DE PERFECTE OPLOSSING
AND OSM Pro TileServer
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BEDRIJFSPROFIEL

ZAKELIJKE UITDAGING
Spotta is de grootste huis-aan-huisbezorger in Nederland. Jaarlijks bezorgt het
bedrijf in alle regio's negen miljard brochures via 23.000 leveranciers. Betrouwbare
toegang tot kaartgegevens is dan ook van wereldbelang. Het verzekert een
nauwkeurige aanpak op basis van factoren als stroomgebied en demografie.

Bedrijfsnaam:
Spotta

Hoofdkantoor:
Utrecht, Nederland

Sector:
Logistiek en leveringsketen

Bedrijfsomgeving:
• Opgericht in 1952
• Werknemers: 501-1.000

Klantinformatie:
Spotta is gerenommeerd
marktleider in de huis-aanhuismarkt (in Nederland levert
zij ieder jaar 9 miljard
ongeadresseerde artikelen).
Met meer dan 23.000 distributeurs
in dienst, biedt Spotta retailers
toegevoegde waarde door
distributieplannen te
optimaliseren en meer dan
500 consumentenprofielen te
combineren met kwantitatieve
analyses vanuit een uiteenlopend
aantal bronnen, zoals analyses van
voetbalverkeer en reisafstanden tot
specifieke stroomgebieden. Spotta
bereikt de juiste consument op het
juiste moment; tijdens offline én
online winkelen (website en app).

Toen het kaartgebruik binnen het bedrijf toenam, was Spotta eraan toe een beter
alternatief te vinden. Zij gingen op zoek naar een kosteneffectievere, praktischere en
efficiëntere oplossing bij een nieuwe provider. De serviceoplossing moest bovendien
cloud-gebaseerd en zeer flexibel zijn.

DE OPLOSSING
Twee mogelijke aanbieders kwamen in beeld en al snel viel het oog op de relatief
nieuwe dienstverlening van AND, wiens oplossing volledig voldeed aan de uiteenlopende
eisen van Spotta. Ze kozen voor OSM Pro TileServer van AND.
De implementatie was een fluitje van een cent en verliep vlekkeloos. Inmiddels is de
oplossing al weer vier jaar in gebruik. Gedurende deze periode heeft het product altijd
gedaan wat het moest doen, zonder échte problemen – Spotta heeft slechts twee keer
om ondersteuning gevraagd en in beide gevallen was de reactie razendsnel en effectief.
OSM Pro TileServer van AND biedt alles wat Spotta nodig heeft. Het is een zeer
efficiënt alternatief voor het hosten van een server binnen het bedrijf. Bovendien is
deze oplossing flexibel genoeg om ingezet te kunnen worden via uiteenlopende
toepassingen, overal in het bedrijf.

RESULTAAT: EEN CLOUD-GEBASEERDE, KOSTENEFFECTIEVE SERVER
OSM Pro TileServer van AND levert tegels die op basis van een API-verzoek worden
gegenereerd vanuit de kaartendatabases van AND of OSM. De tegelprojectie is
EPSG:3857. Deze dienstverlening biedt naast satellietbeelden voor Nederland en
Vlaanderen ook on-demand tile rendering en aangepaste styling. Als een razendsnelle
reactie noodzakelijk is, kan smart tiling met alle bewoonde gebieden vooraf gerenderd
worden geleverd. Deze kunnen worden toegepast binnen een Slippy Map-webapplicatie;
het aantal tegels per maand is ongelimiteerd. Tot op heden heeft Spotta bijna 11 miljoen
tegels gebruikt.

VOORDELEN
• Onovertroffen dienstverlening
• Uitstekende toegang
• Geweldige prestaties
• Betrouwbaarheid

“OSM Pro TileServer van AND is de perfecte
oplossing voor Spotta. Ik ben er simpelweg
lyrisch over.”
LOGO WHITE

Vincent van Wichen, Enterprise IT-architect

