Testfase integrale planning Nextlogic binnenkort van start
ROTTERDAM 28 maart 2019 – De ontwikkelingen binnen Nextlogic zijn inmiddels dusdanig
gevorderd dat de testfase voor de integrale planning binnenkort gaat starten. Daarmee komen
een aantal parallelle ontwikkelingen waaraan gewerkt is voor het eerst volledig samen.
De vijf grote Maasvlakte terminals doen mee
Over de afgelopen periode is op veel fronten goede vooruitgang geboekt. De technische onderdelen
zijn nagenoeg opgeleverd en klaar om in de praktijk getest te worden, een groot aantal barge
operators wordt komende maanden gekoppeld aan Nextlogic, de meerderheid van de depots heeft
inmiddels zijn betrokkenheid bevestigd en de vijf grote Maasvlakte terminals zijn elk bezig met de
voorbereidingen op de komst van Nextlogic. Daarnaast is Portbase in samenwerking met Nextlogic
bezig om de informatie-uitwisseling tussen RWG en APM voor te bereiden en is het Nextlogic team
volop bezig met het gereedmaken van de praktijkproeven.
“Vanaf april kunnen wij via Nextlogic vanuit ons eigen ECT systeem containerstatusinformatie delen
met barge operators. Hier is de afgelopen periode hard aan gewerkt; een mooie stap op weg naar de
livegang.”, aldus Johan Hoekwater, Manager Logistics Development bij ECT
Werkzaamheden in de testfase
De testfase is cruciaal voor een succesvolle livegang omdat het de kinderziektes uit de systemen
haalt en partijen gewend laat raken met de nieuwe processen en andere manier van werken. Op basis
van de huidige ontwikkelingen is het de verwachting dat er voldoende partijen zijn aangesloten bij
livegang om de integrale planning direct impact te laten hebben. Dat is belangrijk, want voor de
integrale ketenoplossing die Nextlogic biedt blijft gelden: hoe meer partijen er meedoen, hoe
effectiever de integrale planning straks wordt.”, aldus Wouter Groen, Manager Nextlogic.
Aanpassing in de planning/oplevering
Ondanks de positieve ontwikkelingen is er recent op een belangrijk onderdeel vertraging ontstaan.
De leverancier van de integrale planning heeft Nextlogic laten weten meer tijd nodig te hebben voor
het voltooien van de laatste ontwikkelfase. Inmiddels zijn extra maatregelen toegezegd om de
levering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De latere oplevering op dit onderdeel maakt dat
Nextlogic haar planning enigszins heeft moeten aanpassen. De organisatie verwacht vanaf 1
november 2019 live te kunnen gaan met haar dienstverlening.
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