uw laadstation op elke gewenste plek
installeren.

Bekijk de
productvideo:

Met deze vernieuwde locatie wil
Ghistelinck zich nog meer focussen op
de klantenbeleving want MercedesBenz staat eveneens voor levensstijl,
gevoel en passie. Door de combinatie
van persoonlijk contact en digitale
elementen in advies, verkoop en
service is het traditionele verkooppunt
getransformeerd naar een belevingsen ervaringswereld. Een nieuwe en
vooruitstrevende manier om de klanten
te benaderen en de beste klantervaring
te bezorgen.

GARAGE-INRICHTING

bij Ghistelinck in Moeskroen
Officiële Mercedes-Benz dealer, Ghistelinck Autobedrijven heeft 9 werkplaatsen in
België en Frankrijk met in totaal 300 medewerkers. Bijna 70 jaar aan knowhow en
ervaring, zorgen voor een verkoop van tussen de 4500 en 5000 voertuigen per jaar.
Het Vandenabeele installatieteam stond in voor de inrichting van de werkplaats van
de gloednieuwe vestiging te Moeskroen.
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“Voor de werkplaatsinrichting van onze
nieuwe site te Moeskroen waren wij
op zoek naar een partner die van in de
ontwerpfase met ons meedacht.
Wij zochten naar de meest efficiënte
inrichting met maximale benutting van
de ruimte. Samen met de medewerkers
van Vandenabeele slaagden we hierin
en hebben we een werkplaats die klaar
is voor de toekomst.

De firma Vandenabeele bestudeerde de
plannen en kwam met gerichte vragen
en oplossingen over de indeling van
onze werkplaats.
Hierdoor
kwamen
een
aantal
inefficiënties aan het licht die nog
konden aangepast worden voor alles
in productie ging. De installatie is
duurzaam en eenvoudig. Hierdoor zal
de onderhoudskost van de installatie
op langere termijn ook in ons voordeel
spelen.”

“Samen werken met een lokale speler als
Vandenabeele maakt het allemaal een
stuk gemakkelijker, zeker qua reactietijd
bij een service-interventie. Maar het
was vooral de combinatie van de
technische kennis en de ‘no-nonsense’
benadering met oog voor kwaliteit en
kosten die voor ons doorslaggevend
waren.” - David Desmet (Ghistelinck
Autobedrijven)

Vandenabeele zorgde voor de installatie
van 12 bruggen, een complete
Nederman installatie (met slang- en
kabelhaspels, vloeistofbeheersing en
rookgasafzuig railsysteem), lichtenregelaar en een diagnosestraat (voor de
remmentest, zijslipmeting en ophangingstest). Op de bovenverdieping werd
een compressor geïnstalleerd en bevindt
zich de vloeistofverdeling (opslagtanken
voor olie & antivries). Ook voorzag
Vandenabeele het vaccuumsysteem
voor het verwijderen van de olie uit de
wagens.

41

Een sterk PARTNERSCHAP!

ALL YOU NEED IS ATT
QUALITY FOR YOUR WORKSHOP

www.ibs-scherer.nl

Onderdelenreinigers
∙ merkkwaliteit „Made in Germany“
∙ milieu- en gebruiksvriendelijk
∙ onderhoudsvrije technologie met beproefd
pompsysteem — 3 jaar garantie!
∙ makkelijke montage & demontage
∙ veilig en conform de wetgeving!

Alle reinigers

∙ uitstekende reinigende werking

∙ veilig voor de huid (dermatologisch getest!)

{

Speciaalreinigers en onderhoudsproducten Alle apparaten

∙ hoge veiligheid op de werkvloer

HYMAX HF 3S OTTO

THE SOLUTION FOR THE ELECTRIC REVOLUTION
•

Double-jointed arms for flexible pick-up of various

•

Perfect for electric cars as arms can be freely
adjusted

•

Hoge eco-efficiëntie

1. De pomp zuigt de schone
reiniger vanuit het midden van
het vat aan.

+

3. Het vat met de gebruikte reiniger
is makkelijk te vervangen.

Special Adapters for EV‘s
e.g. Tesla available

Triple safety: two independent hydraulic circuits

Recycling

Low maintenance requirements: No

1493:2010

Levering
Gebruiker

schoon

Exceeds the strict specifications of the DIN EN

vuil

•

Distributie

Inzameling

synchronization ropes, no rollers Parking position
for comfortable working

Producent

Ik ben het hart van het
kringloopsysteem!

plus automatic lock
•

Milieubewust
en
kostenefficiënt

2. De gebruikte reiniger zet zich
onder in het vat af.

cars. Very good accessibility to the sill and interior
due to arm positioning under the vehicle.

IBS-kringloop:

De onderdelenreiniger: zo werkt het!

Zelfaanzuigende,
onderhoudsvrije
pomp!

Afvoer — fullservice: wij verwijderen
de afvalstoffen voor u!
12 maanden

Voorbeeld IBS-onderdelenreiniger F2: handig, verrijdbaar en compact!
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U beheerst de kosten volledig met een
efficiënte, economische en gebruiksvriendelijke
systeemoplossing!

► veilige recycling conform de
wetgeving

Oud voor nieuw!
Wij voeren de
afvalstoffen af!

► bij levering van een nieuwe
reiniger neemt IBS tegelijkertijd
de gebruikte speciaalreiniger
terug (indien nodig ook een
reiniger van een ander merk)

„Producten en
diensten van a tot z!“
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Mobiele Lasrookafzuiging

Uitlaatgasafzuiging

WERKPLAATSINRICHTING

bij BLE Willebroek

Belgian Lifting & Equipment Company verdeelt bouwkranen, mobiele kranen en
betonpompen in zowel verkoop als leasing. Hun sterkste troef is hun dienstverlening,
zo staan ze met een eigen werkplaats in voor het onderhoud en de herstellingen op
deze grote machines.

Kabel-, Olie- & Persluchthaspels

Vandenabeele maakte deel uit bij de
inrichting van het nieuwe hoofdkantoor
en werkplaats te Willebroek. De
ultramoderne werkplaats is uitgerust
met twee smeerputten en heeft een
hoogte van 24 meter om probleemloos
de giek van de kranen te kunnen smeren.
Meerdere armen voor rookgasafzuiging
en twee Nederman bevoorradingsstations
voorzien met haspels voor olie, perslucht,
vet
en
koelvloeistoffen
werden
geïnstalleerd.

aangeleverd in de nieuwe werkplaats.
Voor deze persluchtvoorziening werd
voor GIRAIR-persluchtleidingen gekozen.
Deze kunststofbuizen zijn corrosievast,
zelfdovend en eenvoudig in onderhoud.

De opslagtanks met pneumatische
pompen zorgen voor een gestructureerd
vloeistofbeheer. Tevens werd een Kaeser
compressor
en
persluchtkoeldroger
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The Clean Air Company
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HET TOTAALMERK VOOR INDUSTRIE & BOUW
Bevestigingsmaterialen
Chemische artikelen
Elektra
Gereedschappen

Verwarmen en ontvochtigen
– alles uit één bron

Klimmateriaal
Logistiek
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Reinigingsmiddelen en - gereedschappen

MOBIELE WARMELUCHTVERWARMINGSAUTOMATEN
Veelzijdig inzetbaar bij verwarming in de bouw
Ideaal voor het verwarmen van werkplaatsen, beursruimten en hallen
Olieverwarmingsautomaten
Olieverwarmingscentrales
Propaangasverwarmingsautomaten

Elektrische verwarmingsautomaten
Elektrische infraroodstralers

STATIONAIRE WARMELUCHTVERWARMINGSAUTOMATEN
Snelle warmte, aangepast aan de behoefte.
Halverwarming met hoge energie-efficiëntie.
Verwarmingsautomaten
voor wandmontage
Universele verwarmingsautomaten
Warmwater-verwarmingsautomaten

Plafondventilatie-units
Plafondverwarmingssystemen
Plafondventilatoren
Rookgasinstallaties

LUCHTONTVOCHTIGERS
Geen vochtige wanden, muffe geuren en schimmelvorming,
snel een voordelig drogen met een druk op de knop.
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Mobiele luchtontvochtigers
Professionele luchtontvochtiger

Zwembadontvochtigers

Universele
verwarmingsautomaten
REMKO VRS

Olie-/gasverwarmingsautomaten
REMKO CLK

Professionele luchtontvochtiger
REMKO LTE
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ONS NIEUWE
ONLINE LEERPLATFORM
REGISTREER VANDAAG GA VOOR DAT CERTIFICAAT !
www.loctitexplore.nl

DE OPLOSSING VOOR
BEDRIJFSWAGENINRICHTING

RUITVERLIJMING

Start

SCHROEFDRAADBORGING
Start
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Telecommunicatie is belangrijk binnen elke organisatie en hoeft geen
noodzakelijk kwaad te zijn. Samen
met u streven we met V-Manage naar
een efficiënte taakverdeling en het
minimaliseren van uw administratieve
workload. Dit alles gebeurt met een
persoonlijke aanpak, zo sta je rechtstreeks in contact met uw toegewezen dossierbeheerder. In overleg
worden regelmatige operationele en
strategische service meetings belegd
in kader van evaluatie en evolutie van
uw vloot.

Omdat uw telecom voor u

GEEN ZORG MAG ZIJN
Het beheer van uw mobiele vloot is een tijdrovende taak. Als Proximus
mobile expert partner bieden we een waaier aan mobile managed services
om een efficiënt beheer toe te laten.
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V-Manage is de digitale service desk
voor u en uw medewerkers. Beheer
en voer rechtstreekse wijzigingen uit
op uw mobiele telecom vloot. Dit kan
op een efficiënte manier, 24/7 via het
online portaal. Je behoudt volledige
controle inzake mobiel vlootbeheer,
de operationele ondersteuning bieden onze professionals. Hierdoor kan
u sneller inspelen op wat leeft binnen uw organisatie. Bovendien zorgt
een professionele ondersteuning
en een rechtstreekse communicatie
voor een hogere tevredenheid bij uw
werknemers. Ook laat ons platform
het toe om uw unieke bedrijfspolicy
te integreren, dit op een zeer eenvoudige manier. Deze kan ten allen tijde
worden bijgestuurd.

Help desk
Iedere minuut telt in het runnen van
uw business. Verlies geen kostbare tijd
in het zoeken naar de geschikte oplossing, maar kies voor een professioneel
outsourcingsmodel waarin mobile experts u en uw medewerkers bijstaan.
Onze help desk kan als extra service
bij V-Manage gekozen worden. En
fungeert als SPOC voor uw bedrijf om
bestellingen, vragen en incidenten gerelateerd aan uw mobiele vloot snel te
capteren en op te lossen.

On-site support
Een vernieuwing of uitbreiding van uw
vloot is vaak complex en vergt grote
inspanningen. Er zijn heel wat elementen die in kaart gebracht dienen
te worden. Daarbij hangt de slaagkans
van een dergelijk project af van de
belevenis en adoptie van uw werknemers. Ons team staat steeds klaar om
u bij te staan in de planning, communicatie, voorbereiding, opleiding en uitrol van de transformaties in uw vloot.

Unified Endpoint Management
Omdat mobiele toestellen zoals
smartphones, tablets en laptops
steeds meer business critical worden

en dus meer toegang krijgen tot bedrijfsapplicaties, worden de configuraties van deze toestellen alsmaar
complexer. IT-managers dienen hierbij
verschillende client managementtools
en platformen draaiende te houden.
Tegelijkertijd dienen ze ook oplossingen te voorzien voor de continue
stroom aan nieuwe toestellen, updates van besturingssystemen, apps
en malware-bedreigingen. En dan
hebben we het nog niet gehad over
de bescherming van persoonsgegevens, die ook op diezelfde toestellen
verwerkt worden.
Dit alles vervaagt voor de eindgebruiker, die eenvoudigweg een werkend
toestel met de nodige applicaties en
gebruiksvrijheid wenst.
UEM biedt een antwoord hierop voor
zowel IT als de eindgebruikers. Wij ondersteunen volgende oplossingen:
•

VMware Workspace One

•

Mobile Iron

•

Microsoft Intune

•

Samsung KNOX

•

Apple DEP

•

Google Zero Touch
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BEHEER VAN UW MOBIELE VLOOT

Project bij Lecot

DĒZL

Lecot groeide in 130 jaar tijd van
kleine ijzerwinkel tot de grootste
toeleverancier voor de bouw en industrie. Je vindt er alle mogelijke
ijzerwaren, bevestigingen, bouwbeslag, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Als familiale onderneming zweert
Lecot net als Vandenabeele bij duurzame relaties. Er wordt veel belang
gehecht aan betrouwbaarheid en
heldere afspraken. Geen toeval dus
dat de firma intussen al samenwerkt
met de vierde generatie medewerkers en klanten. In alles wat ze doen,
gaan ze voor kwaliteit. Zo wil Lecot
de sterke schakel zijn voor iedereen
die bouwprojecten uitvoert. In hun
zoektocht naar meer flexibiliteit op
het gebied van hardware maakten
ze de keuze voor Vandenabeele.

™

TRUCK
NAVIGATORS
7", 8" EN 10" DISPLAYS

WEET WAARHEEN
VOORGELADEN EUROPESE PARKEERLOCATIES VOOR TRUCKS
AANGEPASTE
TRUCKNAVIGATIE MET
WEGWAARSCHUWINGEN1
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¹Niet overal beschikbaar. Het invoeren van de profielkenmerken van uw
vrachtwagen garandeert niet dat de kenmerken van uw vrachtwagen
worden meegenomen in alle routesuggesties. Volg steeds alle verkeersborden en wegomstandigheden op.
© 2020 Garmin Ltd. of filialen.

BEGELEIDING
BIJ HET LADEN
EN DOCKEN

“De klant ontzorgen zodat
hij meer tijd heeft voor zijn
klanten en de kernactiviteiten van zijn bedrijf” is de
missie van Lecot. Met deze
insteek creëerde Vandenabeele een centraal platform
om zowel de IT als HRafdeling binnen Lecot te
ontzorgen. Dit bestaat
uit een webshop waarop een catalogus wordt
samengesteld aan hardware
toestellen waaruit de medewerkers zelf een keuze
kunnen maken.
Dit platform neemt de taak
van asset management
voor zich en rapporteert
welk toestel aan welke
medewerker is gekoppeld.
Voor de eindgebruikers ook alleen
maar voordelen! De medewerker
krijgt de kans om uit de catalogus zelf
een toestel te kiezen die hem/haar
het beste ligt. Een eigen opleg kan
gedaan worden voor een iets luxueuzer toestel, waardoor ze toch over
het toestel beschikken volledig naar
hun wens. De werkgever heeft hierbij
niets meer van administratieve-taken
en dient uitsluitend nog het budget
toe te kennen.
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Mobile Phones, smartphones,
tablets & accessoires

Betrouwbaarheid, Duurzaamheid, Innovatie

weerstand

Bestendigheid en
duurzaamheid
MIL STD 810H, DROP TEST 2M

Waterproof

Autonomie

Sealed IP68
2M gedurende 60 min

Fast Charging

Bremen SQR 46

The return of a legend
Radio/USB/AUX/Bluetooth

Barcelona 200 DAB BT

Radio/CD/USB/AUX/Bluetooth

VALANCIA 200 DAB BT
Radio/USB/AUX/Bluetooth
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DUBAI 324 DAB BT

Work hard, play hard 24v
Radio/CD/USB/AUX/Bluetooth

MADRID 200 BT

Radio/USB/AUX/Bluetooth
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SPH-EVO SERIES
De nieuwe SPH-EVO toestellen
zĳn beschikbaar in drie formaten:
6,8”, 8” en 9”.
Ze zĳn voorzien van de laatste
nieuwe technologieën die je reis
zo aangenaam mogelĳk maken.
Zo zit er o.a. digitale radio DAB,
Apple CarPlayTM, Android AutoTM,
WazeTM en Bluetooth op.
Zowel voor 1-DIN als 2-DIN
toepassingen.
Beschikbare voertuig specifieke kits:
- Fiat Ducato
- Ford Transit
- Peugeot 208/2008
- Renault Clio
SPH-EVO82DAB-DUC

www.pioneer-car.be

PROFESSIONAL SOLUTIONS

houders (met laadfuntie) voor professional
devices zoals:

professionele montage oplossingen voor
specifieke toepassingen in of op:

-

-

PDA’s
tablets
schermen
scanners

-

betaalsystemen
telefoons
navigatie
maatwerk oplossingen

auto’s / bussen
vrachtwagens
toonbanken
fietsen/motoren

-

heftrucks
intern transport
productie omgeving
medische zorg

Houders met en zonder laadfunctie voor devices van onder andere:
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Mobiele Collectie
APPLE
iPhone 13

5G
Scherm: Super Retina XDR all-screen
OLED
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: iOS 15
Intern geheugen: 256GB
0,98 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 3095 mAh
+20W Fast charging battery
Qi 7,5W / MagSafe 15W fast wireless
charging

SAMSUNG
Galaxy A52 Enterprise Editie

5G
Scherm: Super Amoled
IP67: waterbestendig, niet waterdicht
Besturingssysteem: Android 11 OneUI 3
Intern geheugen: 128GB
1.055 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4500 mAh
25W snelladen (50% in 30min.)

SAMSUNG
Galaxy S21

5G
Scherm: Dynamic AMOLED16M HDR10+ - Gorilla Glass Victus
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: Android 11 One UI 3
Intern geheugen: 256GB
Batterij: 4000 mAh
25W snelladen
15W Qi/PMA & 4.5W Reverse draadloos

ONEPLUS
9

5G
Scherm: Fluid AMOLED 16M - HDR10+
Besturingssysteem: Android 11;
OxygenOS 11
Intern geheugen: 128GB
1 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4500 mAh
65W snelladen (1-100% in 29min.)
15W snel draadloos opladen
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APPLE
iPhone 13 mini

5G
Scherm: Super Retina XDR all-screen
OLED
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: iOS 15
Intern geheugen: 128GB
0,97 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 2406 mAh
+20W Fast charging battery
Qi 7,5W / MagSafe 15W fast wireless
charging

SAMSUNG
Galaxy A32 Enterprise Editie

5G
Scherm: TFT LCD
Besturingssysteem: Android 11 One UI 3
Intern geheugen: 128GB
0.333 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 5000 mAh
15W snelladen

SAMSUNG
Galaxy Tab S7 11”

4G
Scherm: LTPS IPS LCD 16M; HDR10+ &
120Hz Refresh Rate
Besturingssysteem: Android 11,
One UI 2.5
Intern geheugen: 128GB
1.06 W/Kg (SAR score)
Batterij: 8000 mAh
45W Fast charging

ONEPLUS
9 Pro

5G
Scherm: Fluid LTPO Fluid2 AMOLED,
1Biljoen kleuren - HDR10+
Besturingssysteem: Android 11;
OxygenOS 11
Intern geheugen: 256GB
1 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4500 mAh
65W snelladen (1-100% in 29min.)
50W snel draadloos opladen

APPLE
iPad 10.2 9th

4G
Scherm: Retina Display, LED-backlit
Multi-Touch IPS
Besturingssysteem: iPadOS 15
Intern geheugen: 64GB
Batterij: 8827 mAh
Stand-by: tot 48 uur

SAMSUNG
Galaxy Xcover 5 Enterprise Editie

4G
Scherm: TFT 16M
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: Android 11 One UI 3
Intern geheugen: 64GB
Batterij: 3000 mAh
15W snelladen - 2 POGO pins onderaan
voor extra laadstation (niet bijgeleverd)

Xiaomi
Mi 11i

5G
Scherm: Super Amoled
Besturingssysteem: Android 11, MIUI 12
Intern geheugen: 256GB
1,06 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4520 mAh
33W snelladen (100% in 52min.)

Xiaomi
Redmi Note 10

5G
Scherm: Super Amoled
Besturingssysteem: Android 11, MIUI 12
Intern geheugen: 64GB
1,09 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 5000 mAh
33W snelladen (50% in 25min;100% in 74min.)

DIGITALISATIE VAN

volledig op maat

RFN ondersteunt Nederlandse en Belgische bedrijven en particulieren die in
Frankrijk wonen, werken of ondernemen. Dat doen ze met een breed dienstenpakket op het gebied van accountancy, belasting en sociale wetgeving.
Het bedrijf is zowel vertrouwd met de
Nederlandse en Vlaamse cultuur en is
als geen ander op de hoogte van de
Franse wetgeving.

In juli 2020 werd iedere werknemer
binnen RFN voorzien van een nieuwe
smartphone. Deze vorm van werknemersbeloning vond plaats binnen een
gestructureerd kader. Zo kreeg elke
werknemer de mogelijkheid uit twee
toestellen, namelijk de Iphone SE 2020
of de Samsung S10E, waardoor gekozen
kon worden voor zijn/haar vertrouwd
besturingssysteem. Op deze manier
bleef dit voor de interne IT-dienst van
RFN overzichtelijk en is er geen ‘wildgroei’ aan verschillende merken om zo
de nodige support op beide toestellen
te kunnen bieden. Vandenabeele stond
naast het aanleveren en de uitrol van de
nieuwe devices, hier ook in voor de aansluiting van een 80tal Proximus-abonnementen.

Het daaropvolgende jaar ging de digitalisatie nog een stapje verder, voor de
firma met twee van hun vestigingen
in Frankrijk. Met de bijstand van Vandenabeele en Proximus werd de huidige

telefooncentrale gewijzigd naar een Microsoft teams installatie met een verbinding voor het buitenland. Deze ‘Business
Trunking’ laat een onbeperkt aantal lijnen
toe over meerdere vestigingen beschikbaar in 10 Europese landen. Deze lijnen
gaan over een beveiligd privénetwerk bij
Proximus (Explore) en maakt ook thuiswerken en connectiviteit onderweg op
een veilige manier toegankelijk.

“Door Covid versnelde dit hele proces
en zagen we de noodzaak nog groter om
de medewerkers van een smartphone te
voorzien, enerzijds voor de bereikbaarheid, anderzijds naar de toekomstige
IT-plannen qua telefonie en beveiliging.
Vandenabeele heeft ons hiervoor advies
gegeven in de keuze van het meest ge-

schikte abonnement en smartphones.
Daarnaast is hun flexibiliteit een groot
voordeel gebleken, met de nieuwe telefonie-oplossing via MS Teams als vervolg
op onze samenwerking.

Wij hechten zelf een grote waarde aan
een duurzame relatie met onze cliënten,
waardoor ook een goede samenwerking
met onze leveranciers belangrijk is. Bij
Vandenabeele hebben we één centraal
aanspreekpunt voor al onze vragen,
zowel naar abonnementen als materiaal toe. Er wordt ook telkens naar een
concrete oplossing voor onze vragen
gezocht. De meerwaarde van Vandenabeele is zeker hun technische ervaring.
Een pluspunt is ook hun eigen afleverservice voor nieuw materiaal. - RFN.

“De samenwerking
verliep altijd vlot en
met een glimlach!”
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Be Accezzable
Anywhere. Anytime.

Accezz beweegt met jou mee en zorgt ervoor dat je áltijd
toegang hebt tot je meest waardevolle informatiebron: altijd
beschermd, altijd opgeladen en daardoor altijd toegankelijk.
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CHARGE & CONNECT

MOBILITY

IMPACT

PROTECT
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EEN MOBIELE WERKPLEK

altijd en overal bij de hand!

De snelle technologische ontwikkelingen biedt organisaties enorme mogelijkheden, maar stelt ook nieuwe
eisen waarop mensen willen werken. De uitdagingen van de digitalisering vragen om een nieuwe veilige,
eenvoudige en efficiënte manier van samenwerken. Het organiseren van deze nieuwe moderne werkplek is
voor veel bedrijven een uitdaging. Met onze kennis en ervaring helpen we u om de juiste tools te combineren om de productiviteit in uw bedrijf maximaliseren.

Door de juiste toestellen te combineren met de juiste Cloud oplossingen en beveiligingen, bieden we uw medewerkers een
gepersonaliseerde werkplek die
altijd, overal en op ieder device
beschikbaar is. En waarbij je als
gebruiker beschikt over de tools
en gegevens om op een efficiënte manier met de collega's samen te werken. Door deze moderne werkplek samen met ons,
Vandenabeele IT, in te richten,
betekent dat uw medewerkers
productiever zijn, de veiligheid
up-to-date is en dat er geen zorgen zijn om het beheer.

62

Vandenabeele IT helpt u met deze
uitdaging om een moderne 'digitale' werkplek in te richten door in
te zetten op vier pijlers: hardware,
beveiliging, tools en connectivity.
De medewerker van nu moet
kunnen werken op de desktopcomputer op kantoor, in de trein
op zijn tablet en altijd ‘even snel’
wat kunnen checken op zijn mobiele telefoon.

Onze partnership met Apple,
Microsoft Surface en Fujitsu garanderen een ruim gamma met de
juiste keuze voor iedereen. We
helpen u graag in het maken van
de juiste keuze van toestel voor
u en uw team, kom vrijblijvend
meer info vragen bij ons in de
showroom.

Medewerkers werken tegenwoordig overal. Thuis, onderweg
en bij de klant. Ze raadplegen
bedrijfsgegevens en klantinformatie, waar ze ook zijn. Bescherming van uw bedrijfsprocessen
en digitale gegevens zijn van
essentieel belang voor uw organisatie. Met behulp van onze
partners als F-Secure en Keeper
Password manager, helpen we
u en uw medewerkers zich te
beveiligen tegen de alom tegenwoordige cybercriminaliteit. Wij
denken graag samen met u na
over hoe we de beveiliging van
uw endpoint devices versterken.

Met een traditionele infrastructuur waarbij medewerkers al hun
werk op de eigen harde schijf
opslaan en elkaar mailen als er
informatie uitgewisseld moet
worden, is het vaak moeilijk
samenwerken. Oplossingen in
de Cloud waarbij de applicaties
en de gegevens altijd en overal
toegankelijk zijn, bieden een veilig en flexibel alternatief zonder
grote investeringen én eenvoudig te combineren met uw bestaande tools.

Met KMO in de Cloud wordt
uw vertrouwde IT-omgeving
(gegevens en toepassingen) ondergebracht in het beveiligde
datacenter van Proximus. U hebt
toegang tot vanop eender welk
toestel met internetverbinding.
U beschikt over de meest recente IT-infrastructuur en –toepassingen in de cloud aan een vaste
prijs per gebruiker.

Met Microsoft 365 van heb je
altijd en overal toegang tot jouw
agenda, e-mail en bestanden. Of
je nu op kantoor bent, thuis of
onderweg, met Microsoft 365
werkt u gemakkelijk samen met
uw collega's in één document,
je organiseert eenvoudig een video-vergadering en je hebt altijd
toegang tot de nieuwste versies
van Word, PowerPoint en Excel.

Uiteraard heb je steeds een sterke verbinding nodig tot uw digitale werkplek. Onze partnership
met Zyxel garandeert dat we
steeds een performant wifi netwerk kunnen opzetten binnen
uw kantoor, onze partnership
met Proximus zorgt ervoor dat
uw mobiele medewerkers steeds
over een stabiele verbinding beschikken waar ze zich ook bevinden.
Een "Modern Workplace" is
een voorwaarde om relevant
te blijven in een dynamische en
competitieve markt. Vandenabeele IT zorgt ervoor uw team
met elkaar op een veilige manier kunnen samenwerken en
flexibel zijn bij hun keuze van
apparaten. We helpen uw organisatie slimmer, sneller, kostenefficiënter en veiliger werken.
De Moderne digitale Werkplek
vergroot de productiviteit van
je medewerkers en het biedt
een persoonlijke en prettige
werkomgeving. Vandenabeele
IT helpt u om de ideale werkplek voor iedere medewerker te
realiseren.
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