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Haal alles uit Industry 4.0 met
Internet of Things en
Business Analytics
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INDUSTRY 4.0 MET IOT & BA

Axians biedt alle
ingrediënten voor een
succesvolle data-organisatie
“Nu het inzicht
in onze IT-data
zo duidelijk en
snel is, zijn we
klaar voor de
volgende stap:
de machinedata
hierbij betrekken.”

De tijd van bedrijfsbeslissingen nemen op gevoel en ervaring is voorbij. Door de opkomst
van Internet of Things (IoT), data-analytics en de ontwikkeling van sensoren en cloud
computing, ontstaat de zogenaamde vierde Industriële Revolutie. De industrie wordt
flexibeler, krijgt meer inzichten en hanteert een andere manier van werken. Axians speelt
in op deze ontwikkeling door op te treden als partner voor de benodigde hardware, cloud
en data-analytics. Een one-stop-shop, zonder vingerwijzen.

Als je start met datagedreven werken komt daar veel bij

De pijn zit vaak aan beide kanten. Als je IT-data op orde

kijken. Hoe datavolwassen is je bedrijf nu? Welke data

is, kun je daarna je OT-data hierop aansluiten. Andersom

verzamel je, en op welke manier? Is er in eerste instantie

kan ook: veel bedrijven hebben het besef dat er waarde in

behoefte om de IT-data (CRM, ERP, financiën enz.) te

hun machinedata zit, maar die data moet ergens landen

herstructureren met Business Analytics? Of wil je juist

en gecombineerd worden met je IT-data. Pas dan kun je

operational data (OT) uit je machines halen met Internet

de volledige keten overzien en datagedreven beslissingen

of Things? Kan het ook allebei?

nemen.
Een praktijkvoorbeeld is een machinefabrikant die graag
hulp wilde bij het verzamelen en organiseren van IT-data.
Deze vraag kwam vanuit kantoormedewerkers. Zij zijn
lang bezig met het vergaren en sorteren van data in Excel
en dat vaak iedere maand. Dat kost tijd en dus geld.
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“De Business
Analytics-tool
verzamelt een
nauwkeurige
selectie van de
data uit Maestro,
schoont de data
op, verbindt
ze met elkaar
indien nodig en
deelt deze met
de fabrikant.”

INDUSTRY 4.0 MET IOT & BA

BUSINESS ANALYTICS

DATA UITWISSELEN

Axians verzorgde een nieuw datawarehouse waarin

Een fabrikant kan met de data van zijn machine innoveren

nieuwe data ‘on demand’ zichtbaar is in een overzichtelijke

op de nieuwe generatie machines. Echter staat de machine

dashboards. De vervolgvraag luidde: “Nu het inzicht in

vaak bij de gebruiker en moet er dus een samenwerking

onze IT-data zo duidelijk en snel is, zijn we klaar voor de

zijn met de klant om over deze data te beschikken. Zo’n

volgende stap: de machinedata hierbij betrekken.”

samenwerking ligt vaak gevoelig voor de gebruiker.

MAESTRO

Gelukkig zijn er adviseurs die dit juridisch, financieel en
met oog voor intellectueel eigendom in goede banen

Om de data uit machines te halen is er een dirigent

leiden. Daarnaast organiseert Axians workshops voor

nodig die ervoor zorgt dat alle apparaten en machines

klanten en machinebouwers om de mogelijkheden te

zijn aangesloten en in de juiste maat data aanleveren.

verkennen. De voordelen, angsten en belangen komen

Bij Axians heet deze dirigent “Maestro”. Ook wel de

hierbij aan bod.

‘IoT-orchestrator’ genoemd. Maestro is in staat om snel
machines en apparatuur aan te sluiten en daar data uit te

PREDICTIVE MAINTENANCE

halen. Sommige machines bevatten al software waardoor

De Business Analytics-tool verzamelt een nauwkeurige

er enkel nog een connectie met het internet nodig is om

selectie van de data uit Maestro, schoont de data op,

data uit te lezen. Andere apparaten hebben geen software,

verbindt ze met elkaar indien nodig en deelt deze met

maar wel gedrag. Hier worden sensoren aan toegevoegd

de fabrikant. Denk hierbij aan lokale data zoals storingen,

waardoor het gedrag wordt omgezet in data.

draaiuren of temperatuur. Deze informatie is van belang
om als fabrikant de (potentiële) gebruiker statistisch te
adviseren over gebruik, standplaats en onderhoud. Zo
kan de fabrikant melden dat er binnen 2 à 3 maanden
kans is op storing van onderdeel X. Door deze storing voor
te zijn met zogenaamde predictive maintenance en het
onderdeel tijdig te vervangen, verhoog je de uptime en
productiviteit van de machine.

MACHINE AS A SERVICE
Normaliter voert de fabrikant geen onderhoud uit, maar
door het uitwisselen van deze data ontstaat er een nieuw
verdienmodel voor de fabrikant die gunstig uitpakt voor
de gebruiker, namelijk: Machine as a Service. In zo’n geval
heeft de klant een machine op locatie in gebruik, maar niet
aangeschaft. De leverancier verkoopt aan de gebruiker
namelijk een x-aantal producties per tijdseenheid met
een bepaalde beschikbaarheid en kwaliteit.
De beschikbare data maken het mogelijk om af te
rekenen op performance en efficiency. De leverancier
heeft aan de gebruiker namelijk een x-aantal producties
per tijdseenheid met een bepaalde beschikbaarheid
en kwaliteit verkocht en wordt dus afgerekend op de
performance. De gebruiker betaalt voor de prestatie en de
performance. Dit maakt voor de gebruiker de kosten per
product inzichtelijk. Voor de leverancier is het gunstiger,
omdat zij een continue relatie opbouwt met de klant en
eigenlijk fungeert als partner. De relatie tussen leverancier
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en klant wordt hierdoor enorm versterkt.
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TOEGANG TOT DATA

GEEN DISCUSSIES, FOCUS OP TOEKOMST

Waar datagedreven wordt gewerkt, hebben mensen

Als je je inzichten wilt presenteren, gebruik je deze

toegang tot data. Niet iedereen heeft echter dezelfde

visualisaties gemakkelijk tijdens een presentatie zonder

rol.. De Business Analytics-tool is zo ingericht dat jij de

dat hierbij specialistische software wordt geopend. Als je

inzichten te zien krijgt die voor jouw rol relevant zijn.

op de visualisatie klikt, kun je gemakkelijk de brondata

Daarbij kun je altijd terug naar de bron en zien hoe de

zien zodat er geen discussies ontstaan over de juistheid

data is opgebouwd. Als er aan de bron iets verandert, zie

en volledigheid. Handig, want dit beperkt de ruis rondom

je direct welk effect dit heeft. Dit helpt je om op basis van

de data. Dit bespaart een hoop tijd en zorgt ervoor dat

datagedreven inzichten de juiste beslissingen te nemen.

de energie uitgaat naar het nemen van datagedreven
beslissingen. En dat is precies wat je nodig hebt om
toekomstproof te zijn.
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