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Partnership GrootJebbink en Essensium
Nieuw schadepreventiesysteem moet ongelukken op bedrijfsterreinen voorkomen
GrootJebbink BV en Essensium NV gaan een formeel partnership aan voor het in de markt zetten
van SafeTrack, een EPS-gebaseerd systeem waarmee aanrijdingen op bijvoorbeeld
bedrijfsterreinen voorkomen kunnen worden. Het product zal onderdeel gaan uitmaken van Sylogi,
het eigen merk van GrootJebbink op het gebied van schadepreventie en voertuigmanagement.
SafeTrack is een Real Time Location System (RTLS) dat plaatsbepalingen kan doen op plekken waar
GPS of Wi-Fi geen bereik hebben, zoals op de werkvloer of op een bedrijfsterrein. Het systeem kan
tot op 30 cm nauwkeurig en in real-time de positie bepalen van machines, transportmiddelen,
goederen of personen en ingrijpen als het erop lijkt dat twee objecten op elkaar gaan botsen.
Nieuwe oplossingen voor klanten
“Door onze jarenlange ervaring in veiligheidssystemen voor bedrijfsvoertuigen hebben we veel
kennis opgedaan omtrent de verschillende technologieën die gebruikt worden in de diverse
bedrijfssectoren. Wij zien de SafeTrack oplossing van Essensium als een high-end systeem voor het
gelijktijdig volgen van voertuigen en mensen, zowel indoor als outdoor” zegt Eric Groot Jebbink,
oprichter en directeur bij GrootJebbink. “SafeTrack stelt ons in staat om onze klanten oplossingen te
bieden waar we dat tot op heden nog niet konden”.
Samenwerking
Ook Filip Buerms, CEO bij Essensium, is blij met de samenwerking: “We zijn verheugd dat
GrootJebbink met ons deze partnerovereenkomst sluit. Als specialist in veiligheidssystemen voor
bedrijfsvoertuigen is GrootJebbink een ideale partner voor het in de markt zetten van onze SafeTrack
oplossing in de Benelux”.
Gepatenteerde afstandsmeting
Het SafeTrack EPS-systeem is gebaseerd op een gepatenteerde, continue afstandsmeting tussen
mobiele en vaste ‘nodes’. Mobiele nodes kunnen zijn bevestigd aan voertuigen of personen en vaste
nodes zijn gemonteerd op infrastructuur op een bedrijfsterrein. De gemeten afstanden worden naar
een lokale server gestuurd die vervolgens de positie van de verschillende objecten (ten opzichte van
elkaar) berekent. Hierdoor kan het systeem er bijvoorbeeld voor zorgen dat twee vorkheftrucks die
met elkaar dreigen te botsen, beiden snelheid minderen waardoor de aanrijding kan worden
voorkomen.
Over GrootJebbink BV
GrootJebbink BV is een specialist op het gebied van veiligheids- en controlesystemen voor
bedrijfsvoertuigen die al bijna 20 jaar aan de weg timmert in de Benelux. De missie van GrootJebbink
is het verbeteren van de veiligheid op de weg, op de bouwplaats en in het magazijn. Deze missie
wordt ten uitvoer gebracht door het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten en
systeemoplossingen. Met Sylogi heeft GrootJebbink een eigen merk op het gebied van
schadepreventie en voertuigmanagement. Samen met verschillende partners uit diverse landen is
GrootJebbink actief betrokken bij de ontwikkeling van de producten.
Meer over GrootJebbink op www.grootjebbink.nl en www.sylogi.com

Over Essensium N.V.
Essensium NV is een spin-off van Imec, gespecialiseerd in embedded software en draadloze real time
plaatsbepaling (RTLS). Essensium ontwikkeld het EPS (Essensium Positioning System) platform. EPS is
een gepatenteerd real time RTLS platform met een unieke combinatie van hoge nauwkeurigheid, ver
bereik en laag energie verbruik. EPS vind vooral toepassingen in de logistieke & industriële sectoren
waar mensen en industriële voertuigen worden gevolgd.
Meer over Essensium op www.essensium.com.
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