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Systeem componenten 

• PC’s, servers, thin clients en bijbehorende OS 

• Netwerk componenten (switches, routers, etc.) 

• Proces controllers 

• IO kaarten 

• Bus/interface (Profibus, Profinet, modbus, etc.) 

• Licenties (leverancier en/of third party) 

 



Definities 

• Onderhoud (maintenance) 
– Er voor zorgen dat het systeem operationeel blijft zoals het 

is in zijn huidige toestand. 

• Beheer (management) 
– de zorg en verantwoordelijkheid hebben voor het systeem. 

– Het doel van beheer/management is het (her)formuleren 
en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de 
gegeven - soms sterk veranderende - context. 

 



Onderhoud systeem 

• Filters, ventilatoren vervangen 

• Voedingen, batterijen controleren 

• Anti virus updates 

• Windows patches 

• Redundantie testen 

• Storingen verhelpen 

 

 



Onderhoud systeem 

• Zelf doen 

– Kennis 

– Mankracht 

• Leverancier 

– Service contract (24/7, preventief, AV, patches) 

– Op basis van opdracht 



Onderhoud systeem 

• Alleen onderhoud uitvoeren 

– Hardware veroudering 

– Ondersteuning OS stopt 

– Behouden van functionaliteit 

– End-of-life 

 



Onderhoud systeem 
• Hardware veroudering 

– Toename storingen, evt. productie verlies 

• Ondersteuning OS stopt 
– IT security 

• Oudere functionaliteit 
– Minder data beschikbaar 

• End-of-life 
– Geen ondersteuning meer van de leverancier 
– Geen (nieuwe) onderdelen beschikbaar 

 



Systeem ontwikkeling 

 

• Nieuwe hardware 

• Nieuw OS 

• Nieuwe functionaliteit 

• Actieve ondersteuning door leverancier 
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Beheersplan 
• Gezamenlijk met leverancier 
• Overzicht installed base (layout en/of tabel –  

leverdatum cq. leeftijd, aantallen, etc.) 
• Vervanging/upgrade aanbevelingen 
• Stopgebonden of niet 

– Stop  meerdere per jaar of om de 4 jaar! 

• Voorstel voor de komende jaren, incl. budgetprijs  
 





Financieel 

• Onderhoud = Service (contract) 
– jaarlijkse kosten 

– Onderhoudsbudget 

• Beheer = Upgrade of vervangingsprojecten 
– Variabele kosten 

– Capex 

– Veel werk: Indienen, goedkeuring – ja/nee?  



Financieel 

• Of 

– Beheer op basis van een meerjaren overeenkomst 

– Voor 3, 5, 10, .. Jaar 

– Omvat jaarlijkse service en upgrade/vervanging 

– “vaste” kosten  Opex 

– Life cycle agreement 



Financieel 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Life cycle agreement vs service contract and upgrade projects 

 Service Agreement Service contract + upgrade projects 



Life cycle agreement 

• Waarom 

– Gevraagd door de klant 

– Ontzorgen 

– Verantwoordelijkheid (deels) bij leverancier 

 

• Shared journey forward 



Het besturingssysteem is maar een klein deel 
van de totale investering van de fabriek, maar 
de gehele beschikbaarheid en bedienbaarheid is 
er van afhankelijk. 
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