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#LOGISTIEK & MOBILITEIT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SMART LINES: TRANSFORMATIE EN DIGITALISATIE IN HAVEN, TRANSPORT EN
LOGISTIEK
TRANSFORMATIE EN DIGITALISATIE IN HAVEN, TRANSPORT EN LOGISTIEK

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
HTL4.0 Strategie bepaling, detectie Quick Wins, procesoptimalisatie & integratietechnologieën, connecteren en delen van data via externe platformen, ready for
BREXIT en Certified Pick Up.

Omschrijving
Corona hee ons eens te meer doen realiseren hoe belangrijk het is om bedrijfsprocessen te digitaliseren en te optimaliseren. Een vlotte digitale communicatie
tussen alle stakeholders in een snel veranderend logistiek landschap is nog maar 1 van de vele uitdagingen. Op een eenvoudige, transparante manier tonen we dat
Innovatieve HTL 4.0 oplossingen ook voor jou toegankelijk zijn.
Tijdens 6 groepssessies van telkens 3 uur wordt door de projectpartners een volledig traject op maat aangeboden. Deze lerende netwerken zorgen ervoor dat elk
bedrijf de juiste kennis opbouwt die ze achteraf zorgvuldig kan toepassen op de werkvloer.
Individuele begeleiding
Vervolgens wordt er door onze experts een individuele begeleiding voorzien van één dag. Deze inhouse begeleiding omvat de implementatie van de verkregen
strategie en tools uit de lerende netwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Dit programma richt zich tot iedereen in de haven-, transport-, en logistieke sector: expediteurs, transportbedrijven, rederijen, forwarders, douaneagenten,
scheepsagenten, chartering agents, terminals en andere logistieke dienstverleners.
Opgelet: deze opleiding is niet cumuleerbaar met de KMO-portefeuille.

PROGRAMMA
De lerende netwerken bestaan uit 6 sessies van telkens 3 uren, waarvan tijdens de laatste sessie een persoonlijke begeleiding binnen uw bedrijf zal plaatsvinden.
SESSIE 1
18/03/2021, 16u-19u: Kick-off Smart Lines Haven transport en Logistiek 4.0 (HTL4.0): What's in a name? Helikoptervlucht naar de logistiek van de toekomst
Keynote spreker Alex Van Breedam: CEO TRI-VIZOR, deeltijds professor Antwerp Management School en KULeuven en futurist.
De toekomst van de logistiek: Amazonisering
Locatie: The Beacon
SESSIE 2
01/04/2021, 10u-13u: Digitalisatie: Quick Wins
Spreker Barry Van Leuven: CEO Pionira E-documents as a service for transport & logistics
De taal van digitaal in de logistiek
Locatie: Havenhuis Port of Antwerp
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SESSIE 3
22/04/2021, 10u-13u: Bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen met een IT landschap om maat
Spreker Wim Vancuyck: Integration & Data specialist Imec
Locatie: the Beacon
SESSIE 4
20/05/2021, 10u-13u: Samenwerken en data uitwisselen in een community
Spreker Wim Vancuyck: Integration & Data specialist Imec
Locatie: The Beacon
SESSIE 5
03/06/2021, 10u-13u: Design Thinking: Value Added Logistics (VAL) en Value Added Services (VAS) - Digitalisatie & innovatie
Sprekers
Anja Mols: X-DC process manager Distribution Nike
Sarah Van Haelst: manager development innovation Nike
Locatie: The Beacon
SESSIE 6
16/06/2021 16u-19u: Proof of Concept + Bezoek Portopolis Port of Antwerp
Spreker Bart Devoldere: Business model design expert TomorrowLab
Locatie: The Beacon
Individuele begeleiding: Vanaf 21/06/2021: implementatie van tools op de werkvloer

De hierboven aangekondigde thema's en data kunnen wegens praktische omstandigheden (veiligheidsmaatregelen) gewijzigd worden.
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