uw partner in automotive, industrie, telecom & IT | vandenabeele.be | jaargang 31 | 2022-2023

10 TIPS OM UW BEDRIJF TE DIGITALISEREN

waterstof: waarom eigenlijk?
“Think big,
act small

”

“Ook in de industrie zien we
de intrede van de digitalisatie”
WAAROM FIBER DÉ TECHNOLOGIE
VAN VANDAAG IS VOOR BEDRIJVEN

uw sleutel

NAAR DE TOEKOMST

“ Al 77 jaar
wordt het motto
“alles wat we
doen, moeten
we goed doen”
dagdagelijks
in de praktijk
gebracht.

uw sleutel
Zoals Albert Einstein het zei: “Meer
dan het verleden interesseert mij de
toekomst, want daarin ben ik van plan
te leven.”
Danny
Simoens
CEO

De toekomst is altijd wat koffiedik
kijken maar toch hebben we in onze
sectoren toch al wat concrete vooruitzichten op vlak van “het nieuwe rijden, werken
of communiceren”. Graag stellen wij ons als
Vandenabeele graag voor als de sleutel tot
deze toekomst. Wat dat betekent, kan u in
dit magazine ontdekken.
Zo zien wij in sleutelen nog steeds een
mooie toekomst. Technische expertise is
meer dan ooit cruciaal in de nieuwe mobiliteit, vooral ook nu die verschuift naar IT en
mobiele connectiviteit.
Intussen hebben wij zelf ook onze “road to
digital” ingezet en bieden binnenkort verbeterde webshops voor al onze domeinen,

efficiëntere afhandeling van aanvragen,
bestellingen en logistiek. Het ontdekken
waard… maar nog even geduld.
… maar laten we ondanks Einsteins wijze
woorden toch even stilstaan bij ons verleden. Onze sterke expertise die we momenteel hebben in techniek, logistiek, knowhow
en klantgerichtheid is ruim 77 jaar kunnen
rijpen. Iets waaraan wij met enthousiasme
continu blijven sleutelen.
Wij zijn er ons van bewust dat wij onze huidige sleutelpositie op de markt vooral aan
onze klanten hebben te danken. Dit magazine zal u als klant de mogelijkheid geven
om te ontdekken “Wat kunnen wij voor u
kunnen betekenen?” meer dan u denkt of
zelfs wij denken.
Alvast veel succes op onze ontdekkingstocht samen!
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waterstof: waarom eigenlijk?
onder de motorkap van Chris Vierstraete
de groene voet van VDA
good luck finding better coworkers than us
onder de motorkap van Koen Denys
projecten waar wij preus op zijn
onder de motorkap van Chris Van Nieuwenhuyse
het beheren van uw mobiele vloot, voortaan kinderspel

64
“ Het ontbreken van
allerhande snufjes
& technologie brengt
immens veel rijplezier
met zich mee.
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”

NAAR DE TOEKOMST

”
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op bezoek bij Norré-Behaegel
onbeperkt, razendsnel en duurzame connectiviteit: waarom
fiber dé technologie van vandaag is voor bedrijven
breng uw bedrijf naar nieuwe hoogtes
onder de motorkap van Kristof Houwen
vandenabeele IT services
10 tips om uw bedrijf te digitaliseren
cybersecurity: het noodzakelijk kwaad
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service & ervaring
JARENLANG DE PERFECTE COMBI

Platinum Partners in Protection
Wij zijn erkend als PanzerGlass Platinum Partner in Protection. We zijn hiermee
de eerste partner in de Benelux. Ons professioneel opgeleid team helpt u dan
ook graag verder met ons complete screenprotector-assortiment van PanzerGlass.

Samsung Platinum Partner

Apple Authorised Reseller

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 Certified.

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

V.l.n.r. Kristof Houwen (Unit Manager IT), Chris Vierstraete (Unit Manager Industrie & Bouw), Danny Simoens (CEO), Gregory
Depoorter (Unit Manager Automotive), Koen Denys (Managing Director), Marleen Sergoyne (Process Manager) & Chris Van
Nieuwenhuyse (Unit Manager Telecom)

Met een oprichting in 1945 is aan kennis en ervaring geen gebrek bij Vandenabeele. Door onze
nauwe samenwerking met onze leveranciers/
partners kunnen we opnieuw mooie erkenningen op ons palmarès schrijven dit jaar.

Exclusieve partner
Tevens is Vandenabeele ook officiële Pioneer
verdeler in België en Partner of Securitas.

Nederman Gold Partner
Al het zevende 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.

Uw Proximus Partner
Met een partnerschap van bijna 30 jaar, profileren
we ons als Proximus Platinum Partner, dit voor zowel de particuliere als de professionele klant.

Zo hadden we, volledig in tijden van Covid, de eer en het genoegen om het
topmanagement van Proximus, voorzitter Stefaan De Clerck - CEO Guillaume
Boutin en CE MO Anne-Sophie Lotgering bij ons te verwelkomen.
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TPE

Driven by

OPPORTUNITIES

VOORKOM KRISTALISATIE MET

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

REF. 3567250

AdBlue® kan sporen van kristalisatie vertonen die leiden tot storingen bij uw
voertuig. Dat hoeft niet waar te zijn, want het nieuwe Xenum additief ADMAX
biedt nu een makkelijke oplossing. Met dit additief wordt de kristalisatie
tegengehouden in de SRC-katalysator, zelfs bij lage temperaturen.

Bosch eXchange. Whenever repairs are required, vehicle owners appreciate
first-class quality at affordable prices. With its extensive range of high-quality
exchange products, Bosch eXchange offers an attractive option for value-based
vehicle repairs. All functional tests and quality controls are carried out on the
basis of original equipment standards. As a result, they come with the same
warranty as the Bosch new parts program – and offer savings of up to 30%.

Meer
productinformatie

boschaftermarket.com

What drives you,
drives us
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Door onze productdiversiteit en
onze 4 business units doorstaan
we elke storm, als het tijdelijk iets
minder gaat op een bepaalde divisie, wordt dit gecompenseerd door
extra omzet op de andere divisies.
Het mooiste voorbeeld is dat we
tijdens de coronacrisis 2 jaar op rij
een omzetstijging hebben kunnen
noteren.

onder de
motorkap
Functie:
Unit Manager Automotive

Werkzaam bij VDA sinds:
12/03/2015

Nooit meer een smartphone of nooit
meer muziek?
Voor mij is de keuze snel gemaakt,
uiteraard muziek behouden, als ex
DJ in m’n jonge jaren, is muziek
nog steeds een deel van m’n leven,
de platen alsook Cd-speler blijft
zichtbaar aanwezig en actief in de
woonruimte, alhoewel ik moet toegeven dat ik soms ook al eens via
Spotify stream op de stereo…
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Welke trends zie
je in de markt?

De opmars van
de (semi-)elektrische voertuigen
is ingezet, of dit
überhaupt
de
toekomst zal worden blijft nog
af te wachten, sowieso verplicht de
overheid de elektrificatie van de bedrijfswagens en dit is toch de groot-

Wanneer was je ooit ontroerd in
je job?

Sinds m’n 17de bezit ik al een oldtimer, ondertussen reeds m’n vierde,
momenteel een Volkswagen 1969
T2 bus, het klinkt vreemd maar het
ontbreken van allerhande snufjes
& technologie brengt immens veel
rijplezier met zich mee.

Kinderen kunnen me steeds ontroeren, dus elke geboorte bij een
collega ontroert me wel een stuk.

Wat betreft de zelfrijdende wagen,
laat ons zeggen dat ik zeker niet
de eerste zal zijn die er eentje zal
aanschaffen, maar wie weet rijden
er binnen 100 jaar geen andere
meer…

Zelf ben ik trotste vader van drie
dochters, voor mij is er geen mooier
wonder dan een nieuw leven!

Tegen welke struggles loopt uw unit
aan?
Sinds meer dan een jaar kampen we
echt met toeleveringsproblemen,
eerst door de corona crisis, erna
door de huidige oorlog in Oekraïne.

Hoe denk je dat zich dit zal ontwikkelen?

VAN GREGORY
DEPOORTER

Zelfrijdende wagen of handgeschakeld rijden?

”

Wat zijn de sterke punten van VDA?

“ Het ontbreken van
allerhande snufjes
& technologie brengt
immens veel rijplezier
met zich mee.

Ik voorzie nog voor onbepaalde tijd
veel backorder problemen. Fabrikanten stellen o.a. ook producties
uit door de toenemende grondstof
en energie kosten.

Wat mogen we je wensen binnen 10
jaar?

Wat zijn de sterke punten van uw
unit?
Onze grootste troef is en blijft onze
jarenlange technische kennis en de
support van onze ateliers, zo kunnen we ons distantiëren van de box
movers op de markt.

ste vloot, 22% van de werknemers
heeft reeds een bedrijfswagen, wat
26% meer is dan bijvoorbeeld 6 jaar
terug.

Ik hoop dat de energie die ik dagdagelijks stop in mijn unit, hetzij voor
sales ondersteuning maar ook voor
de constante uitbreiding van de
productrange, mag blijven opleveren en dat we als bedrijf kunnen
blijven groeien.

Wat vind je leuk aan VDA?
We zijn een KMO, een middelgrote
onderneming, dit houdt in dat je als
werknemer geniet van de voordelen van een groot bedrijf maar langs
de andere kant ook de familiale
sfeer van een klein bedrijf hebt
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Ruim aanbod

KOPPELINGEN OP VOORRAAD

A perfect movement is the first element
of the engine.

Timing belt kit with tensioner and water pump

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

POWERED BY

VANDENABEELE
UW ACCU SPECIALIST

MultiPlus
Uninterrupted
AC power

Multifunctionele zuivere sinusgolfomvormer
Adaptieve batterijladertechnologie
Bi-directionele bediening
Ononderbroken wisselstroom – UPS-functie

Multifunctional

Bewaking en regeling op afstand

De MultiPlus is een krachtige zuivere sinusgolfomvormer, een geavanceerde acculader
met adaptieve laadtechnologie en een
supersnelle AC-wisselschakelaar in een enkele
compacte behuizing met PowerControl en
PowerAssist functionaliteit.

500 - 800 - 1.200 - 1.600 VA
12-24-48 V

12-24-48 V

2.000 VA
12 / 24 / 48 V

Wanneer gekoppeld aan een GX-toestel (bv.
Cerbo GX) kunt u uw Multi en systeem of
systemen lokaal (LAN) of op afstand via het
internet van overal ter wereld controleren en
regelen, via de gratis VRM-app en de gratis
VRM-portaal website. Toegang is mogelijk via
een telefoon, tablet, laptop of PC voor
meerdere besturingssystemen.

5

YEAR

Warranty

26

POWER
MAX
HEAVY DUTY BATTERY

bosch
car
service

HET
VERTROUWDE
IJZERSTERK
IMAGO

Waarom bij Vandenabeele
•

Het online platform Connect2V biedt naast een
performant opzoek- en 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.

•

Voor elk van de conceptgarages organiseert
Vandenabeele minstens jaarlijks een bijeenkomst
te Ingelmunster. Daarbij wordt naast een infosessie een gezellig onderonsje met hapjes en drankjes
aangeboden.

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.

Technische ondersteuning

Marketing

•

•

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

•

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

•

Lokale communicatie mede
gefinancierd door Vandenabeele

•

•
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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

Wij bieden tevens nog andere concepten aan. Conctacteer ons
vrijblijvend naar onze oplossingen, of neem een kijkje via de
QR-code.

Logistieke ondersteuning
•

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

•

Mogelijkheid tot online voorraad consulteren en bestellen
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Driving your business
Now and in the future
Onze waarden,
betrouwbaar, duurzaam & klaar voor morgen
ductaanbod
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Fleetguard Filters:
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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uw
specialist

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.

16

Vandenabeele investeerde in het nodige equipment
en de bijscholing van zijn medewerkers 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.

De- en montage & revisie inspuitpomp

Uw aanspreekpunt voor:
•

•

Originele diesel & benzine injectoren en wisselstukken
•

Eigen gamma ruilinjectoren

•

High tech uitrusting

•

Dienst na verkoop: advies, herstelling & installatie

•

Hoge eisen inzake vakkundigheid

•

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.

17

de
sleutel
naar

WAT MAAKT EEN
ONDERDEEL PERFECT?
Als er DENSO op de doos staat ! Is het onderdeel niet
100% goed, dan komt het niet in de doos. Kies je
voor DENSO dan kies je voor perfectie. Gewoon een
slimme keuze.

KENNIS

CHOOSE DENSO. Free your thinking.

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

www.denso-am.eu

bleem worden praktische oplossingen voorgesteld
om efficiënter en rendabeler te werken. Daarbij
worden naast praktische tips ook demonstraties
van equipment op voertuigen gegeven.

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

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.

Gratis avondtrainingen
Op regelmatige basis voorzien wij gratis avondsessies waarbij diverse actuele technische thema’s
worden behandeld. Vanuit een technisch pro-

Ruim aanbod

TURBO’S LEVERBAAR
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Sterk in
onderdelen
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.

www.hc-cargo.nl

DE WERELD VAN ELEKTRONICA.

Kenmerken OSRAM TRUCKSTAR® PRO:
– De helderste halogeen- en signaallampen voor vrachtwagens van OSRAM
– Extreem lange levensduur1
– Tot 120%2 meer licht
– Zeer hoge trillingsbestendigheid

Vertrouw op OSRAM - de Nr. 1 in autoverlichting.

Light is OSRAM

20

OP=
OP!

WERELDWIJDE EXPERTIESE:

v

Ontvang nu bij aankoop van €150,00 TRUCKSTAR® PRO producten
een limited edition miniatuur vrachtwagen cadeau.

1

Ideaal voor professionele chauffeurs; de indrukwekkend heldere 24-volt
TRUCKSTAR® PRO lampen met een zeer hoge trillingsbestendigheid voor
zware toepassingen.

v

Bringing light to business
OSRAM TRUCKSTAR® PRO
Gemaakt voor lange afstanden

Vergeleken met standaardlampen 2 H1, H4, H7 en H11. Vergeleken met minimum ECE R112 vereisten.

osram.com/truckstarpro

OE-competentie van HELLA gecombineerd met diagnose know-how van
Hella Gutmann. Voor allround snelle en
rendabele werkplaatsoplossingen.

21

een
voertuig
dat

CONTINU
VERBETERT

“De auto- en IT-industrie hoeven geen
concurrenten te zijn. Meer dan ooit zullen ze
elkaar aanvullen.” Dr. Stefan Hartung, voorzitter
van de raad van bestuur bij Bosch

De voordelen van het software gedefinieerde voertuig
In de toekomst kunnen nieuwe functies individueel worden geactiveerd, afhankelijk van de behoeften van de
bestuurder. Voorbeelden zijn tijdelijke services, functies
of apps. Software-updates maken daarom contract- en
prijsmodellen mogelijk waarin nieuwe functies als een
service worden aangeboden. Als abonnement of voor
individuele aankoop.

Veel automobilisten verwachten dat hun voertuigen
volledig worden geïntegreerd in hun digitale leven.
Bovendien zullen in de toekomst steeds meer nieuwe
connectiviteits-, automatiserings- en personalisatiefuncties met software worden geïmplementeerd. Waar
in het verleden de beleving van een auto door de klant
vooral werd bepaald door hardware, speelt software nu
een veel belangrijkere rol. Deze trend van software die
de klantervaring en in sommige gevallen zelfs de specificatie van de hardware massaal vormgeeft, wordt het
“software-defined vehicle” ( SWdV ) genoemd.
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Het voertuig kan communiceren met zijn omgeving, gegevens verzamelen in het echte werk en deze naar de
cloud sturen. Met behulp van deze gegevens kunnen
functies en services voortdurend worden verbeterd en
opnieuw naar het voertuig worden geüpload met behulp van draadloze updates.
Trends als e-mobiliteit, automatisch rijden en mobiliteitsdiensten worden met name mogelijk gemaakt door
software. Net als bij een smartphone verwachten bestuurders dat er continu nieuwe functies beschikbaar
zijn voor hun voertuigen. Deze uitdaging biedt ook kansen: met regelmatige updates kan de waarde van het
voertuig niet alleen worden behouden, maar ook gedurende de hele levenscyclus worden verhoogd.

Dit verandert alles. Een voertuig dat voortdurend wordt
geoptimaliseerd
Tegenwoordig is een voertuig in de beste staat wanneer
het de fabriek verlaat. Maar in de toekomst kan software
binnen de grenzen van de hardware continu geoptimaliseerd worden. Dit betekent dat het voertuig zelfs na
het verlaten van de fabriek kan verbeteren. Bijvoorbeeld
door updates van de voertuigkenmerken en upgrades
en verbeteringen. Softwareoplossingen zullen daarom
het belangrijkste kenmerk worden dat voertuigfabrikanten en wagenparkbeheerders in de toekomst gebruiken
om zich te onderscheiden. Deze paradigmaverschuiving
wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt door de
scheiding van hardware en software.

Bron: Bosch Mobility Solutions
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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

Diesel Cooker kookplaat
Cuisinière diesel

Lucht- en waterverwarming
Chauffage à air et à eau

Airconditioningsystemen
Systèmes de climatisation

webasto.nl
24
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uw
voertuigspecialist

met een eigen montage- en hersteldienst

Beveiliging

Inrichting van de laadruimte

Uw voertuig bevat waardevol materiaal en is dan ook een populair
doelwit bij diefstal. Een alarm- of
beveiligingssysteem in de cabine of
aan de laadruimte is geen overbodige luxe.

Wij staan in voor de complete inrichting op maat van uw vrachtwagen / truck of bestelwagen.

Dometic gamma
Het volledige Dometic-gamma is
bestelbaar via Vandenabeele.

Op reis met uw camper? Een bestelling brengen naar het buitenland? Als het nu
naar de andere kant van de wereld is of een weekendje naar de Kempen... één ding
willen we zeker: zorgeloos en veilig de weg op! Bij Vandenabeele kunt u terecht
voor de complete uitrusting van uw camper, bestelwagen, truck en/of bus. Dit
met een onze eigen montage- en hersteldienst.
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Rijhulpsystemen
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).

•

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

•

Airco

•

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

Autotransformators

•

Acculaders

•

Omvormers

•

Scheidingstransformatoren

•

Zonnepanelen

Airconditioning die zorgt voor een
heerlijk gekoeld voertuig zowel
tijdens het rijden als bij parkeerstand.

•

Webasto Luchtfiltratiesystemen
met HEPA H14 filter van medische kwaliteit voor groepsvervoer
voertuigen

•

Comfortoplossingen voor in de
kleinste keukens. Ruim assortiment koelkasten voor uw voertuig.

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

Bij Vandenabeele hebben we een
compleet gamma aan voertuigonderdelen en eigen herstel-, montagedienst, dit ook voor de camper,
bestelwagen, truck & bus.

•

•

Airco service

Met een energiesysteem van Victron aan boord hebt u altijd het
juiste gereedschap voor de klus. De
uitgebreide knowhow in de automobielsector betekent dat Victron
het vertrouwen heeft om een garantie van 5 jaar te bieden.

•

Kijkt u op uw vakantie bestemming of
rustpauze ook graag naar uw favoriete films of series? Dat kan! Wij zorgen
voor de installatie van een TVA schotelantenne. Met een tv voorzien van
ingebouwde wifi, zijn ook Netflix en
Amazon Prime toegankelijk.

Beschikt over de verbinding met
het GNSS (mondiaal satellietnavigatiesysteem), DSRC (communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand) en een ITS (interface
met intelligente vervoerssystemen).

Onderdelen & elektriciteit

Alles voor laden & omvormen:

Multimedia

Met de Slimme tachograaf 1C registreer je de rijtijd en rijsnelheid
van uw vrachtwagen / truck of bus.

Victron Energiesystemen

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

Slimme Tacho

Met de modulaire systeemcomponenten van Victron Energy kunt u
een compleet systeem bouwen,
precies naar uw wensen en dit zowel in de werkplaats als onderweg.

Wagenparkbeheer
Met ons track-and-trace systeem
kunt u realtime tracking data ophalen. Op onze overzichtelijke kaart
kunt u zien waar uw wagenpark
of materieel zich bevindt en wie
bijvoorbeeld het dichtst bij een bepaalde locatie is. U kunt gemakkelijk een geofence/ points of Interest
(POI) instellen van uw hoofdkantoor, vestigingen, opdrachtgevers
of werkplaatsen. Daar kunt u tevens diverse acties aan koppelen, zoals een melding ontvangen
wanneer een voertuig zich buiten
de geofence bevindt. Ook actuele
verkeersinformatie op de kaart mag
niet ontbreken.

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.

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

Aan boord bij BWT Alpine F1®
Voortzetting van ons Technisch Partnerschap

febi – Your No.1 in the Independent Aftermarket
Best selection, best quality: with a range of more than 34,000
articles, febi offers repair solutions for all common European and
Asian passenger cars. Each of our replacement parts meets the
requirements for OE matching quality. We guarantee this through
our own quality tests and through our own production where we
manufacture a section of the range ourselves.

www.febi.com

AFDICHTING

CABINE
FILTRATIE

VIBRATIE
CONTROLE

STAAT GARANT VOOR DE KWALITEIT VAN ELK STUK.
ONGEACHT HET TYPE VOERTUIG.

RAADPLEEG
ONZE CATALOGUS
ONLINE

AFDICHTING

TRILLINGSCONTROLE

CABINE FILTRATIE

CORTECO, ORIGINELE KWALITEITS ONDERDELEN
Corteco is een van de toonaangevende leveranciers van onderdelen voor de
onafhankelijke vervangingsmarkt van automotive onderdelen.
Deel uitmakend van de wereldwijd gekende Freudenberg groep levert Corteco
meer dan 27 000 OEM kwaliteitsproducten.
Onafhankelijke garages vertrouwen op Corteco onderdelen en profiteren zo van
de originele Freudenberg kwaliteit.
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Het winnende partnerschap van BorgWarner met BWT
Alpine F1 Team® wordt voortgezet in 2022, het seizoen
waarin de grootste verandering in technische regels ooit
wordt doorgevoerd. Het logo van Delphi Technologies, een
merk van BorgWarner, zal tijdens geselecteerde Grand Prix te
zien zijn in de garage van BWT Alpine F1 Team, op hun
commerciële activa en op de A522 auto.

delphiaftermarket.com
Delphi Technologies is a brand of BorgWarner Inc.
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waterstof:

WAAROM EIGENLIJK?
Het
brandstofcel-elektrische
aandrijfsysteem is een economische en aantrekkelijke
technologie voor mobiliteit zonder lokale
emissies.
Een brandstofcel elektrisch voertuig is een elektrisch aangedreven voertuig waarin elektriciteit
wordt opgewekt door een brandstofcel die waterstof als energiebron gebruikt. De elektrische
aandrijving zet de energie om in beweging. Als
alternatief kan deze energie tijdelijk worden opgeslagen door de tractiebatterij.
Dit soort aandrijfsysteem wordt niet alleen gebruikt voor het rijden in de binnenstad; in feite
is het het meest indrukwekkend bij het afleggen
van langere afstanden tot een bereik van enkele
honderden kilometers. Elektrische voertuigen met
brandstofcel scoren ook punten met hun korte
bijvultijden van slechts enkele minuten. Brandstofcel-elektrische aandrijvingen bestaan uit ver-
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schillende componenten die Bosch door middel
van passend onderzoek en ontwikkeling productieklaar maakt.

Comfortabel en handig: rijplezier

Waterstof als perfecte oplossing voor bestelwagens

•

De brandstofcel-elektrische aandrijfoplossing
biedt meer gemak en veiligheid door een grotere actieradius en een kortere bijvultijd.

•

Bij het afleggen van langere afstanden tot
een actieradius van enkele honderden kilometers is de emissievrije aandrijving perfect
voor langeafstandstoepassingen.

•

Brandstofcelvoertuigen zijn opwindend dankzij hun rijeigenschappen die vergelijkbaar zijn
met een elektrisch voertuig met onmiddellijke
acceleratie.

•

De brandstofcel-elektrische aandrijfoplossing helpt ervoor te zorgen dat de huidige
en toekomstige emissievoorschriften worden
nageleefd en maakt toegang tot beperkte lage-emissiezones mogelijk

Bestelwagens brengen goederen snel op hun bestemming, idealiter met een aandrijflijn zonder
lokale uitstoot. Maar hoe langer de reis en hoe
zwaarder het voertuig, hoe meer een elektrische
aandrijving op batterijen zijn grenzen bereikt. En
daar komen de sterke punten van de brandstofcel
om de hoek kijken. Bosch heeft nu twee bestelwagens uitgerust met deze technologie en is begonnen met proefdraaien op de weg. “De brandstofcel maakt een groot bereik en korte tanktijden
mogelijk, wat lange ritten zuiniger maakt”, zegt
Dr. Markus Heyn, lid van de raad van bestuur van
Bosch en voorzitter van de bedrijfssector Mobility
Solutions. “Met de twee brandstofcelbusjes breiden we ons begrip van het systeem uit en laten
we zien dat de brandstofcel ook een geschikte
aandrijfoplossing kan zijn voor lichte bedrijfsvoertuigen.”
Er zijn echter nog verdere stappen nodig om de
brandstoftechnologie een doorbraak te laten maken. “Industrie en politiek moeten samenwerken
om obstakels voor waterstoftechnologieën weg
te nemen”, waarschuwt Gackstatter, president
van de Bosch Powertrain Solutions divisie. Zo blijven de ontwikkeling van een tankinfrastructuur
en de productie van groene waterstof in grotere
hoeveelheden opgaven die alleen samen kunnen
worden opgelost.
Bron: Bosch Mobility Solutions
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VOOR DE AFTERMARKET

VALEO 48V MILD-HYBRID

MILIEUVRIENDELIJK

PIONEER

SERVICE

Tot 6% minder CO2 uitstoot (WLTP
norm) dankzij de 48V technologie

Valeo is één van de allereerste 48V
technologie fabrikanten ter wereld

Eenvoudig te monteren en te
vervangen

NEW

|
R134a | R1234yf

R513A

Partslife
Environmental
Award
2021/2022

TRIPLE
CERTIFIED
WAECO ASC 6000-SERIES
We are taking the next step... With the WAECO ASC 6000
series, a new generation of A/C service units is launched.
Approved to be used for R134a, R1234yf
and R513A services. Just personalize your
unit for the intended refrigerant with the
appropriate connection kit and programme
it accordingly during the initial installation.
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Find out more at WAECO.COM

Wat vind je leuk aan VDA?
Wat ik enorm apprecieer bij VDA
is de open communicatie tussen
de directie en mijn collega’s. Alles
is bespreekbaar, er wordt geïnvesteerd in materiaal om de collega’s
van de montage zo veilig mogelijk hun job te kunnen laten doen.
Wist je dat wij nu een minihijskraan
besteld hebben om nog veiliger te
werken?

Dat wij een compleet team zijn, die
ondertussen al 77 jaar bestaat, dit
doordat alles en iedereen op elkaar
afgestemd zijn. Wij hebben onze
sales mensen, onze eigen besteldiensten die dagelijks de klanten
hun bestelde goederen leveren en
onze eigen servicediensten, zodat
we nooit afhangen van externe
dienstverleners.

VAN CHRIS
VIERSTRAETE
Unit Manager Industrie

Werkzaam bij VDA sinds:
Ik ben gestart op 3 januari 1989 als
mechanieker in de toenmalige “bobinage”.
Dit was het demonteren van elektro motoren en klaarzetten om te
herwikkelen om dan daarna terug
te monteren en te testen.
Daarna deed ik de herstellingen
van het Bosch handgereedschap.
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Ondertussen deed ik ook al montages van garage equipment waar ik
nu verantwoordelijk voor ben. Dus
eigenlijk alles wat ik nu verkoop heb
ik allemaal zelf geplaatst.

Nooit meer een smartphone of nooit
meer muziek?
Daar ik jaren DJ ben geweest en
in een band gespeeld heb zou ik
niet kunnen zonder muziek, dus als
ik echt zou moeten kiezen zou de
keuze snel gemaakt zijn.

Zelfrijdende wagen of handgeschakeld rijden?
Ik denk dat ik mijn stuk veiliger zou
voelen als ik zelf nog de “teugels” in
eigen handen zou hebben. Maar die
tijd zit er wel aan te komen.

Dat ik gezond en wel met pensioen
kan gaan ;-)

Doordat de fossiele brandstoffen in
het wagenpark stilletjes aan zullen
verdwijnen, zullen de werkplaatsen er ook helemaal anders gaan
uitzien. Rookgasafzuiging zal verdwijnen, verversen van olie in de
wagen zal ook niet meer nodig zijn.
Daarentegen is de digitalisatie in de
wagen al goed zichtbaar en moeten
we ons klaarmaken voor de “werkplaats van de toekomst”.

”

Functie:

We hebben een team van techniekers die elk van hen sterk zijn in
hun eigen specialiteit. Ook als er
een groot project verkocht wordt,
slaat iedereen de handen in elkaar
om dit samen tot een goed einde
te brengen.

Voor mijn unit zijn er 2 dingen:

“ Alles is bespreekbaar,

er wordt geïnvesteerd
in materiaal om de
collega’s van de montage
zo veilig mogelijk hun job
te kunnen laten doen.

Wat mogen we je wensen binnen 10
jaar?

Welke trends zie je in de markt /
tegen welke struggles loopt uw unit
aan?

Wat zijn de sterke punten aan VDA?

onder de
motorkap

Wat zijn de sterke punten van uw
unit?

Ook in de industrie zien we de intrede van de digitalisatie, zo zijn bijvoorbeeld de mobiele compressoren al uitgerust met een Track and
Trace systeem. Filtersystemen in de
industrie kunnen vanop afstand gemonitord worden. Zo zie je dat we
niet meer zonder onze IT collega’s
zullen kunnen.

Wanneer was je ooit ontroerd in je
job?
Ontroerd is een groot woord, maar
als je eens een complimentje krijgt
van een tevreden klant na de oplevering van een project doet dit
deugd voor mij en de collega’s.
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STRATOS SREC

ELECTRO-HYDRAULISCHE
LAAGHEFFENDE
SCHAARHEFBRUG
laag profiel

ELECTRO-HYDRAULISCHE
4 PALEN HEFBRUG
laag profiel

ELECTRO-HYDRAULISCHE
2 PALEN HEFBRUG
met dubbelknikkende armen

ELECTRO-HYDRAULISCHE
2 PALEN HEFBRUG
met lage drietraps armen

ELECTRO-MECHANISCHE
2 PALEN HEFBRUG
laag profiel

SCHAARHEFBRUG
extra laag profiel

442LP

263

FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES
EUROPEAN CAR LIFT MANUFACTURER
FABRICANT EUROPÉEN DE PONTS ÉLÉVATEURS

208I/55S

210I/32B

#passionatesince1947

JUMP STARTERS

AGM

SOS BOOSTER RANGE
12V800CA
®

LITHIUM
GIGA LITHIUM
LiFePO4
12-24V
2000-1000CA

300s

de groene

VOET VAN VDA
We kunnen er niet meer omheen dat het
klimaat alsmaar aan het veranderen is. Ook
wij proberen als KMO hierbij ons steentje bij
te dragen, zowel door ons gamma mee te laten
evolueren als door eigen maatregelen te nemen.

Zo’n vier jaar terug lieten we maar liefst 250 zonnepanelen installeren op onze bedrijfsgebouwen.
Sindsdien hebben we zo’n uitstoot van 164,67
ton CO2 vermeden, 23 bomen gered en zorgen
we voor energie van 26 huishoudens.
Wij hebben ons eigen containerpark waar wij een
duidelijke sortering treffen. Zo hebben we een
grote container voor papier en karton. Sorteren
we piepschuim, plastiek etc. Dit alles wordt door
erkende sorteringsbedrijven opgehaald.
De mobiliteit van de toekomst is duurzaam, elektrisch en verbonden. Elektrische mobiliteit neemt
steeds verder toe en deze veelbelovende nieuwe
technologie ontwikkelt zich razendsnel. Waardoor wij ook in ons eigen bedrijfswagenpark de
omschakeling maken. Zo hebben we al een 3-tal
Plug-in hybrides op de baan en zijn er nog 2 elektrische wagens in bestelling.
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Uit eigen gamma, hebben we 10 extra Webasto laadpunten op onze parking geïnstalleerd, die
voor iedereen toegankelijk zullen zijn.

Een extra aanvulling hierbij is Energy Management,
waarbij de wisselwerking tussen e-mobility en de totale belasting van het gebouw wordt gemaakt.

Wat deze laadstations zo interessant maken, is dat
deze gelijktijdig opladen door intelligente stroomverdeling. Dankzij de laadstations met dynamic
load management voorkomt u piekbelasting en
systeemuitval. De energie die niet voor bedrijfsprocessen wordt gebruikt, zal intelligent worden
verdeeld over de actieve laadpalen.

Een energiebeheersysteem (EMS) kan alle energiestromen beheren, afhankelijk van de opgewekte
stroom, het verbruik of de batterijopslag. Kan bijvoorbeeld overtollig opgewekte stroom van uw zonnepanelen worden gebruikt voor het opladen van uw
auto.

Voordelen hiervan:
•

Efficiënt gebruik van de beschikbare energie

•

Kostenbesparing door het voorkomen van
hoge piekbelastingen

•

Meerdere veiligheidsvoorzieningen zoals beveiliging voor piekbelasting en het vertraagd
inschakelen van het laadstation na een
stroomstoring

•

Geen dure uitbreiding van de netaansluiting
nodig

•

Mogelijkheden tot het aansluiten van externe
meters

Met onze krachtige laadstations, professionele installatie, uitgebreide services en digitale netwerk
kunnen we ook bij u zorgen voor de juiste laadoplossing voor uw elektrische mobiliteit.
Contacteer ons vrijblijvend voor een demo!

Wist je dat?
Wij ook zorgen voor een tweede leven van uw oude smartphone! Via het
Tech Data Renew project kunt u uw
oude smartphone(s) in onze shop komen inleveren. Op basis van het type
en de staat wordt de waarde geschat
van het toestel.
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Q.LIGN
THE WORLD’S MOST INNOVATIVE
WHEEL ALIGNMENT

NEW!

Next generation wheel alignment –
ultra fast, compact, connected

Charge up your business

Met de Webasto laadoplossingen
Avec les solutions de recharge Webasto

webasto-charging.nl
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• 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

Subject to technical and program changes. Illustrations may contain optional accessories.
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BEISSBARTH.COM

good luck finding

BETTER COWORKERS THAN US

inhaal
FEESTJE
9 SEPTEMBER 2022 - 19U30

Summer Event

#PREUSLIK75

Na 2 jaar uitstellen kon ons verjaardagsfeest dan eindelijk
doorgaan. De beelden spreken voor zich, dat het een gezellige avond was!

Let’s Move On Sport Event
Een goede gezellige inzet op het weekend en op de zomer tijdens ons Summer Event.

Jubileum medewerkers

‘Ons’ Christine al 40 jaar hoofd van onze administratie. Op Els, Kurt en Rik kunnen we reeds 30 jaar rekenen.
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Back2Work

Wanneer iedereen
terug was uit verlof
maakten we een
toost op het najaar.

Samen gingen we op naar 15.000 km ten voordele van
het goede doel. We konden hierbij rekenen op een
samenwerking met Samsung.

Word jij ook graag een deel van
onze VDA-familie? Spontane solicitaties zijn altijd welkom of check
onze vacatures via de QR code.
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Invented for life

Voor een professionele en
efficiënte service in uw
garagebedrijf
Of het nu gaat om diagnose, aircoservice of ADAS-kalibratie: met de
werkplaatsapparatuur van Bosch bent u perfect uitgerust voor de toekomst.
Ontdek het complete aanbod op www.bosch-test-equipment.be

LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS

POWER LIFT HF 3S OTTO
THE SOLUTION FOR THE ELECTRIC REVOLUTION
•

Double-jointed arms for flexible pick-up of various cars. Very good
accessibility to the sill and interior due to arm positioning under the vehicle.

•

Perfect for electric cars as arms can be freely adjusted

•

Triple safety: two independent hydraulic circuits plus automatic lock

•
•

Low maintenance requirements: No synchronization ropes, no rollers
Parking position for comfortable

+

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

working
•

Exceeds the strict specifications of
the DIN EN 1493:2010
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Welke trends zie je in de markt?

Dat we nog steeds een familiaal
bedrijf zijn dat sterk regionaal verankerd is (wat zeker een voordeel is
in tijden van hoge brandstofprijzen)
maar dat we daarbij wel een nationale zo niet internationale visie
erop na houden. Think big, act small
dus. Een gezonde ruime ambitie
maar wel stap voor stap zodat alles
behapbaar is voor iedereen.

Dat de komende jaren op zijn minst
‘uitdagend’ zullen worden, is voor
een niemand een verrassing denk
ik. Elektrificatie, de stijgende energiekosten, 5G, nieuwe (digitale)
spelers op de markt,… allemaal zaken waar we behoedzaam moeten
naar kijken maar in elk geval denk
ik dat ons bedrijf zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen als
IT-gedreven dienstverlener. Zowel
voor Automotive, Industrie als Telecom is IT de motor die de Units
zal faciliteren. Het enthousiasme
waarmee onze IT-collega’s de (digitale) transitie binnen Vandenabeele
vorm geven, is dan ook bijzonder
aanstekelijk.

onder de
motorkap VAN KOEN DENYS
tisch samenwerken is met een team
zoals jullie! En met team bedoel ik
echt wel de collega’s maar ook al
onze klanten en bij uitbreiding ook
de leveranciers die we partner noemen mogen.

Nooit meer een smartphone of nooit
meer muziek?

Managing Director

Werkzaam bij VDA sinds:
Ondertussen staat er ook al weer
16 jaar op de teller bij Vandenabeele. En wat voor een jaren… als
algemeen directeur denk ik, in alle
nederigheid en met oprechte trots,
te mogen stellen dat het fantas-

46

“Think big,
act small

”

Functie:

Gelukkig kan je muziek beluisteren
via je smartphone waardoor je dus
beide nodig hebt. Oef zou ik zeggen want anders zou ik met deze
vraag in de problemen komen al
denk ik dat muziek een primairdere behoefte is dan bijvoorbeeld de
smartphone.

Zelfrijdende wagen of handgeschakeld rijden?
Zelfrijdend zal zeker een deel van
de toekomst zijn al moet ik bij mezelf nog wel even ‘mijn geest’ hiervoor open stellen. De stap om alle
controle aan een machine over te
laten is best nog wel lastig.

De ‘can do en no-nonsense’ mentaliteit die ons eigen is en het ‘Preus’
zijn op hetgeen we dagdagelijks afleveren. Dit staat dan ook voor de
solide basis die we ondertussen 77
jaar opbouwden – vakmanschap,
flexibiliteit en dienstbaarheid naar
zowel klanten als collega’s toe – en
die garant staat voor een verdere,
bloeiende toekomst.

“ Preus zijn op
hetgeen we
dagdagelijks
afleveren

”

Wat zijn de sterke punten van VDA?

Wat mogen we je wensen binnen 10
jaar?
Het is een cliché maar met een
goede gezondheid komen we al
een heel eind! Een bedrijf in goede
gezondheid, collega’s met een blakende gezondheid en als het even
kan, ook voor mezelf een gezonde
dosis ervan.

door de
jaren heen

Wat vind je leuk aan VDA?

Wanneer was je ooit ontroerd in je
job?
Ontroering is veel gezegd maar ontroering is emotie en emotie is verbonden met mensen. En inderdaad,
collega’s die spontaan iets voor elkaar doen of voor elkaar in de bres
springen, klanten of leveranciers die
begrip tonen voor een bepaalde situatie (ook omgekeerd trouwens),…
ja dat zijn dingen die best wel eens
een emotie kunnen losmaken.
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Verwarmen en ontvochtigen
– alles uit één bron
Schroefcompressoren
met SIGMA PROFIEL
Compresseurs à vis
avec PROFIL SIGMA

Zuigercompressoren type
PREMIUM & CLASSIC
Compresseurs à piston
PREMIUM & CLASSIC

Mobiele compressoren
type MOBILAIR

Compresseurs
MOBILAIR

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
Koeldrogers met
energiebesparende sturing
Sécheurs frigorifi que avec
contrôle SECOTEC

SIGMA AIR MANAGER 4.0

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

Plafondventilatie-units
Plafondverwarmingssystemen
Plafondventilatoren
Rookgasinstallaties

LUCHTONTVOCHTIGERS
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Meer perslucht met minder energie!
www.kaeser.com

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

Zwembadontvochtigers

Universele
verwarmingsautomaten
REMKO VRS

Olie-/gasverwarmingsautomaten
REMKO CLK

Professionele luchtontvochtiger
REMKO LTE

Gezonde lucht in uw werkplaats

projecten
waar wij

PREUS OP ZIJN
Plafondventilatoren voor
verlaging van energiekosten
Door de thermische stroming stijgt
de warmte altijd naar boven. Met als
gevolg, dat onbenutte warmtehoeveelheden zich verzamelen bij het plafond.
Met de REMKO plafondventilator kan
dit verloren warmtepotentieel vanaf het
plafond terug worden gehaald naar het
werkgebied, zo bespaar je 30% van de
energiekosten.

Future-proof inground lift
& vloeistofbeheersing
Cebeko koos voor een AC Hydraulics inground
lift voor het heffen van hun bouw- en grondverzetmachines. Deze lift kan volledig op maat
geïnstalleerd worden met tot acht verplaatsbare kolommen met elk een capaciteit van 15 ton.
Tevens werd ook gekozen voor een Nederman
managementsysteem voor vloeistof en olie. Dit
systeem voert de juiste hoeveelheid olie en
vloeistoffen naar elk afnamepunt, wat onmiddelijk wordt geregistreerd voor een correcte
facturering. De systemen omvatten apparatuur
die de werkplek veiliger en schoner maakt.

Plaatsen & aansluiten van leidingen
Verbinden van het leidingnet met duurzame materialen voor perslucht en vloeistofverdeling.

We protect people, planet &
production from harmful effects
of industrial processes.
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Mobiele compressor
The Clean Air Company
sales@nederman.be

Deze mobiele compressor is digitaal gestuurd door
de Sigma Control Mobile en volledig naar wens in
de huisstijlkleur van de nieuwe gebruiker.
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2.35 plus

(optional accessories)

2049

Drive over height
only 60 mm

1830

1500

2051

1114

951

1857

330

890

140

AB102640

Rim protector
(optional accessories)

531
ausziehbar

2835
2639

2285
1225

Universele digitale drukmeter.
t Meet diesel- en benzinecompressie, oliedruk, turbodruk,
koelsysteemdruk,
AD Blue-druk, lage brandstofdruk, vacuümdruk en
roetfilterdruk en (optioneel) brandstof hoge druk.
t Geschikt voor alle types dieselmotoren: met behulp van
dummy-injectoren en dummy-verwarmingspluggen.
t Werkbereik 0 tot 300 bar.
t 7” TFT-kleurendisplay met duurzaam touch screen.
t USB slimme batterijlading met led-indicator.
t PC-verbinding via USB-poort

R6

1838

791

1051

450

694

2155

30,5°

3500 kg
2285 mm
2048 mm
90 mm
2155 mm
123 mm
2408 mm
3,0 kW
400 V/16 A
11 m
≈ 35 sec..

16.11.18

powder coated swivel arms

2900

Capacity
Piston distance
Effective raise height
Move in height
Clearance
Piston diameter
Installation depth
Motor output
Power connector
Cable length to control
Lifting/Lowering time

2.35

6/*7&34&-&%*(*5"-&
$0.13&44*&5&45&3
t

Aufnahmebereich
Uni 2.35 Plus SA1500

Swingarm

Steel flat carrier,
powder coated

Rubber pad pyramid

2110

895

3500 kg
1500 mm
2023 mm
60 mm
123 mm
2408 mm
3,0 kW
400 V/16 A
11 m
≈ 35 sec..

510

Capacity
Piston distance
Effective raise height
Drive over height
Piston diameter
Installation depth
Motor output
Power connector
Cable length to control
Lifting/Lowering time

Aluminum slider plates
with nonskid structure

1447

Uni

94

467
1493
R1
225

AB109355

powder coated swivel arms

1

2

3

4

5

6

7

8

3350
3200

A

900

A

B

850

B

C

C

700
2145

D

D

2285
1750

5000 kg
2285 mm
2037 mm
90 mm
2145 mm
123 mm
2408 mm
3,0 kW
400 V/16 A
11 m
≈ 35 sec..

03.02.20

10°

Capacity
Piston distance
Effective raise height
Move in height
Clearance
Piston diameter
Installation depth
Motor output
Power connector
Cable length to control
Lifting/Lowering time

2.50

4200

Swingarm

Aufnahmebereich
Swingarm 2.35 M20 2285

E

E

Herrmann AG | Bahnhofstr. 32 | 93438 Pösing

F

Aufnahmebereich
Swingarm 2.50 SA2285
1

2

3

4

5

6

Herrmann AG · Bahnhofstraße 32 · D-93483 Pösing · Tel: +49 (0)9461 91388 50 · www.herrmann-lifts.com
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AB111624
07.12.2021

7

A3

F

+

ONTVANG GRATIS
EEN HOOFDLAMP
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HET TOTAALMERK VOOR INDUSTRIE & BOUW
Bevestigingsmaterialen
Chemische artikelen
Elektra
Gereedschappen
Klimmateriaal
Logistiek
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Reinigingsmiddelen en - gereedschappen

DE RACE IS
BEGONNEN!
BEKIJK HET NU:

ONTWIKKELD VOOR PROFESSIONALS
SCHADEHERSTEL IS EEN RACE, ZORG DAT U WINT!
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Voor meer informatie, bezoek: www.henkel-adhesives.com/be/schadeherstel
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“ Ik voel mij vaak
een dirigent van
een uitstekend
orkest.

onder de
motorkap

”

VAN CHRIS
VAN NIEUWENHUYSE
Functie:
Unit Manager Telecom

Dit is het werk van het voltallige
telecom-team. Ik ben trots op mijn
team. Ik voel mij vaak een dirigent
van een uitstekend orkest.

Werkzaam bij VDA sinds:
Sinds 1987 ben ik al aan boord bij
Vandenabeele. Ik ben gestart als installateur en hersteller van autoradio’s. Tegenwoordig leid ik als Unitmanager de telecomafdeling.
We hebben onze afdeling reeds
tot een mooi niveau kunnen tillen.

Nooit meer een smartphone of nooit
meer muziek?
Met een smartphone heb je “alles”
op zak. Ik herinner me nog een
mooie anecdote die dit illustreert.
Tien jaar geleden volgden we een
opleiding bij Apple. Ik stelde de le-

Wat vind je leuk aan VDA?

raar toen de vraag wat men zal kunnen doen met al die APP’s waarover
toen gesproken .... APP’s.... in die
tijd een volledig nieuw begrip.
Hij antwoordde: “Alles! Dat wordt
de toekomst!“.
Het antwoord verbaasde me. En
inderdaad... Nu weten we heel
goed wat de man bedoelde.

Zelfrijdende wagen of handgeschakeld rijden?
Zelfrijdende wagen. Ik heb met mijn
kinderen een weddenschap afgesloten. Binnen 10 jaar breng ik hen
een bezoekje met een zelfrijdende
wagen. Best dat de inzet van de
weddenschap niet te hoog is :-)

Wanneer was je ooit ontroerd in
je job?
Ik was ontroerd door het verlies
van een goede collega, Caroline, 18
jaar in dienst. Veel te vroeg van ons
heen gegaan. Dan waren we met
z’n allen van slag, de wereld stond
stil. Hoe kon dit gebeuren? Caroline
is nog steeds niet vergeten. Haar
foto is overal aanwezig.
Maar zie... toch draait onze wereld
verder.
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Een familiaal bedrijf met een open
bedrijfscultuur. We lopen snel even
een bureau binnen voor een kort
overleg; dat kan zowel bij een collega als bij de directie. Zo kunnen we
snel handelen en beslissingen nemen. Dat voelt goed aan. We hebben geen 5 handtekeningen nodig
om iets in beweging te zetten.

Wat zijn de sterke punten van VDA?
Onze hands-on-mentaliteit, onze
grote flexibiliteit en de kunst om de
behoefte van de klant te begrijpen
en op die manier meerwaarde te
creëren voor beide partijen.
Dat wordt door de klanten, groot
en klein, enorm geapprecieerd.

Welke trends zie je in de markt?
Digitalisering. Dat zit in een stroomversnelling. Wij geloven in een
doorgedreven digitalisering maar
we geloven nog meer in een hybridevorm waar menselijk contact nog
een belangrijke rol speelt. Positief

is dat er meer en meer
tools ontwikkeld worden
om de processen te vereenvoudigen.

De vlotte en flexibele
connectiviteit zowel mobile als fix worden eveneens een grote uitdaging.
Denk maar aan 5G op
het mobiele vlak en Fiber
op het fix vlak. Het dataverbruik verdubbelt ieder jaar. Dat
blijft uiteraard een challenge.
Security nog zo’n topic. Alles in de
cloud is het motto van de toekomst
maar dat vergt een intense beveiliging.
Digitalisering, tools, security en
flexibel connecteren... daarin zal
Vandenabeele zijn klanten verder
begeleiden om de beste keuzes te
kunnen maken. Dat blijft ons streefdoel.

Wat mogen we je wensen binnen 10
jaar?
Een goede gezondheid voor onze
collega’s, families, klanten en leveranciers. Da’s het belangrijkste. En
dan is heel veel mogelijk.
Op persoonlijk vlak denk ik dat ik
binnen 10 jaar op pensioen zal zijn.
Maar eerst heb ik nog talrijke uitdagingen die ik wil aangaan voor de
firma. Die neem ik nog altijd zeer
ter harte en ik doe dit nog steeds
met heel veel goesting.
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Mobiles, smartphones,
tablets & accessoires

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.
Duurzaamheid

• 5 jaar garantie
• Reserveonderdelen: 10 jaar
• Lange autonomie

CHARGE & CONNECT

Betrouwbaarheid

• IP68 afdichting
• MIL-STD-810H weerstand
• AER-certificering

Innovatie

• X-LINKTM accessoires
ecosysteem
• Oplossingen die uw gebruik
verlengen

MOBILITY
Bremen SQR 46

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

Barcelona 200 DAB BT

Radio/CD/USB/AUX/Bluetooth

IMPACT

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

PROTECT
VALANCIA 200 DAB BT
Radio/USB/AUX/Bluetooth

58

DUBAI 324 DAB BT

MADRID 200 BT

Radio/USB/AUX/Bluetooth
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het beheren van uw mobiele vloot,

VOORTAAN KINDERSPEL

Het beheer van uw telecom is een tijdrovende taak. Als Proximus
mobile expert partner bieden we een waaier aan mobile managed
services om een efficiënt beheer toe te laten.

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.
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In overleg worden regelmatige operationele en strategische service meetings belegd
in kader van evaluatie en evolutie van uw vloot.

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.

Help desk

Unified Endpoint Management

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.

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.

On-site support
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.

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.

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

Door het grote succes van ons portaal,
zijn we bezig met de ontwikkeling van
2.0 versie. Deze nieuwe versie zal nog
sneller, flexibeler zijn en zal tal van
nieuwe features hebben zoals API’s
naar een sociaal secretariaat.

Dit alles vervaagt voor de eindgebruiker, die eenvoudigweg een werkend
toestel met de nodige applicaties en
gebruiksvrijheid wenst.
Meer weten over
V-Manage? Check
dit via de QR code.
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Check de QR code,
om meer te weten
over ons als Samsung
Platinum Partner.
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Mobiele Collectie
APPLE
iPhone 14

5G
Scherm: Super Retina XDR all-screen
OLED
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: iOS 16
Intern geheugen: 128GB
0,99 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 3279 mAh
20W snelladen (50% in 30 min)
15W Magsafe draadloos laden
7.5W snel Qi magnetisch draadloos laden

SAMSUNG
Galaxy A53

5G
Scherm: FHD+ Super Amoled
IP67: waterbestendig, niet waterdicht
Besturingssysteem: Android 12 OneUI 4
Intern geheugen: 128GB
0,885 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 5000 mAh
25W snelladen

SAMSUNG
Galaxy Z Flip 4

5G
Scherm: Foldable Dynamic AMOLED2X HDR10+
IPX8: waterdicht
Besturingssysteem: Android 12 One UI 4.1
Intern geheugen: 128GB
1,15 Watt/Kg (SAR score)
Batterij: 3700 mAh
25W snelladen
15W snel draadloos opladen

ONEPLUS
Nord CE2

5G
Scherm: AMOLED - HDR10+
Besturingssysteem: Android 11 OxygenOS 11
Intern geheugen: 128GB
Batterij: 4500 mAh
65W snelladen

APPLE
iPhone 14 Pro

5G
Scherm: Super Retina XDR all-screen
OLED - Always-On - Dynamic Island (notch)
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: iOS 16
Intern geheugen: 128GB
0,99 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 3200 mAh
20W snelladen (50% in 30 min)
15W Magsafe draadloos laden
7.5W snel Qi magnetisch draadloos laden

SAMSUNG
Galaxy Xcover 6 Pro
Enterprise Editie

5G
Scherm: FHD+ PLS LCD
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: Android 12 One UI 4
Intern geheugen: 128GB
Batterij: 4500 mAh
15W snelladen

SAMSUNG
Galaxy Z Fold 4

5G
Scherm: Foldable Dynamic AMOLED2X HDR10+
IPX8: waterdicht
Besturingssysteem: Android 12L One UI 4.1
Intern geheugen: 256GB
1,3 Watt/Kg (SAR score)
Batterij: 4000 mAh
25W snelladen
15W snel draadloos opladen

ONEPLUS
10 Pro

5G
Scherm: LTPO2 AMOLED, 1 biljoen
kleuren, HDR10+
Besturingssysteem: Android 12 ColorOS12
Intern geheugen: 128GB
Batterij: 5000 mAh
80W supersnel laden
50W supersnel draadloos opladen

APPLE
iPad Air 5th generation

5G
Scherm: Liquid Retina display (IPS LCD)
met True Tone-weergave
Besturingssysteem: iPadOS 16
Intern geheugen: 64GB
Batterij: 28.6 Wh
20W snelladen

SAMSUNG
Galaxy S22

op bezoek bij

NORRÉ-BEHAEGEL

5G
Scherm: FHD+ Dynamic Amoled 2X
IP68: volledig stof- en waterdicht
Besturingssysteem: Android 12 One UI 4
Intern geheugen: 128GB
1,21 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 3700 mAh
25W snelladen
15W snel draadloos opladen

Sinds juli 2022 werd na een persoonlijke analyse gekozen voor het
Pack Together van Proximus, wat het internet, mobiele telefonie en
vaste lijnen omvat. Hierbij werden 70 nummers omgeschakeld naar
de provider Proximus. Door hun uitgebreide bedrijfsactiviteiten
werd dit verder aangevuld met een upgrade van het privénetwerk
Explore om een snelle en veilige netwerkverbinding voor alle
medewerkers ten alle tijde te garanderen.

Xiaomi
12 Lite

5G
Scherm: Amoled
IP53: stof- en spatwaterdicht
Besturingssysteem: Android Android 12
- MIUI 13
Intern geheugen: 128GB
1,1 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4300 mAh
67W snelladen

OPPO
Reno 8 Lite

5G
Scherm: Amoled
IPX4: spatwaterdicht
Besturingssysteem: Android 12 Color OS version 12
Intern geheugen: 128GB
1 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4500 mAh
33W snelladen

Samen met Proximus, die onder de indruk was van
het project, gingen we op bezoek bij Norré-Behaegel.
Dit familiebedrijf met 25 jaar ervaring uit Westende
is gespecialiseerd in wegenbouw. Met hun 140
medewerkers zijn ze actief als ISO-gecertificeerde
aannemer in diverse categorieën en subcategorieën
voor uitvoering van private en overheidsopdrachten.

“We werken vaak op 25 werven tegelijk, door deze grote
datastroom hebben we dan ook nood aan een sterk netwerk
binnen gans België en er buiten. Door 4G of 5G datakaarten werd
deze noodzaak ingelost en hebben we een goede dekking voor
onze GPS gestuurde machines.
Wij hebben gekozen voor Vandenabeele als partner, omdat bij hen
service hoog in het vaandel staat en hun voorstel prijsgebonden
interessant was. Deze overstap werd volledig met een glimlach
gedaan! Als lokale partner zijn ze slechts een telefoontje ver,
waardoor kort op de bal gespeeld kan worden. We hebben in
Vandenabeele de ideale partner gevonden voor al onze commerciële
vragen. Door hun expertise in meerdere markten wordt er telkens
advies op maat geboden.”, Simon Martens, projectleider NorréBehaegel.

Meer weten over ons
aanbod voor de KMO?
Scan deze QR code.

65

EXTREME

IMPACT

PROTECTION

Protect Better
360° Device Protection

PROTECTION FOR LIFE’S ADVENTURES: DROPS,
SPILLS AND MORE

BETROUWBARE
POPGRIP
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COMPATIBEL MET
DRAADLOOS OPLADEN

VERWISSELBARE
POPTOP
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onbeperkt, razendsnel en duurzame connectiviteit:
WAAROM FIBER DÉ TECHNOLOGIE VAN VANDAAG IS VOOR BEDRIJVEN
Alle voordelen op een rij
Met fiber kun je altijd rekenen op een stabiele, snelle en
soepele internetbeleving. Werken in de cloud, een vlotte
online meeting volgen (da’s sneller lunchtijd): alles gaat
vlekkeloos. Een glasvezelkabel die tot in uw bedrijf gelegd
wordt, is bovendien veilig en moeilijk te hacken, en bijna
onverwoestbaar: extreme temperaturen, vocht of slechte
weersomstandigheden tasten de kabel niet aan. Met het fibernetwerk krijgt elk bedrijf een eigen fiberkabel, dus wanneer de bedrijven naast u maximaal online werken, heeft
dat geen invloed op uw internetverbinding.

Nu de oude internetinfrastructuur op
zijn limieten zit, werpt een nieuwe
technologie zich op. Surfen, voiptelefonie, telewerken en streamen
we binnenkort allemaal via een
glasvezelkabel?
Het
zogeheten
‘fibernetwerk van Proximus’ scoort
op vlak van snelheid, veiligheid
en duurzaamheid alvast t.o.v. zijn
concurrenten.

Wat is fiber?
Voor internet en televisie maken we
momenteel nog gebruik van koper- en
coaxkabels, die al decennialang onder
de grond zitten. Maar nu we met z’n
allen 24/7 online zijn, is er iets sterkers nodig. De oplossing: de fiberkabel,
ideaal voor het vliegensvlugge internet
van vandaag. Fiber, ook wel glasvezel
genoemd, bestaat uit haarfijne buisjes
van glas (glasvezels) die enorm sterk,
maar toch flexibel zijn. En die sterkte
zit ‘m in verschillende eigenschappen.

Is fiber echt sneller dan het licht?
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Hoe werkt de technologie?

Waarom kiezen voor fiber in uw bedrijf?

De kracht van fiber krikt de internetverbinding in uw bedrijf naar een hoger level. In de vorm van lichtimpulsen
(lichtsnelheid) worden digitale gegevens verzonden. Fiber
verzendt elk stukje data onder lichtimpulsen in een uniek
patroon: het licht gaat telkens aan en uit. Hoe sneller dat
gaat, hoe meer data je per seconde kunt transporteren. De
glasvezelmodem zet de lichtsignalen uiteindelijk om in een
internetsignaal. De capaciteit is bovendien virtueel onbeperkt. Resultaat: haarscherp beeld, razendsnelle downloads
en nooit meer vervelende haperingen.

Omdat ons internetgebruik al lang niet meer te vergelijken
is met de manier waarop we het web ooit gebruikten (hallo, MSN-generatie!), is er een technologie nodig die mee
evolueert. Met fiber als vaste verbinding zit je goed voor
de (digitale) toekomst. Door het aanleggen van een glasvezelkabel tot in uw bedrijf, geniet je van de voordelen van
het fibernetwerk. Dat kan druk internetverkeer met gemak
aan zodat je internet helemaal toekomstproof is. Het belooft bliksemsnel, stabiel en grenzeloos dataverkeer op élk
moment. Ook wanneer echt iedereen aan het streamen,

surfen of in een virtuele meeting is. Bovendien is glasvezel
groen. De basisgrondstof is overal te vinden, waardoor de
ontginning weinig vervuilend is. Bovendien komt er amper
CO2 vrij bij de productie en is de levensduur behoorlijk
lang. Ten slotte wordt er minder energie verbruikt doordat
data verzonden worden via licht en niet via elektrische impulsen.

Oké, da’s misschien overdreven. Maar uploaden en downloaden doe je via een fiberkabel wel aan 1 gigabit per seconde. In ware onderzoekslaboratoria worden momenteel
al snelheden gemeten van meer dan 43 terabit per seconde. Dus ja, bijna sneller dan het licht. Of toch sneller
gedownload dan dat je het licht hebt uitgedaan. Een glasvezelnetwerk is dus echt wel het internetnetwerk van de
toekomst.

Benieuwd of fiber bij uw bedrijf beschikbaar is? Neem
contact met ons op! We onderzoeken het graag voor u!
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action

ready for
RS-403
8

6

IP
IP68 DUST- AND
WATERPROOF

REINFORCED AND
COMPACT LIGHTWEIGHT
DESIGN

DUAL SIM

5,5” IPS HD+ DISPLAY
GORILLA GLASS 3

FACE ID
SUPPORT

LONG LASTING
4000MAH BATTERY

13 MP BACK CAMERA
5 MP FRONT CAMERA

NFC
COMPATIBLE

4 GB RAM
+ 64 GB ROM
MEMORY

Black | SKU 252-20016 | EAN 8719189227697

RP-202
8

6

IP

IP68 DUST- AND
WATERPROOF

REINFORCED AND
COMPACT LIGHTWEIGHT
DESIGN

DUAL SIM

LONG LASTING
2100MAH BATTERY

SOS
BUTTON

EXTREMELY
LOUD AND CLEAR
SOUND

Black | SKU 252-10016 | EAN 8719189227963

coming soon
RS-441 (4G | USB-C | 128GB ROM | 8GB RAM)
RT-401
70 (4G | Tablet 10.1 | 64GB ROM | 4GB RAM)
RP-401 (4G | Feature Phone)
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Creativity is at the
heart of every dream.

DJI MAVIC 3
Every idea, every groundbreaking
leap that changes our world starts
with the vision of talented creators.

breng
uw bedrijf
NAAR NIEUWE HOOGTES
Wij bij Vandenabeele zijn klaar voor toekomst! Het bedrijfslandschap
zal er de komende jaren helemaal anders gaan uit zien. Zo zal het
gebruik van drones en allerhande sensoren binnenkort niet meer
weg te denken zijn.

DJI AVATA

Drones en sensoren zullen het nieuwe nu worden.
Met deze intelligente tools worden de mogelijkheden binnen het team verder uitgebreid en worden
risico’s verminderd, waardoor medewerkers buiten
gevaar blijven.
Denk maar aan toepassingen waarvoor ze al worden gebruikt: als marketing hulpmiddelen, in de medische sector, landbouw, haven, industrie, security
& supervisie (met o.a. gezichtsherkenning), brandbeveiliging etc.

At DJI, we give these
creators the tools they need
to bring their ideas to life.

DJI MINI 3 PRO
DJI RS 3

Nauwelijks één procent van de dronevluchten gebeurt beyond line of sight, zoals dat in vaktermen
heet: zonder rechtstreeks zicht van de operator op
de drone. De groeimarge is dus enorm. Dit voor
bijvoorbeeld inspectievluchten van lijninfrastructuur (spoorwegen, hoogspanningslijnen,…) en grote
industriële installaties, de ondersteuning van hulpdiensten bij incidenten, enzovoort.
De komst van 5G is essentieel voor de uitbouw
van een dronenetwerk. Via 5G verloopt de realtime
communicatie tussen de drone en het controlecentrum voor de besturing van het toestel. Daarnaast
stuurt de camera van de drone via 5G in real time
beelden door, waardoor cruciale beslissingen onmiddellijk genomen kunnen worden.
Er staan ons boeiende tijden te wachten. Graag willen wij dan ook meedenken welke meerwaarde dit
kan bieden voor u!

THE FUTURE OF POSSIBLE
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onder de
motorkap

een belangrijke rol spelen. Ook zien we artificiële intelligentie (AI) meer
en meer opduiken in programma’s om ons te helpen bij het uitvoeren van
repetitieve taken of herkennen van patronen, bv.
bij detectie van fouten.
Zo ook in cybersecurity
speelt het een belangrijke rol want voor organisaties wordt het aflsuiten
van hun virtuele wereld
belangrijker dan de fysische toegangspoort met
badge.

VAN KRISTOF HOUWEN

Unit Manager IT

Werkzaam bij VDA sinds:

Zelfrijdende wagen of handgeschakeld rijden?
Tijdens de week zelfrijdend
en in het weekend genieten van
handgeschakeld rijden.

06/04/2021

Wanneer was
je ooit ontroerd in je job?

Nooit meer een smartphone of nooit
meer muziek?
Muziek in de wagen om te ontspannen, muziek om geconcentreerd te
kunnen werken en muziek als drive
tijdens het sporten. Zonder dat ik
mezelf een muziekfan noem, zou
het leven zonder muziek voor mij
niet mogelijk zijn. Nooit meer een
smartphone dus, maar dan moet ik
op zoek naar heel wat alternatieve
tools voor al die handige apps.
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Wanneer je als
team buiten je
comfortzone
durft te gaan
en niet alles
volgens wens
verloopt, wanneer je in dergelijke moeilijke periodes
mensen in je team ziet groeien in
hun job en als team de eindstreep
haalt, zijn voor mij nog steeds
krachtige momenten waarop ik drijf
als unit manager.

Wat vind je leuk aan VDA?
Vandenabeele is een groei bedrijf,
met een sterke focus op innovatie
en het marktaandeel vergroten. Dit
zorgt voor steeds nieuwe uitdagin-

gen en dynamiek in de organisatie
(en de job). Belangrijk hierbij is dat
de eigenaars het familiale karakter
bewaken en altijd vooropstellen in
alles wat ze beslissen, wat ervoor
zorgt dat ondanks de vele veranderingen de medewerkers steeds op
de eerste plaats komen.

Wat zijn de sterke punten van VDA?
Al 77 jaar wordt het motto “alles
wat we doen, moeten we goed
doen” dagdagelijks in de praktijk
gebracht. In combinatie met het samenbrengen van gespecialiseerde
kennis over de units heen, bieden
we zo een kwalitatieve, persoonlijke service aan onze klanten aan.

verankering in Vandenabeele zorgt
ervoor dat we onze klanten de zekerheid kunnen bieden over de nodige kennis en middelen beschikken
om ook in de toekomst onze services aan te bieden.

Gespecialiseerde mensen vinden
zal steeds een grote uitdaging
blijven, we kijken vooral naar het
inzetten van nieuwe technologie
om meer gedaan te krijgen. Door
te werken in de Cloud kunnen we
meer klanten helpen zonder tijd te
verliezen met verplaatsingen. Door
de opkomst van de artificiële intelligentie gaan we in de toekomst
steeds meer taken kunnen automatiseren om tijd vrij te maken voor
onze klanten.

Wat mogen we u wensen binnen 10
jaar?
Tegen welke struggles loopt uw unit
aan?
De digitalisering vindt plaatst tegen
een steeds hogere snelheid. Het
wordt dan ook alsmaar belangrijker
om tijd te vinden in de agenda’s van

Dat ik samen met mijn team ons
doel heb bereikt om van Vandenabeele de belangrijkste IT Serviceprovider te maken in Vlaanderen.

“ Vandenabeele is een groei
bedrijf, met een sterke
focus op innovatie en het
marktaandeel vergroten

”

Functie:

Hoe denk je dat zich dit zal ontwikkelen?

Wat zijn de sterke punten van uw
unit?

Welke trends zie je in de markt?

Als nieuwe unit kunnen we als
start-up werken binnen de sterke funderingen van een financieel
gezond bedrijf. De wendbaarheid
van een start-up zorgt er voor dat
we makkelijk een antwoord kunnen
bieden op de razendsnelle veranderingen in de digitale wereld. De

Intussen is het duidelijk dat het “hybride werken” een blijvende trend
is. Als organisatie wil je ervoor zorgen dat je medewerkers overal en
op ieder tijdstip op een efficiënte,
veilige manier kunnen werken. Augmented Reality (AR), 5G, wearables
en mobiele devices zullen hierin

iedereen binnen het team om zich
te specialiseren. Ook het vinden
van medewerkers is niet altijd makkelijk, al zeker niet op een krappe
arbeidsmarkt als vandaag. Gelukkig
kunnen wij rekenen op de hogescholen in de streek waarmee we
kunnen samenwerken om jong talent te ontdekken.
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Play the
long game

Geef uw autoradio een slimme upgrade en
blĳf verbonden terwĳl u onderweg bent!
Pioneer Smart Sync is een app die uw
smartphone verbindt met compatibele*
Pioneer autoradio’s of modellen.
Met Pioneer smart sync kan voertuiginformatie* weergegeven worden inclusief
motorprestatie.
De Smart Sync-app van Pioneer maakt
volledig gebruik van de kracht van uw
smartphone. Het verbetert, ontwikkelt en
verhoogt het plezier van elk moment dat u
in uw auto doorbrengt.

Built to last with recycled materials.
3 years warranty, OS upgrades and monthly security updates

* Meer info: pioneer-car.eu/smart-sync
** Via OBD-II reader optioneel

SPH-DA360DAB

AVIC-Z1000 in Fiat Ducato 8

Onze AV receivers brengen de erg populaire
Wazefunctionaliteit naar het dashboard van de auto op
een touchscreen, waardoor kaarten en routeaanwĳzingen
gemakkelĳker te bekĳken zĳn.

Onze op maat gemaakte navigatie- en multimedia
oplossingen worden geleverd met perfect passende
onderdelen zoals kabels en fascia adapters, zodat u het 9
inch scherm zo gemakkelĳk en gestroomlĳnd mogelĳk in
de camper kunt installeren.

Compatibel via Apple CarPlay, Android Auto of Wireless
Mirroring.

Upgrade uw camper en geniet van nog meer rĳcomfort.

TS-WX010A

Nokia G60 5G and Nokia X30 5G

VREC-Z810SH

• Ontworpen voor installatie in de voetruimte van de passagier
• De BASS SOUND CREATOR-functie biedt een krachtig en
hoogwaardig basgeluid
• Maximumvermogen 160 W & RMS-vermogen 50 W

Door een Pioneer-dashcamera te installeren,
kun je met een gerust hart de weg op.
Door de beelden op te nemen, beschermt u zichzelf
tegen frauduleuze verzekeringsclaims in het geval van
een ongeluk. Zo kunt u snel en eenvoudig zien wie de
fout heeft gemaakt.
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For more information and pricing
Call76
Vandenabeele on 051 / 33 15 11 or email us at shop@vandenabeele.be
Pioneer-car.be

DĒZL
HEADSET
INSTINCT 2
DĒZL EDITION

vandenabeele
IT SERVICES
Sinds 2021 heeft Vandenabeele een business unit
ICT om bedrijven te helpen bij hun IT uitdagingen.
Met Vandenabeele IT Services helpen we onze
klanten groeien in de digitale wereld. Ons team
van specialisten staan onze klanten bij in de
dagdagelijkse realiteit om hun computers, printers
en andere digitale tools up'n running te houden
zodat zij zich kunnen blijven focussen op hun eigen
business.

DĒZL

™

Ook wanneer u overweegt om in de Cloud te werken,
uw onderneming wil beveiligen tegen cyberaanvallen
of uw gegevens wenst te bewaren met een back-up
oplossing bent u bij Vandenabeele IT Services aan
het goede adres. Ons team zet graag zijn ervaring en
kennis in om u te helpen bij deze digitale uitdagingen.
Alle info over onze IT services vindt u terug op onze
website vandenabeele.be

Bij Vandenabeele IT Services kan u niet alleen terecht
om uw huidige IT infrastructuur te ondersteunen,
wij helpen ook met u meedenken hoe we kunnen
optimaliseren voor de toekomst. Misschien wenst
u beter draadloos internet in uw werkplaats, een
professionelere email oplossing of hebt u nood aan
een laptop die tegen stof en vuil kan. Onze IT'ers
helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing.

LGV SAT-NAVS
6", 7", 8" EN 10" DISPLAYS

TRUCKING SIMPLIFIED
AANGEPASTE
ROUTERING MET
WAARSCHUWINGEN1

¹Niet in alle regio's beschikbaar. Het ingeven van de afmetingen van de vrachtwagen is geen
garantie dat deze afmetingen in acht genomen worden bij alle route suggesties. Ga altijd voort
op signalisatieborden en wegomstandigheden.
© 2022 Garmin Ltd. of filialen.
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PLAN JE AANKOMST
MET BIRDSEYE
SATELLIETBEELDEN

EUROPESE
PARKEERLOCATIES
VOOR TRUCKS
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10

tips om

UW BEDRIJF
TE DIGITALISEREN
Onze samenleving is op weg naar een digitale
toekomst. Om de concurrentie bij te behouden
is digitalisering onvermijdelijk. Digitaliseren
resulteert in zowel betere producten, betere
dienstverlening en betere marges. Maar hoe ga
je daar als ondernemer nu mee om? Vandenabeele IT Services geeft je graag onderstaande
tips mee om te starten aan de digitalisering van
je eigen onderneming.

1. Digitaliseren is geen doel op zich
Het is niet omdat je bepaalde software gebruikt
of nieuwe computers aanschaft dat je bedrijf is
gedigitaliseerd. Het is pas wanneer technologie
je helpt om efficiënter te werken en je geld doet
besparen, dat digitalisering zijn doel heeft bereikt.
Start dus altijd met na te gaan welke verbeteringen je wil doorvoeren in je processen.

2. Doe inspiratie op

5. Opleiding is belangrijk

8. Laat specialisten hun werk doorvoeren

De digitale wereld evolueert razendsnel, wat
vandaag onmogelijk lijkt is morgen de nieuwe
standaard. Doe inspiratie op door rond te kijken
hoe collega's gebruik maken van nieuwe technologieën. Bezoek een vakbeurs om te zien wat de
toekomst in je sector brengt. Volg het nieuws van
je leveranciers en partners om mee te zijn met de
laatste digitale nieuwigheden. Neem de tijd om je
te verdiepen in de veranderende digitale wereld.

Veel ondernemingen investeren grote budgetten
in digitalisering, maar vergeten de juiste opleiding
te voorzien voor hun medewerkers. Dit zorgt
ervoor dat de nieuwe tools niet altijd ten volle
worden benut en de geplande efficiëntie uitblijft.
Plan daarom steeds vroeg genoeg in je project de
training van je team.

Besparen door zelf te sleutelen zorgt veelal dat de
tools niet correct zijn geconfigureerd. Dit vormt
niet alleen een risico om data te verliezen, maar
het brengt ook uw cyber-beveiliging in het gedrang brengt. Vertrouw daarom op uw gespecialiseerde IT partner om u bij te staan tijdens uw
ganse digitaliserings project.

6. Klanten

9. Security

Zet je klanten altijd centraal in je plan voor digitalisatie. Hoe kunnen digitale tools ervoor zorgen
dat je op een snellere en gepersonaliseerde wijze kan antwoorden op de vragen van je klanten?
Hoe zorg je voor een verbeterde klantervaring
door in te zetten op digitalisering?

Bijna 1 op de 8 van de Vlaamse bedrijven werd
het afgelopen jaar slachtoffer van een cyberaanval. 40% van de kleine kmo’s werd in 2021 geconfronteerd met onbruikbare ICT-systemen door
cyberaanvallen. Cyberveiligheid moet dan ook de
hoogste prioriteit krijgen in iedere stap die je onderneemt tijdens de digitalisering van je bedrijf.
Zorg dat je medewerkers zich bewust zijn van de
gevaren en vertrouw op de specialisten van uw
IT partner om uw cybersecurity strategie uit te
werken.

3. Stel prioriteiten
In een organisatie kan je heel veel processen verbeteren met behulp van digitale tools en software.
Het is belangrijk om stap voor stap te werken, en
niet teveel zaken in één keer aan te pakken. Een
stappenplan, met de juiste verwachtingen, is cruciaal om te slagen in je digitaal avontuur.

4. Voorzie de nodige tijd
Een digitaliseringstraject doe je niet op 5 minuten. Veelal zijn het cruciale processen waarop ingrijpende veranderingen gebeuren. Neem daarom
de nodige tijd om jezelf en je organisatie voor te
bereiden. Hou ook rekening dat uw medewerkers
tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de
nieuwe manier van werken.
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7. Uniformiteit
Het is gemakkelijk om de focus te verliezen bij
de digitalisering van je onderneming. Door te investeren in een platform als Microsoft 365 biedt
je een uniforme manier aan om te werken. Dergelijke platformen centraliseren ook je gegevens
zodat al uw medewerkers op hetzelfde bestand
kunnen werken. Dat alles in de Cloud wordt bewaard zorgt voor de nodige veiligheid en flexibiliteit.

10. Durf te experimenteren
Soms moet je als ondernemer eens durven experimenteren. Voorzie daarom ruimte in je plan
om ook met de laatste nieuwe technologieën als
augmented/virtual reality, IOT, artificiële intelligentie... aan de slag te gaan. Wie weet zorgt dit
voor een nieuwe manier van werken waar je collega ondernemers enkel maar durven van dromen.
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cybersecurity:
HET NOODZAKELIJK KWAAD
Iedere onderneming investeert in stevige poorten
om hun magazijn af te sluiten, een speciaal slot op de
toegangsdeur en veelal een dure alarminstallatie om hun
eigendom te beschermen tegen ongewenste individuen.
Wanneer het om de digitale toegangspoort gaat, zien
we bij veel bedrijven dat de deur nog wagenwijd open
staat.
Minstens 40% van de Belgische kmo’s werd ooit al het
slachtoffer van cybercriminaliteit, zo blijkt uit onderzoek.
Endpoints zijn hierin veelal een zwakke schakel, denk maar
aan de tablet die niet is beveiligd of de laptop die overal
wordt meegenomen. Het is daarom uitermate belangrijk
om, net als je op alle ramen en deuren een slot installeert,
deze endpoints te voorzien van de juiste security software.
Die bescherming zorgt ervoor dat de meest geavanceerde
malware geen toegang krijgt tot je toestellen. Dergelijke
gespecialiseerde software werkt met meerdere lagen, de
preventielaag houdt zoveel mogelijk slechte zaken tegen
en omdat je niet alle malware kan stoppen, is er ook een
detectielaag. Die analyseert op basis van het gedrag of iets
goed of slecht is. Vandenabeele IT Services vertrouwt hiervoor op WithSecure™ Elements Endpoint Detection and
Response om uw computers, tablets, telefoons en servers
te beveiligen.
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Vier op de vijf datalekken zijn het gevolg van een menselijke fout. Denk maar aan een werknemer die een vreemde
e-mail opent of de vele wachtwoorden die rondslingeren
op post-it papiertjes. De mens blijft in een technologische
omgeving nog steeds een zwakke schakel. Daarom is het
uiterst belangrijk dat alle medewerkers leren over de verschillende vormen van cybercriminaliteit en hoe ze ermee
moeten omgaan. Met de software Keeper Security helpen
we onze klanten om hun wachtwoorden op een veilige
manier te beheren en de delen.
Als bedrijf sta je niet stil, nieuwe technologieën worden
gebruikt, nieuwe mensen komen in dienst. Het is uitermate belangrijk om op regelmatige basis uw cyberbeveiliging
te herzien en aan te passen aan de nieuwe bedreigingen.
Zijn alle computers nog beveiligd, wordt nog steeds de
juiste bestanden opgenomen in de back-up, is de beveiligingssoftware van uw server up-to-date... Waar je bij de
installatie van een alarm veelal voldoende bent beschermt
in de fysische wereld, vraagt de digitale variant wat meer
tijd en kennis.

Neem gerust contact met de specialisten van ons IT team
mocht je nog verdere vragen hebben over hoe je je organisatie het best kan beveiligen tegen cybercriminelen.
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Kortrijkstraat 174
8770 Ingelmunster
Tel: +32 51 31 18 12
info@vandenabeele.be

www.vandenabeele.be
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