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Wie zijn we? 
Bumbal 
Eenvoudige te gebruiken transportsoftware (afspraken – planning – track & trace). 

Missie 
Stoppen van kilometerverspilling. 

Visie 
In de toekomst rijdt geen enkel voertuig onnodig rond. Bumbal zorgt  
via gemakkelijke software voor perfecte klantafspraken & grip op vervoer. 



Bumbal 
Basics Bumbal transportsoftware 
●  Geschikt voor alle type voertuigen (busjes, bakwagens, vrachtwagens, …). 
●  Eigen veilige cloud omgeving via VPS met encrypted login/wachtwoord. 
●  Altijd en overal te gebruiken (computer | tablet | smartphone). 
●  Eenvoudige implementatie. 
●  Eenvoudig te koppelen aan andere systemen (interface met TMS/ERP systemen). 
●  Geen contract termijn (maandelijks aan te passen). 
●  Voordelig in gebruik (maandabonnement / pay-per-use). 



Bumbal 
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Bumbal 
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Functionaliteit standaard

● Activiteiten invoer – beheer
● Handmatig plannen
● Basic reports
● Admin | beheer
● Chauffeurs App
● Chat planner - chauffeurs
● Track & Trace

Add-ons (tegen meerprijs)

● Automatisch plannen (te gebruiken in de interface)
● Automatisch ETA calculatie executie
● Automatische status berichten/portal
● Automatisch afspraken maken
● Automatisch afspraken inplannen (potloodplanning)  
● Automatische surveys
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Bumbal planning is het volledige product (stand-alone of gekoppeld aan ERP/TMS),  
afspraken en track & trace zijn als losse deeloplossingen in te zetten (gekoppeld aan ERP/TMS). 



Bumbal planning 

Het (automatisch) plannen van ritten 
●  Activiteiten invoeren en beheren incl.mogelijkheid tot gebruik  

 tags (typering van activiteiten en ritten). 
●  Handmatige ritplanning via drag & drop. 
●  Standaard kaartmateriaal van Google maps beschikbaar. 
●  Uitgebreid resource management. 
●  Optioneel automatisch plannen via GraphHopper (of Ortec). 
●  Optioneel alle add-ons voor afspraken en track & trace te gebruiken. 



Bumbal afspraken 
Het (automatisch) maken van afspraken 
●  Geschikt voor zowel bezorging als service/installatie/ montagebezoeken 
●  Klant plant afspraken zelf in (op basis van vooraf ingestelde dag-, regio-, en tijdvenster 

 filters en optioneel op basis van beschikbaarheid werkelijke capaciteit in de planning). 
●  Automatische communicatie per SMS / mail over status afspraken. 
●  Customization van klantcontact mogelijk (logo - kleuren – teksten). 
●  Optioneel orderverrijking (over afleversituatie / gewenste services) door klant zelf. 
●  Optioneel automatische klantevaluatie over aflevering per SMS/mail. 



Bumbal track & trace 
Registreren van werkzaamheden van medewerkers onderweg 
●  Track & trace (monitoren werkzaamheden) voor onderweg via 

 smartphone APP voor medewerkers / chauffeurs. 
●  Met o.a. mogelijkheid digitale handtekening, melden afwijkingen 

 en foto’s maken. 
●  Status te volgen via track & trace scherm. 
●  Optioneel automatische status updates / ETA (estimated time of 

 arrival) berichtgeving per e-mail, SMS of ETA portal. 



Referenties Microsign - Bumbal 
Microsign – Bumbal referenties 

!  2016: automatisch plannen, mix van vaste routes / stops en losse 
stops voor 5 voertuigen, in de toekomst eventueel ETA berichtgeving 

!  2017: automatisch plannen, mix van vaste routes / stops en losse 
stops voor 8 voertuigen 

!  Q4 2017: automatisch plannen, volledig dynamisch (geen vaste 
routes) voor 31 voertuigen en in de toekomst eventueel ETA voor B2C 



Referenties 
Een greep uit onze referenties 



Waarom Bumbal? 
De voordelen van Bumbal 
●  Betere klantafspraken (bezorgen – service – installatie – montage). 
●  Geautomatiseerde ondersteuning customer service. 
●  Geen no-shows. 
●  Betere planning. 
●  Eenvoudiger en betere administratie. 
●  Centraal overzicht. 
●  Betere informatie voorziening. 

Kortom meer grip & meer service 



Contact 
Nieuwsgierig?  
Neem contact op en probeer Bumbal. 

Stijn Vos 
stijn.vos@bumbal.eu 
06 – 51716314  

Bas Holland 
bas.holland@bumbal.eu 
06 – 13511444  

Dennis Duijsters 
dennis.duijsters@bumbal.eu 

Bumbal 
+31(0)13 2201600 

Huis van de Logistiek 
 Heraclesstraat 6 
 5048 CG Tilburg 



www.bumbal.eu 


