
world port accelerator



2015 2020

> 
94%

PortXL Alumni 
in operations

98
Scaleups & Start-ups 

accelerated

6 Start-up Programs Executed 
Rotterdam (5) & Singapore (1) 411

Ports Active 
on our Port 

Atlas

>200 Pilot contracts 
signed

>3500
Innovative companies 

in the database

>5000
Visitors 

during our events 3 Annual 
Executive 
Events  

16
Corporate Partners  

4400
Followers 

on Social Media

Scaleup Programs Executed
Rotterdam (2) & Antwerp (2)



PortXL Partners Rotterdam
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MATCH by PortXL

A

• 400 challenges 

A. Haven uitdagingen B B. Zoek & Match

• Inspiratie rapport 

C
C. Samenwerking

• Digitale begeleiding
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Onze ambitie ligt hoog

200 bedrijven

4

3

2

1

400 Innovatie uitdagingen

2000 Matches

100 innovatieve projecten
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Spelregels

q Krijg een idee van mogelijke startup oplossingen

q Er is geen goed of fout

q Laat in de poll weten of je dit interessant vindt

q Er is beperkte tijd en informatie beschikbaar – dus snel kiezen



Locatie
Belgie

Sectoren
Maritime & Ports

Omschrijving

Seafar ontwikkelt en implementeert technologie om 

geautomatiseerde binnenvaartschepen op afstand 

te ondersteunen en te bedienen, geïntegreerd met het 

Seafar-controlesysteem. Ze gebruiken AI en machine 

learning voor hun oplossing en het schip wordt bediend 

door een erkende kapitein om de kwaliteit te waarborgen.

Seafar



Omschrijving
Het bedrijf voert inspectie en monitoring uit van de 
binnenwateren en voert hydrografische 
onderzoeken uit via een autonoom watervaartuig. 
Gebruikmakend van multibeam dieptemeter en lidar om 
onderwaterinspectie uit te voeren en gedetailleerde 
onderzeese gegevens te verzamelen. 
Het vaartuig maakt gebruik van software voor het 
detecteren en vermijden van objecten. De oplossing 
omvat data-analyse en voorspellende 
onderhoudsmodellen.

Aquatic Drones
Locatie
Nederland

Sectoren
Maritime & Ports



Orca AI

Omschrijving

Orca AI biedt Artificial Intelligence navigatieoplossingen aan de 

maritieme industrie. De oplossing maakt gebruik van AI-algoritmen 

om realtime informatie van de scheepssensoren te analyseren. 

De oplossing maakt zicht mogelijk in zones met slecht zicht, 

waardoor het bewustzijn in drukke waterwegen toeneemt. De slimme 

alarmen van het bedrijf geven waarschuwingen wanneer het 

schip ondiep water binnengaat.

Locaties
Israel
United Kingdom

Sectoren
Maritime & Ports



Omschrijving
Platform dat expediteurs helpt bij het voltooien van de 
digitale transitie. De mogelijkheden omvatten 
dynamische prijzen, documentbeheer, real-time tracking 
en monitoring via IoT-technologie en slimme 
poortoplossingen. 
Het bedrijf stelt bedrijven in staat om 
containerladingen eenvoudig te controleren en te 
bewaken door middel van dynamische prijsmodellen.

Hashmove
Locatie
United Arab Emirates

Sectoren
Maritime & Ports
Logistics



VRT Finland

Omschrijving
Voert zeer nauwkeurige maritieme inspecties uit met 
behulp van multibeam sonar en 3D-visualisatiesoftware. 
Met deze methoden kan het bedrijf de (zee)bodem en 
andere hydrografische onderzoek parameters 
monitoren. Het bedrijf analyseert deze gedetailleerde 
gegevens en levert uitgebreide rapportages aan klanten.

Locatie
Finland

Sectors
Maritime & Ports
Chemicals & Refinery
Energy



www.MatchbyPortXL.com
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