
Topkwaliteit ondersteunt door inzet 
Logistics.ONE!

Mondial TSN Groep, in 2010 uitgeroepen tot „beste verhuisbedrijf  
van Nederland“.

De Mondial TSN Groep is een mo-
derne logistieke dienstverlener ge-
vestigd in het midden van het land. 
Het brede logistieke aanbod van 
de Mondial TSN Groep biedt vari-
atie, uiteenlopend van particuliere 
verhuizingen tot grote zakelijke 

De drie vestigingen van de Mondi-
al TSN Groep zijn gelegen in Houten 
en Vianen. In Houten is de hoofd-
vestiging met kantoor, operationele 
opslag en distributie. De twee vesti-
gingen in Vianen zijn beide opslag-
loodsen. Al deze locaties zijn cen-
traal gelegen in Nederland, zodat 

geroepen tot „beste verhuisbedrijf 
van Nederland”. Topkwaliteit blijkt 
ook uit de medewerkers, het wa-
genpark, de bedrijfspanden en de 
overige bedrijfsvoering.

verhuizingen, van consumenten 
transport tot webshoplogistiek, 
van montage tot warehousing en 
van opslag tot selfstorage. Mondial 
TSN Groep heeft dus voor veel lo-
gistieke vraagstukken de perfecte 
oplossing!

„Wij weten altijd, in real-time, 
de status en locatie van al onze 
zendingen. Deze informatie is 
beschikbaar binnen onze or-
ganisatie, maar die kunnen we 
ook delen met onze opdrachtge-
vers”

heel Nederland en Vlaanderen snel 
bedient kunnen worden.

De Mondial TSN Groep staat voor 
kwaliteit, dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat men ISO 9001 en ISO 
14001 gecertificeerd is. Ook is Mon-
dial TSN Groep lid van de EMG (Euro-
pean Moving Groep) en in 2010 uit-



Het verder optimaliseren van 
bedrijfsprocessen, realiseren van 
„Management By Exception” en 
papierloze communicatie met 
chauffeurs en andere in de Supply 
Chain betrokken partijen zijn de 
belangrijkste redenen geweest om 
te kiezen voor het implementeren 
van Aventeon’s Logistics.ONE soft-
ware.

„Wij weten altijd, in real-time, de 
status en locatie van al onze zen-
dingen. Deze informatie is beschik-
baar binnen onze organisatie, maar 
die kunnen we ook delen met onze 
opdrachtgevers”, aldus Marien van 
Kranenburg, IT-Manager bij Mondial 
TSN Groep. „Aflevering van onze 
zendingen vindt geheel papierloos 

plaats, op het mobiele apparaat 
wordt alles door Logistics.ONE ver-
zorgd. Wij hebben gekozen voor 
de Android-versie van Logistics.
ONE, op dit moment werken onze 
chauffeurs met de Samsung Xco-
ver, een Android smartphone. We 
zijn erg tevreden over de flexibili-
teit van Logistics.ONE, de taken en 
dynamische vragenlijsten bieden 
ons hele effectieve mogelijkhed-
en. Mondial TSN Groep levert ook 
veel, sterk uiteenlopende diensten. 
Deze worden allemaal gepresen-
teerd binnen een erg herkenbare, 
logische workflow. We waren erg 
onder de indruk van hoe snel onze 
chauffeurs met Logistics.ONE kon-
den werken, tot heden heb ik nog 

nooit een mobiele oplossing gezi-
en die zo gebruiksvriendelijk is als 
Logistics.ONE”!

„Sinds wij Logistics.ONE 
gebruiken, zijn diverse nieuwe ver-
sies gereleased. Iedere versie heeft 
nieuwe functionaliteiten, waarvan 
sommige ons zeer interessante 
meerwaarde bieden. We zijn nog 
steeds erg tevreden met onze keuze 
voor Aventeon als leverancier van 
de mobiele oplossing voor onze 
chauffeurs”!

„Ik heb nog nooit een mobiele oplossing gezien die zo gebruiksvrien-
delijk is als Logistics.ONE”!


