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TRI≡VIZOR in 3PL Study 2009
TRI≡VIZOR krijgt een vermelding als eerste neutrale ketenregisseur in de 2009 uitgave
van de 3PL Study, het jaarlijkse referentiewerk voor de logistieke uitbesteding
wereldwijd.
TRI≡VIZOR, het eerste bedrijf ter wereld gespecialiseerd in het bundelen en orkestreren van logistieke
stromen, bestaat sinds kort één jaar. Het eerste jaar wordt succesvol afgesloten enerzijds met een
intentieverklaring voor een eerste horizontale samenwerking tussen twee verladers in het kader van een
project van de POM Antwerpen en anderzijds met een vermelding in de 3PL Study 2009.
De 3PL Study is ondertussen al aan haar 14e editie toe. De studie documenteert jaarlijks de groei en de evolutie
van de logistieke uitbesteding in de wereld en is een initiatief van Capgemini, Georgia Institute of Technology,
Oracle en Panalpina. Het rapport identificeert en bespreekt de voornaamste industrietrends, uitdagingen en
opportuniteiten voor de logistieke dienstverlening. In de 2009 editie werd bijzondere aandacht besteed aan de
economische volatiliteit, de knelpunten in de ICT en supply chain orchestration. De vermelding van TRI-VIZOR
op p.39 houdt dan ook verband met deze laatste opportuniteit.
Zegt Alex Van Breedam, Chief Executive Officer van TRI≡VIZOR: "Een vermelding als pionier in de Supply
Chain Orchestration in een referentiewerk als de 3PL Study verhoogt danig onze kredietwaardigheid als
bedrijf. Dit betekent ook dat internationale experts een rol zien weggelegd voor een neutrale ketenregisseur in
horizontale samenwerkingsverbanden.”

Wie is TRI≡VIZOR?
TRI≡VIZOR zag het levenslicht in 2008 en werd opgericht door drie partners: Alex Van Breedam, Sven
Verstrepen en Bart Vannieuwenhuyse. Als ‘s werelds eerste “cross supply chain orchestrator” biedt
TRI≡VIZOR gespecialiseerde diensten aan voor de ontwikkeling, ondersteuning en orkestratie van
bedrijfsoverschrijdende samenwerking in de logistiek. Het bedrijf werkt zowel in opdracht van verladers,
logistieke dienstverleners, overheden en infrastructuurbeheerders (terminals, havens, luchthavens).

Nuttige links
http://3plstudy.com
www.trivizor.com
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