
Hoe verlaagt u de kostprijs per meting?
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ElectroRent, experts in beheer van meetapparatuur
• Full Asset Lifecycle Management 
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Onze marken en onze klanten

Innovatieve Elektronische Industrieën

• Aerospace 

• Defence

• Semiconductor

• Automotive

• Photonics 

• Telecom

• Wired & Wireless 

• Electronics

• Industrial

• Information Technology 



Wat zijn de kosten van het meten?

Operational Cost of Test 

55%

Calibration / Repair /  Maintenance

13%

Test Development & Engineering  

24%

Acquisition Cost of Test Equipment

8%

80% 
Materials

50% 
Fabrication 55% Test 

Operations

20%

40%

60%

80%

100%

50% 
Manuf 
Costs

35% Other 
Costs

10% R&D

20% Value 
added in 

Manuf

50% Test

Total Revenue = 100%

5% Profit

13% Test 
Maint

24% Test 
Engineering

8% Test 
Material

The higher cost is in the operations and test engineer



Wat zijn de kosten van het meten?

• Voorbeeld van kosten per maand:

• Bedrijfswagen: € 900,--

• Meetspecialist: € 3.500,--

• Meetapparatuur: € 600,--

• Rapportage (15%): € 750,--

• Overhead (15%) € 750,--

• Conclusie:

De kosten zitten voornaamlijk in:

• het uurloon, 

• de rapportage 

• en overhead. 



Hoe te besparen?

1. Meer metingen in dezelfde tijd

2. Lager geschoolde meetspecialist

3. Betere rapportage tools

4. Minder overhead

Oplossing leveranciers en fabrikanten:

• Specifieke meetapparatuur per toepassing

• SMART functies in toestel (intelligentie, 
camera, GPS, visualisatie)

• Meetapparatuur is verbonden (Wifi, Bluetooth, 
Ethernet, Tablet, Mobiel, PC)

• Opdrachten, instellingen en rapportage via de 
Cloud

• Apparatuur te beheren met een
meetapparatuur management portal



Voorbeelden van specifieke meetapparatuur

• Generieke OTDR (storing zoeken)

• OTDR voor Fiber to the Home of PON

• OTDR voor Fiber to the Antenna



Voorbeelden van SMART functies

• Antenne aligner met camera en
roos .

• Verder specifieke software voor
schotel antenne verbindingen

• OTDR die verbindingen herkent.

(iOLM, Smart Link Mapper)



Voorbeelden van verbonden zijn

• Werkopdrachten en/of instellingen
ophalen uit de cloud.

• Alle apparatuur instellen via de cloud

• Meekijken en instellingen wijzigen via 
remote control

• Opslaan meetresultaten in de cloud

• Bediening via tablet of mobile

• Met je mobiel inzoomen op de glasvezel
connector



Voorbeeld van asset management portal



En verder? 
Kopen, leasen, huren of lenen?

Equipment
requirements

Time

Hassle free, handling & maintenance outsourced 

Hidden cost for internal handling & maintenance 



Total Cost
of Ownership

• purchase

• storage and security

• disposal management

• insurance

• unrecognised obsolescence

• Training, management
and tracking costs

• depreciation

• cost of capital

• maintenance, cal & repair

• TRUE COST OF

• OWNERSHIP

VISIBLE

COST

HIDDEN

COSTS

Not in use, forgotten, 

lost

Huren lease lijkt vaak duurder maar verlaagt het 
risico en de kosten voor overhead en beheer



Hoe lang gaat de apparatuur mee?

Apparatuur heeft een lange
levensduur

Maar SMART functies, 
protocollen en connectiviteit
veranderen steeds sneller

Book tip: Ray Kurzweil 



Levenscyclus van Ethernet in een data center

Zeven ethernet snelheden in een periode van 10 jaar!

Hoe lang gaat de apparatuur mee?



En 400Gb komt in 13 smaken



Product

• Mobiele Telefoon

• Laptop

• Tablet

• Telecom meetapparatuur

• Auto

• Snelheid

• Compatibiliteit

• Operating system

• Achterhaalde technologie

• Nieuwe meetstandaarden

• Support en onderdelen

Levensduur Gebruiksduur

2 tot 4 jaar 24 maanden contract

4 tot 5 jaar 2 tot 4 jaar (updates, geheugen uitbreiding)

3 tot 5 jaar 2 tot 4 jaar (operating system, scherm defect)

3 tot 6 jaar 6 tot 36 maanden huur (project afhankelijk)

10 tot 12 jaar Leasing 4 tot 5 jaar

Hoe lang gaat de apparatuur mee?



Hoe lang gaat de apparatuur mee?



Tot slot:

U kunt de kostprijs per meting verlagen door te kiezen voor:

1. Lager geschoolde meetspecialisten in combinatie met intelligente apparatuur

2. Specifieke meetapparatuur met SMART functies voor de juiste toepassing

3. Snellere en compactere apparatuur

4. Apparatuur met goede connectiviteit en mogelijkheid voor remote control

5. Cloud functies en rapportage software



Tot slot:

U verlaagd risico’s en vermindert kosten voor overhead door te kiezen 
voor:

1. Full service lease of huur

2. Een asset management portaal om al uw meetapparatuur te beheren



Tot slot:

Overweeg vooral ook:

1. Tweede hands te kopen als u niet alle nieuwste functionaliteiten nodig heeft

2. Te huren bij projecten, pieken en als de toekomst moeilijk in te schatten is.

3. Uw apparatuur tweede hands aan te bieden zodra u het niet meer nodig 
heeft.



Hoe verlaagt u de kostprijs per meting? 
Mario.vanderKroef@electrorent.com



Laatste slide

 Eventueel bedrijfsgegevens & contactgegevens (max. 1 slide!)


