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1. Introductie



Over Procentec

"Ontwerpen en leveren van oplossingen voor technici in het veld (ingenieurs, onderhoud en ondersteuning), vanuit 
hun denkwijze, met kwaliteit en innovatieve eenvoud."

PROCENTEC Hoofdkantoor en Kantoor Benelux
Rotterdam
Nederland, België (via distributeur) en Luxemburg

Ontwikkeling, verkoop, ondersteuning, opleiding en testlaboratorium, ook als door PI 
International geaccrediteerd competentiecentrum
(PROFIBUS & PROFINET International)

Meer dan 20 jaar ervaring... en blijvend in ontwikkeling.

PROCENTEC UK
Manchester
Verenigd Koninkrijk

• Sales
• Support
• Training

Ω

PROCENTEC GmbH
Karlsruhe
Duitsland, Oostenrijk

• Sales
• Support
• Training

Ω

PROCENTEC S.r.l
Brescia
Italië

• Sales
• Support
• Training

PROCENTEC’s mission statement:



De 3 belangrijkste elementen van de Procentec-
portefeuille (KRC)



Focus webinar
Support Engineer: Technische aspecten & Tijdlijn

Sales Engineer: Impact op de kosten voor de klant

• Top 10 Tips, waar we vandaag naar zullen verwijzen:

• 2) Houd voor elk netwerk een lijst bij van bezette en beschikbare 

IP-adressen

• 7) Gebruik PROFINET managed switches in al uw netwerken

• 9) Verzamel passieve monitoringgegevens met behulp van een 

EtherTAP



De impact van stilstand in de automotive
industrie

Direct:

• Stilstand is de grootste bron van verloren productietijd 

• Ongeveer €20.000 voor 1 minuut stilstand

• Hogere kosten, Lagere marges

Indirect:

• Niet aan de vraag kunnen voldoen

• Verlies van vertrouwen

• Verlies van klanten



2. Briefing casus



Commerciële briefing

Overzicht klant:

• Europees Automobielbedrijf

• 200 werknemers op deze locatie

• Elke minuut wordt een auto geproduceerd

• Als er een netwerkstoring is, moet het probleem binnen 8 minuten worden gevonden en verholpen

• Netwerk met gemengde architectuur

• Dit specifieke netwerk is een knooppunt in het proces



Technische briefing

11

• Telefoontje van de klant, met de mededeling dat er 
regelmatig storingen optreden en dat hulp ter plaatse 
nodig is.

• Al via "trial-and-error" enkele kabels in het netwerk 
vervangen, maar de problemen bleven zich herhalen.

• De installatie omvat veel robots, op snelle cyclustijden.

• De installatie heeft veel switches, maar het zijn niet 
allemaal managed switches.

• Eén specifiek apparaat met problemen, onmiddellijk na 
een herstart van het netwerk.

• Er was een Atlas aanwezig om het netwerk te bewaken.

Kostenanalyse

€ 216.000
€ 510

€ 2000

------------------------------------------
Totale kosten:    € 218.510

3 Dagen stilstand
Vervangen kabels en connectoren                      

Kosten spoedbezoek



3. Tijdlijn met kostenanalyse

*In verband met de privacy van de klant, geven de afbeeldingen in dit gedeelte slechts bij benadering de fouten 
op het netwerk van onze klant weer.



Tijdlijn

Tip #2: Houd voor elk netwerk een lijst bij van gebruikte en 
beschikbare IP-adressen.

Er was een IP-conflict met één apparaat, het had hetzelfde IP-adres 
als een later toegevoegd Wifi-accesspoint.

6:00 – 9:00:

• Reistijd.

9.00 - 9.30:

• Aankomst en rondgang door de fabriek. 

• Enkele unmanaged switches gevonden.

9:30 – 10.30:

• EtherTap op de Atlas geïnstalleerd en ingelogd op de 
webserver van de Atlas, om te controleren op eventuele 
problemen.

• Direct met de Atlas een dubbel IP-adres geïdentificeerd.



Tijdlijn
10.30 – 11.30:

• Alle rode kruizen in het Topologie-overzicht 
onderzocht. Deze leken willekeurig te zijn.

• De rode kruizen werden veroorzaakt door een te hoge 
jitter. Dit werd op zijn beurt veroorzaakt door te veel 
hops in combinatie met een zwaar belast netwerk en 
unmanaged switches.

Tip #7: Gebruik PROFINET managed switches in al uw 
netwerken.

Niet alle switches waren managed. In grotere netwerken is 
dit een probleem; unmanaged switches raken al snel 
overbelast.



Tijdlijn
10.30 - 11.30 (voortgezet):

• Jitter kan envoudig worden gemeten met een 
EtherTAP. PROFINET Alarmen en discarded packets
worden door de EtherTAP ook weergegeven. 

• Deze informatie helpt bij het oplossen van 
problemen en het analyseren van het netwerk.

Tip #9: Verzamel passieve monitoringgegevens met behulp 
van een EtherTAP.

Klant had geen EtherTAP om passief te monitoren en 
konden daardoor geen jitter-afwijkingen vaststellen.



Tijdlijn
11.30 – 16.00:

• Tijd besteed aan het herschikken van het netwerk, om het 
aantal hops te verminderen.

• De unmanaged switch vervangen door een managed 
switch.

• De cyclustijden vertraagd van apparaten die dat niet nodig 
hadden, om de netwerkbelasting te verminderen.

• Nadat dit klaar was, zag het netwerk er weer perfect uit.

16:30 – 19:30:

• Reistijd



Tijdlijn
16:30

• Al het werk is uitgevoerd op een zaterdag, omdat er die 
dag gepland onderhoud was. Dit verhoogt de uurkosten.

• Ik heb de Atlas & EtherTap laten zitten, omdat de klant 
direct tot aanschaf wilde overgaan.

Kostenanalyse

€ 216.000
€ 510

€ 2000

€ 1400  
€ 630

€ 2995

------------------------------------------

Totale kosten: € 223,535

3 dagen stilstand
Vervangen kabels en connectoren                      

Kosten spoedbezoek

Totaal aantal uren
Reistijd

Atlas & EtherTap PROFINET Kit



4. Conclusie



Conclusie (kostenanalyse)
Top 10 Tips, waarnaar vandaag wordt verwezen:

Atlas & EtherTap PROFINET Kit 2995

------------------------------------------

Totale kosten: € 2995

Prijs voor Atlas & EtherTAP:

Tip #2: Houd voor elk netwerk een lijst bij van gebruitke en beschikbare IP-
adressen

• Er was een IP-conflict met één apparaat, met hetzelfde IP-adres als een 
later toegevoegd Wifi-accesspoint.

Tip #7: Gebruik PROFINET managed switches in al uw netwerken

• Niet alle switches in het netwerk waren managed. In grotere netwerken 
is dit een probleem.

Tip #9: Verzamel passieve monitoringgegevens met behulp van een EtherTap 

• Ze hadden niet de beschikking niet over een Atlas en EtherTAP om 
passief toezicht te houden en konden geen jitterproblemen vaststellen.

Kostenanalyse

€ 216.000
€ 510

€ 2000

€ 1400  
€ 630

€ 2995

------------------------------------------

Totale kosten: € 223,535

3 dagen stilstand
Vervangen kabels en connectoren                      

Kosten spoedbezoek

Totaal aantal uren
Reistijd

Atlas & EtherTap PROFINET Kit



Conclusie (technische aanbevelingen)

Aanbevelingen:

• Zorg voor een actuele lijst met actieve IP-adressen

• Gebruik een Atlas of ander Osiris-gereedschap met een EtherTap

• Zorg ervoor dat de netwerkbelasting niet te hoog is

• Zorg ervoor dat het aantal hops beperkt is

• Gebruik geen unmanaged switches



Bedankt voor de aandacht! Vragen?

Support Engineer

E-mail: support@procentec.com
Kantoor: +31 (0) 174 671 800 

Clement Jense
Sales Manager Benelux

Email: cjense@procentec.com
Telefoon: +31(0)6 12 51 51 17 

Joost van der Nat
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