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Fabrikanten van industriële machines en componenten (IM&C) staan voor belangrijke 
keuzes. Met een steeds concurrerender omgeving dienen de bedrijfsactiviteiten nu 
nadrukkelijk gebaseerd te zijn op snelheid en inzicht: klanten willen realtime updates over 
hun orders, het personeel op de werkvloer wil productieapparatuur proactief onderhouden 
en leidinggevenden moeten de distributie over de gehele wereld volgen.

IM&C-bedrijven staan onder toenemende druk om effectiever en efficiënter te werken 
en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag naar snelheid en productinnovatie. Toch is 
het moeilijk om deze uitdagingen aan te gaan wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
verouderde technologie en processen nog grotendeels handmatig worden uitgevoerd. 
Vooral als het externe partners en wereldwijde activiteiten betreft. Trage, foutgevoelige 
en handmatig uitgevoerde taken en invoer van gegevens beperken het overzicht en 
belemmeren de groei, en kan bovendien schadelijk zijn voor de klantervaring. Hierdoor 
lopen bedrijven een groot risico om klanten te verliezen aan concurrenten die wél efficiënt 
en in realtime kunnen handelen en reageren.

Om aan de nieuwe eisen te voldoen, moeten IM&C-bedrijven hun activiteiten het digitale 
tijdperk in leiden door hun bedrijfsprocessen verder uit te breiden over hun partners 
heen - van leveranciers tot eindgebruikers. Dit is een cruciale uitbreiding die afwijkt 
van de traditionele focus op productie en distributie. Wat is de sleutel tot een digitale 
transformatie? Snelle toegang tot gegevens in alle bedrijfsactiviteiten. Preciezer gezegd: de 
mogelijkheid om gebruik te maken - en te leren - van bedrijfskritische gegevens door deze 
in realtime bij de juiste mensen te krijgen, op elk moment dat waardecreatie plaatsvindt. 
Met nauwkeurige informatie weten klanten precies waar hun orders zich bevinden en 
wanneer ze deze zullen ontvangen. Supply chain professionals kunnen distributieschema›s 
monitoren, potentiële problemen snel opsporen en op kostenefficiënte wijze reageren. Het 
personeel op de werkvloer kan bovendien het onderhoud van machines proactief plannen 
en het gebruik van de bedrijfsmiddelen verbeteren.

Deze transformatie helpt industriële organisaties hun efficiëntie, winstgevendheid en 
innovatiekracht te verbeteren. Gedreven door nieuwe technologieën die organisaties van 
elke omvang helpen de mogelijkheden van een realtime bedrijfsvoering te omarmen. Door 
gebruik te maken van nieuwe technologieën en digitale processen kunnen industriële 
organisaties hun gegevens effectiever verzamelen, distribueren, analyseren en gebruiken. 
Hierdoor zijn ze beter toegerust om te concurreren in de op data draaiende digitale 
economie. Om het meeste uit gegevens te halen, moeten bedrijven afstappen van analoge 
processen die de groei belemmeren. Zij dienen daarentegen juist gebruik te maken van 
technologische oplossingen die de huidige bedrijfssystemen uitbreiden en een volledig 
digitale bedrijfsvoering mogelijk maken. 

In dit document worden drie belangrijke gebieden belicht waar industriële bedrijven 
digitale transformatie moeten omarmen om efficiënter, winstgevender en innovatiever  
te worden.

Belangrijke 
keuzes

Managementsamenvatting
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Technologie is  
de succesfactor 

Technologie is een belangrijk onderdeel van iedere digitale transformatie. Het 

voorzien van uw producten van connectoren en sensoren zorgt voor een cruciale 

verschuiving naar een «digitaal» bedrijf. IM&C-bedrijven hebben nu de mogelijkheid 

om gekoppelde en geïntegreerde producten te creëren die sterkere klantrelaties 

en meer winstgevende bedrijfsmodellen mogelijk maken. Door het ontwikkelen 

van volledig verbonden producten kunnen IM&C-organisaties de functionaliteit 

van producten verbeteren, de kwaliteit verhogen en het gebruik van het product 

stimuleren.

Veel industriële machines en componenten kunnen zonder problemen verbonden 

worden aan het internet. Het integreren van connectiviteit in uw producten heeft 

onder andere de volgende voordelen:

 n Verbeterde klantrelaties: Door productgegevens te delen en meer waarde te 

bieden gedurende de gehele levenscyclus van het product, kan de klantervaring 

gedurende de gehele levenscyclus van het product verbeteren. In het geval van 

zware machines kan bijvoorbeeld het voorspellen van de vraag naar liften en het 

berekenen van de snelste tijd tot aan de bestemming de wachttijden van liften 

met wel 50% verkorten.

 n Verbeterd productgebruik: Verbonden producten kunnen klanten proactief 

wijzen op optimale onderhoudsvereisten die de bezettingsgraad verhogen en de 

totale kosten over de gehele levenscyclus verlagen.

 n Innovatieve productontwikkeling: Bedrijven kunnen gebruik maken van 

gegevens over productgebruik en -prestaties om beter inzicht te krijgen in de 

behoeften van de klant, om de huidige productproblemen aan te pakken en om 

producten in de toekomst beter te ontwerpen. 

Slechts 10 procent van de wereldwijde 
productiebedrijven zijn digitale kampioenen. Digitale 

transformatie staat al jaren op de agenda van elke CXO, 
maar bijna tweederde van de wereldwijde productiebedrijven 
is net begonnen of nog niet begonnen met hun digitale 
transformatie1

1. Verbind uw producten

1 PWC Global Digital Operations Study 2018
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IM&C-bedrijven hebben de mogelijkheid om snelle productinnovatie te stimuleren en 

de groeikansen uit te breiden met productconnectiviteit. Deze gekoppelde producten 

veranderen de manier waarop waarde wordt gecreëerd voor klanten, hoe producten 

worden ontworpen en hoe bedrijven concurreren op de markt. Bijvoorbeeld: een 

groot merkbedrijf zoekt een concurrentievoordeel en onderzoekt de mogelijkheid om 

point of use-sensoren op zijn product te plaatsen. In combinatie met voorspellende 

analyses kunnen de efficiëntie van suppletie verbeteren en de voorraadkosten voor 

zijn klanten hiermee lager worden. De bedrijven die deze aanpak omarmen, zullen 

veel succes behalen met producten die veel efficiënter, veiliger, betrouwbaarder en 

duurzamer zijn. 



Digital Champions versterken en verbeteren hun 
digitale product- en dienstenaanbod en hun toegang 

tot klanten voortdurend - direct of via derden2

2 PWC Global Digital Operations Study 2018

Figure 1: Digitaal verbonden producten zorgen voor sterkere klantrelaties en meer 
winstgevende bedrijfsmodellen.
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2. Internet of Things

Een nieuwe generatie van mobiele, connectiviteitstechnologie transformeert bestaande 

productiemethoden van industriële fabrikanten. Sensoren en andere gekoppelde apparaten 

helpen bij het verhogen van de productiviteit van productieprocessen, het verbeteren van de 

productkwaliteit en het verlagen van de onderhoudskosten.

De meeste industriële bedrijven hebben de mogelijkheden van het Internet of Things 

(IoT) nog niet geïntroduceerd in hun productielijnen of in andere onderdelen van 

hun bedrijf. Als gevolg hiervan hebben ze geen volledig beeld van hun vaste activa, de 

bijbehorende waarde en kunnen zij ook geen volledige integratie met de back-end business-

processen realiseren om operational excellence te creëren. Door de inzet van IoT op 

productiemachines en andere waardevolle bedrijfsmiddelen kunnen bedrijven, op basis 

van een beter inzicht in de prestaties en de gebruikspatronen, het gebruik en de levensduur 

van hun bedrijfsmiddelen vergroten. In het geval van Just Born resulteerde de verbeterde 

connectiviteit op de werkvloer tussen productieafdelingen en de logistieke operatie in een 

dynamische productieoplossing die de doorvoer en distributie verbeterden en uiteindelijk 

de serviceniveaus voor de klant verhoogden. De belangrijkste prestaties zijn de just-in-time 

lijnaanvullingen, multifunctionele lijnen met tellers die snelle overschakelingen signaleren 

en het invoeren van realtime informatie over verkooporderverpakkingen voor gedeeld 

gebruik van palletiseermachines op het transportdock -en dus niet in het magazijn. Hierdoor 

ontstaat daadwerkelijk een make-to-order werkmethode waarbij de producten direct op een 

vrachtwagen worden geladen.


Automatisch 
gegevens 
genereren 

Figure 2: Het Internet of Things verbindt mensen, machines, producten en 
diensten om de informatiestroom te stroomlijnen en realtime beslissingen 
mogelijk te maken, waardoor de klanttevredenheid en -loyaliteit verder verbetert.
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Innovatieve IM&C-bedrijven maken gebruik van het Internet of Things (IoT) om 

nieuwe kansen te creëren op gebieden als:

 n Voorspellend onderhoud en service: Monitor assets en verbeter de 

besluitvorming op basis van connectiviteit met fysieke bedrijfsmiddelen.

 n Conditiebewaking: Vermijd onnodig en kostbaar onderhoud en inspecties 

met nauwkeurige monitoring van het functioneren van machines.

 n Trillingsanalyse: Evalueer de conditie van een machine door potentiële 

fouten met machinecomponenten te identificeren en proactief 

machinestoringen te voorkomen.

 n Proactief alarmeren: Verander van reactief naar voorspellend onderhoud en 

diensten door toegang te krijgen tot realtime operationele gegevens.

Het hoge tempo van de veranderingen in de digitale economie verhoogt de druk 

voor IM&C-fabrikanten om zich te verdiepen in de modernisering van hun 

activiteiten met behulp van IoT-technologie. Volgens het IT Trends-onderzoek 

van 2018, uitgevoerd door de VNSG, geeft 80% van de respondenten aan dat IoT 

interessant is, terwijl 15% hiervan vaststelt dat IoT een strategische keuze voor 

hen is. De bedrijven die deze nieuwe technologie omarmen en hun activiteiten 

met IoT transformeren, zullen zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende 

marktomstandigheden. Ook kunnen zij de productie op kosteneffectieve wijze 

aanpassen en hun concurrentiepositie in de nieuwe digitale economie verder 

verbeteren. 

Table of Contents

Tegen 2025 zou de economische impact van IoT 
kunnen oplopen tot 11 biljoen dollar, of 11% van 

de mondiale economische waarde, en tegen 2030 zou IoT 
bijna de hele economie kunnen beïnvloeden.3

3. McKinsey Global Institute, The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, June 2015 



9www.itelligencegroup.com

De versnelling van bedrijfsinformatie zet druk op IM&C-organisaties om effectief 

gebruik te maken van grote hoeveelheden data om een dieper inzicht te krijgen in 

het bedrijf. Legacy-systemen kunnen deze uitdagingen vergroten doordat zij juist 

het inzicht beperken dat de onderneming heeft in het eigen functioneren en dat van 

belangrijke partners. Dit inzicht is afhankelijk van een brede toegang tot gegevens 

en cross-functionele communicatie. Zonder dit inzicht kunnen IM&C-bedrijven niet 

nauwkeurig bepalen of ze op winstgevende wijze voldoen aan de eisen van de klant. 

Met de grote hoeveelheden gegevens die vandaag de dag door bedrijven worden 

gegenereerd, is het van cruciaal belang om prioriteit te geven aan de activiteiten en 

investeringen die leiden tot het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Bijvoorbeeld: 

verbeteringen in de productieopbrengst, tijdige levering, vertragingen bij de douane 

en de ontwikkeling van nieuwe producten vereisen allemaal dat gegevens uit 

meerdere bronnen op andere manieren georganiseerd bij elkaar worden gebracht om 

tot bruikbare inzichten te komen. Bedrijven die met succes hun vaardigheden op het 

gebied van Big Data en analytics hebben ontwikkeld, kunnen zich nadrukkelijk van 

de concurrentie onderscheiden. 

3. Profiteer met Analytics van Big Data 

De kracht van 
het benutten 
van Big Data

Bedrijven worden tegenwoordig overspoeld door 
gegevens. Of het nu gaat om klanten, leveranciers, 

machinesensoren, fabrieksmonitoringapparaten of 
geautomatiseerde onderhoudsprogramma’s - en dat alles is 
slechts het topje van de ijsberg - big data is het middelpunt 
van veel Industry 4.0-activiteiten geworden.4

4 http://www.baselinemag.com/analytics-big-data/slideshows/surprising-statistics-about-big-data.html

Figure 3: IM&C-organisaties krijgen met verbeterde gegevenstoegang en analytische 
mogelijkheden direct het inzicht dat ze nodig hebben om de volgende voordelen te behalen:

Verlaag de kosten van de supply chain

Verbeter cyclustijden

Minimaliseer restmateriaal en  
herstelwerkzaamheden

Verkort time to profit 
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Samenvatting en conclusie

De digitale economie ontwikkelt zich wereldwijd snel. Door gebruik te maken 

van nieuwe digitale technologieën kunnen IM&C-bedrijven innovatieve en 

gekoppelde producten ontwikkelen, het gebruik van activa verder verhogen en 

meer inzicht krijgen in de bedrijfsprestaties. De digitale trend is onontkoombaar 

en maakt meer mogelijk dan alleen technologische innovatie. Voor bedrijven 

die ten volle profiteren van nieuwe digitale mogelijkheden betekent dit meer 

concurrerende bedrijfsmodellen, verbeterde netwerken met partners, verbeterde 

productieactiviteiten en diepere klantrelaties.

Met itelligence-oplossingen kunnen IM&C-organisaties hun productieprocessen 

vereenvoudigen en beter inspelen op de veranderingen in de vraag. Bovendien krijgen 

onze IM&C-klanten toegang tot de juiste operationele informatie en kunnen zij snel 

zakelijke inzichten in handen leggen van beslissers. Hierdoor kan uw organisatie zich 

meer richten op het ontwikkelen van innovatieve producten, het verbeteren van de 

operationele prestaties en het op winstgevende wijze voldoen aan de verwachtingen 

van de klant.

Figure 4: Verbeterd digitaal netwerk voor 
betere prestaties en grotere winstgevendheid.
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Over itelligence
itelligence is een dynamisch, snelgroeiend adviesbureau, werkzaam 

voor de Food & Agro, Life Sciences & Chemicals, Education & 

Research, Discrete Industries, Wholesale en Professional Services 

industrie in de Benelux. Wij bundelen industrie-, proces- en ICT-

kennis en komen zo - samen met u - met concrete oplossingen voor 

verbetering van uw bedrijfsvoering. Hierbij gaan we geen uitdaging 

uit de weg.

Om tot betere oplossingen te komen volgen we alle branche-, 

technologische- en marktontwikkelingen op de voet en werken we 

actief aan het ontwikkelen en het delen van kennis en expertise.  

Niet alleen onderling, maar juist met en voor onze klanten.

Door onze passie en know-how maken wij het verschil en zetten  

we net die extra stap om u nog beter te helpen. 
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