TESTIMONIAL KNAUF

MOBIELE OBJECTEN OPVOLGEN
EN BETER BEVEILIGEN TEGEN DIEFSTAL
Over KNAUF
» Opgericht in 1932 in Duitsland
» Stichters: Karl en Alfons Knauf (broers)
» Vanaf 1974 in België: Engis (dicht bij Luik)
» Wereldwijd 26.000 medewerkers en meer dan
200 productievestigingen in 60 landen
» In België: 800 medewerkers en vijf productie sites

Situatie
Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatie-

is een relatief klein toestel met maximale autonomie en is
bovendien gemakkelijk zelf te installeren.

materialen, systemen en gereedschap die een veelzijdige

Via de webapplicatie alsook via de mobiele app van Geotracer

toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie.

kunnen de werknemers bij Knauf de positie van de silo’s op hun

Hiervoor leveren zij heel wat silo’s af op bouwwerven. Ze waren
op zoek naar een oplossing om deze silo’s beter te kunnen
opvolgen en kwamen hiervoor terecht bij GeoTracer.

computer of smartphone bekijken. Daarnaast worden zij ook
verwittigd bij ongewenste verplaatsingen en kan het materiaal
bij diefstal opgespoord worden.
“We vrezen niet meteen voor diefstal: een silo kan zo’n 1700 kg
wegen en heeft speciaal transport nodig,” aldus Dino Garavello,
Logistiek Verantwoordelijke bij Knauf, “er was vooral nood aan
een betere opvolging en het in kaart brengen alle silo’s.”
Benefits
Dankzij onze gebruiksvriendelijke webapplicatie heeft Knauf nu
een globaal overzicht op kaart van alle silo’s op verschillende
werven.

Oplossing
Aangezien een silo geen stroom kan leveren, was er vraag

contacteren !
Ontdek al onze oplossingen:

naar een eenvoudige oplossing die autonoom kan werken.
GeoTracer biedt de ideale oplossing: onze Sigfox Oyster-unit
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Wenst u hier meer informatie over? Aarzel niet om ons te

