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Even voorstellen… 

■ Klaas Venema, Consultant Imtech Industrial Services 

 30 jaar ervaring in industriële projecten en consultancy,  

 met name productieautomatisering 

 

■ Imtech Nederland: een onafhankelijke system integrator, 

 de 35 commerciële sheets zijn voor u samengevat op: 

  

 www.ImtechNederland.nl  
  

                

zie: Engineering & Automation 
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Inhoud: 

1. Wat is migratie? 

2. Waarom migratie?  

3. Waar naar toe migreren? 

4. Keuzes in engineering en aanpak 

5. Uitvoering migratieproject 

6. Samenvatting 
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1 Wat is migratie? 

■ Software 

■ Hardware 

■ E&I 

■ Operating system 

■ Firmware 

■ Applicatie 

■ Functionaliteit 

■ 1 op 1 

■ IO 
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2 Waarom migratie?  

■ Alle argumenten waarom je moet/wilt migreren: 
 

■ Zijn er ook redenen om niets te doen? 

■ Functionele eisen/wensen en/of uitbreiding 

■ Verdergaande verticale integratie/MES 

■ Rapportage en analyse (hier is veel geld te verdienen) 

■ Security en beschikbaarheid risico’s 

■ Gebrek aan ondersteuning 

■ Life cycle vanuit leveranciers 
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2.1 De invloed van Microsoft 

95, 98, 2000, 2008, Vista, XP, ME, W7, W8, Wx, etc………? 

■ Het liefst elk jaar migreren €€€€€ 

■ Cyber security? 

■ De gevolgen van maatwerk software…. 
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2.2 Systeembetrouwbaarheid: De badkuip 

Het gaat om: 

■ Support systeemfabrikant/life cycle policy 

■ Support systeemfabrikant/system-integrators 

■ Kwaliteit huidig systeem/applicatie 

■ Beschikbaarheid en onderhoudbaarheid! 

De ‘oude’ badkuip regels omtrent 

ouderdom/storingen gelden niet (meer)! 
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2.3 De business case/TCO 

■ Kijkt inkoop naar aanschaf of TCO? 

■ Vaak is € aanschaf omgekeerd 

evenredig met de TCO! 

■ Wat bepaalt de TCO? 

■ Wat kost betrouwbaarheid? 

■ Wat kost stilstand? 

■ Initiële prijs versus jaarlijkse kosten.. 
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3 Waar naar toe? 
 

■ Extern advies is nodig, schakel hulp in 

 U bent een productiebedrijf 

 Doe een selectieprocedure als project vooraf 

 Let op: wij adviseren WC eend…. 

 

 

 

 

 

 

■ Systeemselectie, hoe kies je een nieuw systeem? 

 Stel de criteria vast: technisch, functioneel,  

maar er is nog veel meer: 

 Nieuwe eisen: nu en in de toekomst (10 jaar) 

 Migreerbaarheid is dus een criterium geworden 

 En ‘engineeringgemak’… 
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3.1 Systeemselectie procedure 

■ Plan van aanpak: 

1. Vooronderzoek met keuze ‘migratiesoort’ 

2. Specificaties opstellen, omvang en risico’s bepalen 

3. Eisenpakket samenstellen 

4. RFI 

5. RFQ 

6. TCO 

7. Keuze shortlist 

8. POC 

9. Eindkeuze 

10.Pilot 

11.Evaluatie 

12. Implementatie/uitrol 
Zo goedkoop mogelijk! 
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4 Keuzes in engineering en aanpak 

■ Wat staat de installatie en de productie toe? 

 

■ Wat is de werkelijke omvang? 

 

■ Delen (bv IO-systemen) handhaven? 

 

■ Fall back scenario? 

 

 

■ Opnieuw bedenken of reverse engineering? 

■ Big Bang of fasering? 

■ Tijdelijke voorzieningen? 

CIP 
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4.1 As built? 

■ Ja, bij ons is alles 100% gedocumenteerd! 

■ Inventariseer toch de bestaande installatie! 
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4.2 In de praktijk 

Conversie tools: werken die? 
 

1 op 1 vervangen?  

Daar wordt het niet veel beter van! 

Een object-georiënteerd besturingssysteem bespaart veel onderhoudskosten! 

■ Standaardisatie 

■ Eigen bibliotheek maken? 

Specials en bibliotheken? 

De kosten voor eigen specials en bibliotheken zijn onvoors(t)pelbaar hoog! 
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4.3 Projectmanagement 

■ Een migratie is een project en moet dus ook zo aangepakt worden.   

■ Een ‘normaal projectverloop’ lijkt het GaMP V-model,  

      maar is dat ook de beste aanpak? 
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4.4 Functionaliteit: Hoe werkt het proces,  

en hoe moet het werken? 

Wie bepaalt de functionaliteit?  

Inkoop, directie, TD, operators, 

procestechnoloog, projectafdeling,  

ingenieursbureau, leverancier……? 

En hoe wordt dit opgesteld? 



4 mei 2005 www.ImtechNederland.nl 

Systeem migratie: de Do’s en Don’ts 

4.5 Hoe groot is de stap van oud naar nieuw? 

Ook gedacht aan de operators? 

Uw organisatie moet ook veranderen: 
■ Productiepersoneel krijgt andere 

taken/functies/verantwoordelijkheden 

■ Er ontstaan zelfs nieuwe functies! 

Stap in de 

volgende eeuw: 

van  

blindschema  

naar  

MES? 
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5 Uitvoering migratie 

■ Eigenlijk een normaal project 

 Voorbereiding, training TD etc. 

 FAT, SAT 

 Planning ombouw, en omgaan met productie 

 Droogtesten? 

 

 

 
 

 

 ■ Reële verwachtingen:  

 Software heeft bugs, 

 Als je die bugs niet wilt, wordt het project te duur 
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5.1 Oud en nieuw.. 

Tijdelijke 

interface 

Bepaal vooraf of tijdelijke voorzieningen lonend zijn 

Een risico-inschatting versus productiekosten bepaalt de noodzaak 

Tijdelijke voorzieningen? 

noodzaak of alleen last? 
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5.2 Automatisering 

■ Verregaande automatisering maakt systemen veel gevoeliger. 

■ Betere alarmering leidt tot meer stilstand! 

■ Houdt rekening met extra risico’s bij inbedrijfname 

 Veiligheid personeel 

 Veiligheid product 
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5.3 Migratie met minimale stilstand-tijd! 

Ideaal met minimaal verlies! 

De ‘stekker-omzetten’ methode 
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5.4 Niet te snel gaan produceren! 

èn productverlies! 
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5.5 Eerst alles testen! 

Langer testen is minder verlies! 
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5.6 De optimalisatie na migreren 

■ Hoe lang duurt zo’n project? 

 3 jaar! 

■ En dan: 

MES! 
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6 Samenvatting DO’s (& DON’Ts) 

■ Schakel hulp in, u bent een productiebedrijf 

■ Goed testen: Start niet te snel met produceren 

■ Beoordeel uw eigen as-built situatie kritisch 

■ Neem de tijd voor de voorbereiding, plan de migratie later 

■ Bepaal de juiste criteria voor systeem en SI keuze 

■ Onderzoek welk soort migratie nodig is  

■ Leg vast wie de functionaliteit weet/bepaalt 

■ Vergeet de trainingen niet 

■ Een 1 op 1 vervanging levert niet veel op 

 

■ Ontdek wat Imtech voor u kan betekenen 
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Dank voor uw aandacht! 

 

Zijn er nog vragen? 

 

Wij spreken u graag op onze Imtech stand! 

www.ImtechNederland.nl 

Engineering & Automation 


