
Manufacturing in the Cloud 

6 redenen om nu in te stappen 



Manufacturing in the Cloud 

Wat is het? 

Waarom zou ik het doen? 

Hoe kan ik het realiseren? 



Lijn 2 heeft as. 
maandag 

onderhoud nodig. 
 

De onderhoudsdienst is 
geinformeerd en de 
planning omgeleid 
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((x + 3)*2 + 10)/2 - x= 8 
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Elke revolutie begint met anders denken 

“If I’d asked people what they wanted,  

  they would have said faster horses.” 

 

 



Internet of Things 
What happens when 50B machines are connected? 

Betere prestaties 

Ongekende mogelijkheden 

OT systemen gevirtualizeerd 

Machine communicatie 

What happened when 1B people became connected 

Social media 

Nieuwe marketing 

IT systemen gevirtualizeerd 

Productverkoop getransformeerd 
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1.3m video 
views 

100,000 
tweets 

47K app 
downloads 

1MM search 
queries 

6M Views 

640GB of data 
transferred 

1 mld mensen 50 mld apparaten 



Communicatie Revolutie 



Waarom bent u naar de cloud overgaan? 

• Basisstation 

• Aanschaf 

• Beperkte 
mogelijkheden 

• Geen basisstation 

• Abonnement 

• Veel mogelijkheden 



• Eigen server 

• Aanschaf licentie 

• Client/Server 

• Onderhoud 

• Geen server 

• Abonnement 

• Geen onderhoud 

• Veel mogelijkheden 

Waarom bent u naar de cloud aan het 
overgaan? 



Waarom zou u moeten overgaan naar de cloud? 

• Servers 

• Aanschaf licenties 

• Beperkte mogelijkheden 

• Regelmatig onderhoud 

• Geen basisstation 

• Abonnement 

• Veel mogelijkheden 

• Geen onderhoud 



6 redenen om nu in de cloud te gaan 

1. Innovatiesnelheid 

2. Beveiliging 

3. Kosten 

4. Schaalbaarheid 

5. Globalisering 

6. Robuustheid 

 



1. Innovatiesnelheid 

• De wereld van “apps” is ook toepasbaar op uw 
industriële data 

• Snel opgezet en getest 

• Nieuwe kansen en mogelijkheden 

• Concurrentievoordeel 

 

 

 



2. Beveiliging 

• Locatie is niet belangrijk vwb security 

• Mensen willen graag controle maar controle betekent niet 
direct betere beveiliging 

• Clouds zijn volledig ingericht op veilige toegang 

• Cloud omgevingen beschikken over de meest moderne tools 
voor bescherming tegen aanvallen 

 



3. Kosten 



4. Schaalbaarheid 



5. Globalisering 

• Eenvoudige data aggregatie over meerdere 
fysieke locaties 

 

• Zichtbaarheid op globaal niveau 

 

• Vergelijking onderlinge prestaties 

 

• Learn from best practices 

 

 

 



6. Robuustheid 

• Gebruik van microservices  

• Kleine entiteiten welke op grote schaal in gebruik en getest zijn 

• Vermindert kans op programma-fouten 

• Fault tolerant 



Zorgen om data opslag 

• Snowden effect: verplichting tot bescherming van 
persoonsgegevens in de cloud 

• Patriot Act: Amerikaanse regering houdt zich het recht voor 
gegevens toe te eigenen 

• Europese data centra 

• Standaarden 

– ISO 27001/2 Information Security Management 

– Cloud Security Alliance 

 



Hoe ziet een cloud oplossing er uit? 
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Machine A 

 
 

Machine B 

 
 

Machine C 

 
 

Securely 
 

Process  
1 

Process 
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Product View 

Safely 



Hoe realiseer ik een cloud oplossing?   

1 

1. Get Connected 

Machine Connectivity 

 Quality (No EHS since deployment) 

 On time delivery (58%) 

 

1 dag 

Raw Data Visualisation 

2. Get Insights 

1 week 

Analytical Results 

3. Get Optimized 3. Get Optimized 

1 maand 



Predix  
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