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Start-up Dockflow hoort bij beste software voor voedingslogistiek
ANTWERPEN - 17 December 2019 — Food Logistics, het vakblad toegewijd aan de food supply
chain, heeft Dockflow opgenomen in zijn 2019 FL100+ Top Software and Technology Providers lijst.
Een half jaar na lancering van het platform, valt de start-up reeds in de prijzen. Ze staan tussen de
grote corporates die al jaren steevast de lijst aanvoeren. “De forwarding-markt is erg
gefragmenteerd. De grootste marktleiders bezitten dus maar een relatief klein marktaandeel.
Daartegenover zijn er talloze kleinere spelers,” zegt Michiel Valee, CEO van Dockflow. Het zijn net
die talrijke, kleinere bedrijven waar het op mikt: “we zien dat deze KMO’s niet over de juiste
middelen beschikken om een dure en trage implementatie van een klassiek softwarepakket te
doorlopen. Daarnaast is er in de maritieme perishables shipping-markt een duidelijke nood aan
kwalitatieve track- en traceoplossingen”. Het Dockflow-platform geeft forwarders en verladers een
portaal waar hun klanten maritieme verschepingen tot in detail kunnen volgen. Via een ‘Software
as a Service’-model wil de start-up de drempel voor kleinere bedrijven verlagen.
Referentiegids
De jaarlijkse FL100+ Top Software and Technology Providers is de referentiegids in de industrie
voor software- en technologiebouwers die producten en diensten leveren met kritieke waarde
voor bedrijven in de globale food & beverage supply chain.
“Software en technologie spelen een vitale rol in de F&B-industrie. Dit gaat van sensoren om
kritieke temperaturen voor perishables te monitoren tot een WMS voor stockbeheer,” bemerkt
John R. Yuva, hoofdredacteur voor Food Logistics en Supply & Demand Chain Executive. “De
transparantie en veiligheid van de digitale globale food supply chain zouden niet bestaan zonder
innovaties in software en technologie. Onze FL100+ ontvangers zijn een drijvende kracht achter
compliance in de supply chain en wijzigingen in de regelgeving die iedereen ten goede komen van landbouwers tot consumenten.”
Bedrijven die opgenomen zijn in de 2019 FL100+ Top Software and Technology Providers lijst
zullen uitgelicht worden in de Food Logistics editie van November/December 2019 en zijn online
terug te vinden op www.foodlogistics.com.

