
ACTUA

Geruggensteund door een

vijftiental jaar ervaring in

treinleasing besloot de Frans-

man Christian Sprauer in 2010

om zijn eigen bedrijf op te starten

“in tijden van crisis, om sneller

uit de crisis te kunnen klimmen.

“ Hij vertrekt vanuit de volgende

vaststelling: op de markt bestaat

er geen enkele geïntegreerde

beheeroplossing voor een vloot

locomotieven/wagons die “plug

and play”-telematica combineert

met gebruiksvriendelijke appli-

catiesoftware, behalve grote

erp-modules of... Excel.

Hij nam meteen een be-

sluit over de keuze van de

technologie, met name

OpenERP, waarmee ge-

makkelijk business- en

full webapplicaties ont-

wikkeld kunnen worden

in de vorm van modules,

en hij houdt de ontwikke-

ling van telematica liefst

intern om de interfaces te

beheren. Daarna ging hij

alle regio’s af: IWT in Gent

waar hij woont, dan het Waals

Gewest dat hem al meteen sub-

sidies aanbood, voordat hij be-

sloot om zijn zetel te vestigen in

Brussel, dankzij de proactieve

ondersteuning van het Brussels

Agentschap voor de Onderne-

ming en van Serge Kalitventzeff.

Zijn doel: intelligent vlootbeheer

voor de spoorwegsector (vracht-

vervoer), rekening houdend met

de vrijmaking van de Europese

markt die een aanzienlijke ver-

splintering van de actoren te-

weegbrengt en waar korteter-

mijnhuur van materiaal

(locomotieven en wagons) een

feit is. De oplossing die Railnova

invoert, bevat twee luiken. Een

ingebouwd telematisch gedeelte

dat instaat voor de verzameling

van gegevens over het rollend

materieel, of het nu gaat om de

geolocalisatie ervan of informa-

tie over de gezondheidstoestand

van het materiaal, dankzij een

specifieke Railster box die ont-

wikkeld werd door Railnova en

waarmee maar liefst 40 gege-

vensbronnen kunnen verbonden

worden. Het andere luik is de

automatisering van de materi-

aalbeheeroperaties op basis van

de gegevens (pannes, waarschu-

wingen, volgend onderhoud, 

afgelegde km, bedrijfsuren)

dankzij de functionele Railfleet-

modules, die dan gekoppeld

worden aan de OpenERP-soft-

ware voor het automatiseren

van taken als de planning of fac-

turatie.

“Ons product beantwoordt aan

een echte automatiseringsbe-

hoefte van de beheeroperaties

van een treinvloot”, vindt Chris-

tian Sprauer, zaakvoerder en

oprichter van Railnova. Op dit

ogenblik telt het bedrijf 4 klan-

ten, waaronder Eurotunnel, en

zal ze tegen het eind van het jaar

een honderdtal locomotieven

beheren (het Europese park

wordt globaal geschat op 10.000

locomotieven), met de doelstel-

ling om te komen tot zowat 700

machines over 5 jaar. In 2012

zou Railnova ook een ‘high avai-

lability supply chain’ oprichten,

zodat kleine ateliers hun aan-

vragen van onderdelen kunnen

samenvoegen dankzij informatie

die vooraf verzameld wordt door

de telematica. Het bedrijf voor-

ziet ook een ruggedized mobile

tablet om de processen van de

bestuurders en onderhouds-

technici te automatiseren.#[MH]
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Naam: Railnova, 

www.railnova.eu

Zetel: Brussel

Oprichtingsdatum: 2010

Personeel: 4 personen (+ 2

tegen december), plus 3 ex-

terne ontwikkelaars

Investeringen en/of subsi-
dies: eigen fondsen 100.000

euro, subsidies Innoviris
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Alle Belgische radiozenders op je PlayBook
Dat het niet altijd apps moeten zijn voor iOS en Android, mijnheer. Dat

vond ook Steve Dua, een ontwikkelaar uit Gent. Dua bouwde met ‘Belgium

Radio’ een applicatie via dewelke je Belgische radiozenders kan belui-

steren op de BlackBerry PlayBook. Geïnteresseerden hoeven slechts de

naam van hun favoriete zender aan te klikken en kunnen beginnen lui-

steren (in streaming). Uiteraard kan er een lijstje met favoriete zenders

worden opgesteld, maar opnemen is voorlopig nog niet mogelijk (wat bij-

voorbeeld wel kan met webradio’s voor concurrerende platformen zoals

TuneIn). Belgium Radio is te koop voor 99 cent in de BlackBerry App

World, de applicatiewinkel van Research In Motion. Overigens heeft de

Gentenaar met MovieSrtPlayer en WorldWebCams nog twee andere apps

op zijn naam voor de tablet van RIM. Zijn motivatie om voor dat systeem

te werken? “Wie apps bouwt voor de PlayBook, krijgt het toestel gratis!”

V.l.n.r., Christian Sprauer, Olivier Le
Thanh en Charles-Henri Mousset.

‘iTrustMyDriver’ is als winnaar uit de bus gekomen van
de tweede editie van het Startup Weekend in Brussel,
een event dat het Belgische onlinegebeuren wil stimu-

leren. ‘JustDelivered’ kreeg de prijs voor leanest start-up, in
‘CloudAppFinder’ zag de jury het meeste potentieel wat

inkomsten betreft. 
‘iTrustMyDriver’ wil uitgroeien tot een soort van

TripAdvisor voor de vervoerssector. Mensen die niet
vertrouwen op gewone taxi’s (voor het ophalen van
hun kinderen bijvoorbeeld) kunnen een beroep doen
op de diensten van de start-up in spe voor prepaid-
ritjes met ‘gecertificeerde chauffeurs’. “Leuk idee”,

zegt medeoprichter van Sonic Angel en jurylid Bart
Becks, “want in heel wat grote steden zijn taxi’s verre

van populair. Een vaste chauffeur reserveren voor een
kleine meerprijs zal heel wat mensen aanspreken.”  

JustDelivered is een marktplaats waar mensen die geen
tijd hebben om inkopen te doen, hulp kunnen vragen. Als
je binnen het uur bloemen nodig hebt voor je lief bijvoor-
beeld. CloudAppFinder tenslotte, wil een soort van online
Gouden Gids zijn voor cloudapps, inclusief rankings en
reviews van gecertifieerde gebruikers. “Het waren brave
projecten, maar iets slechts zat er niet tussen”, vond Ema-
kina-opperhoofd Brice Le Blevennec. “Al zat er geen kan-
didaat tussen waar ik geld op zou inzetten.”

De winnaar wordt 4 maanden financieel bijgestaan
door het Founder Institute, een organisatie die jonge
tech start-ups helpt om van de grond te komen. De an-
dere twee prijsbeesten mogen zich, net als ‘iTrustMy-
Driver’, verheugen op een ticket voor het Microsoft
Boostcamp. Overigens mogen ook ‘WeddingPlanner’
en ‘Cook a la Casa’ rekenen op een intensieve business
training voor it-start-ups van Microsoft.#[FT]
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