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Met het Ridder CoRanger Productive arbeidsregistratiesysteem 
worden activiteiten van medewerkers, gewashandelingen en 
logistieke systemen in de kas volledig automatisch geregistreerd. 
De Ridder CoRanger technologie levert een automatische 
datacollectie die resulteert in een hogere betrouwbaarheid van 
productiegegevens en een flinke kosten en tijdsbesparing rondom 
de administratie van productiedata uit de kas- en verpakkingshal.

Maak kennis met Ridder CoRanger Productive, 
een uniek padregistratiesysteem voor in de kas.

De voordelen van werken met CoRanger Productive 

• Aanzienlijke tijdsbesparing door invoerloze arbeidsregistratie

• Geen terminals, apps of handheld systemen

• Betrouwbare informatie, lagere foutmarge

• Minder administratie en correcties

• Meer aandacht voor de kwaliteit van het werk
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Ridder CoRanger Productive  is een volautomatisch 
padregistratiesysteem dat data rondom handelingen 
zoals oogsten, dieven draaien, snoeien en zakken 
volautomatisch registreert op basis van een zeer 
nauwkeurige positiebepaling in de kas. 
Die positiebepaling kan dankzij een gepatenteerde 
Ultra-Wide-Band technologie. Deze maakt het mogelijk 
om de posities van medewerkers, oogstkarren of 
andere objecten in de kas tot op 10 cm nauwkeurig 
te vast te leggen. De Ridder CoRanger Beacons 
geïnstalleerd in de kas vormen samen met 
de draagbare CoRanger Tags hoogwaardige 
infrastructuur om activiteiten te monitoren.

Door de volautomatische dataregistraties van CoRanger 
binnen de software van Ridder Productive te koppelen, 
weet u exact welke handelingen er in welke zones 
plaatsvinden. Doordat ook de karren en andere logistieke 
systemen in verbinding staan met het Ridder CoRanger 
systeem kan er een zeer gedetailleerd registratie worden 
gegenereerd. Medewerkers hoeven daardoor zelf geen 
handelingen, locaties of karren meer te registreren 
via invoerterminals, mobiele apps of scansystemen.
Zo ontstaat er ruimte voor volledige focus ophet werk. 
Dit levert een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing op 
en verbetert bovendien de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de oogst- en arbeidsregistratie.



Duijvestijn Tomaten in Pijnacker is de eerste 
teler waar met het Ridder CoRanger systeem 
de arbeids- en oogstregistratie volledig 
zonder handmatige invoer plaatsvindt. 
Na een succesvolle test in de ID-kas van 
het Duijvestijn Innovation Centre is begin dit 
jaar hun nieuwe kas van 10 hectare volledige 
uitgerust met Ridder CoRanger Beacons. 
Alle medewerkers dragen in de nieuwe kas 
de Ridder CoRanger tag.

Wilt u weten 
hoe dit werkt in 
de praktijk? 

“Dankzij CoRanger 
Productive gaat er geen 

tijd meer verloren aan het 
invoeren van data of de 
administratie die komt 
kijken bij het corrigeren 
van de data. Alles vindt 
volledig en veilig op de 
achtergrond plaats.”

Maaike Bracke-Verhoeven
arbeidsmanager

Duijvestijn Tomaten

Ridder CoRanger Productive maakt gebruik 
van Ridder’s gepatenteerde CoRanger indoor 
positioning technologie. CoRanger maakt het 
mogelijk om de posities van medewerkers, 
oogstkarren of andere objecten in de kas 
tot op 10 cm nauwkeurig te registreren. De 
Ridder CoRanger Beacons geïnstalleerd in 
de kas vormen samen met de draagbare en 
bevestigbare CoRanger Tags hoogwaardige 
infrastructuur om activiteiten te monitoren.

Nieuwe standaard voor precisie tuinbouw
Naast het toepassen van CoRanger voor 
het registreren van productie en arbeid met 
Ridder Productive kan de CoRanger indoor 
positioning technologie voor nog veel meer 
toepassingen in de kas worden gebruikt. Ridder 
biedt CoRanger dan ook aan als een open 
technologie en nieuwe standaard voor precisie 
tuinbouw. Ridder werkt graag samen met 
andere ontwikkelaars en tuinbouw innovators 
die gebruik willen maken van Ridder CoRanger 

indoor positioning.

Ridder CoRanger is volledig 
geïntegreerd binnen de Ridder Productive 
arbeidsregistratieoplossingen. Op basis 
van de positie van de medewerker en de 
arbeidsplanning binnen de software van Ridder 
Productive, weet Ridder CoRanger exact welke 
handelingen er in welke zones plaatsvinden. 
Doordat ook de karren en andere logistieke 
systemen via de CoRanger Tags en Beacons 
in verbinding staan met het Ridder CoRanger 
systeem kan er een zeer gedetailleerde en 
betrouwbare registratie worden gegenereerd 
zonder dat de medewerkers hier ook maar iets 
voor hoeven te doen.

Nieuwe standaard voor 
precisie tuinbouw

Hoe werkt CoRanger
Indoor Positioning? 


