
HMI’s ontsluiten machines naar het WEB 
 

Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie 

 
Door: Bert-Jan Ruesink  
Email: b.ruesink@duranmatic.nl 
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Duranmatic B.V. 

• Technische handelsonderneming, 30 jaar ervaring 

• Programma gericht op OEM machinebouwers 

• Grote diversiteit klanten 

• Brede en diepgaande ervaring in vele branches 
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Marktontwikkelingen in de machinebouw 

• Wereld wordt kleiner / markt groter (internet) 

• Veranderingen gaan steeds sneller 

• Belang (snelle) service steeds groter 

• Machines steeds minder stand-alone 

• 24/7 economy, stilstand zoveel mogelijk beperken 

• Onderhoud als nodig, niet ongepland/ ongewenst 
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Kernbegrippen , netwerken & communicatie 

• Ethernet / Internet TCP/IP 

• Cloud / Internet of Things  

• Databases 

• Datacommunicatie / 
Telecom infrastructuur 

• Industry 4.0   

• Smart Industry 

 

• Security 

• FTP client & server 

• E-mail 

• Telewerken (VPN) 

• Helpdesk Remote support 

• Verticale Integratie 
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Welke rol speelt een moderne HMI in de machine? 
• De HMI is het gezicht van de machine, lokaal en op afstand 

• De HMI verbindt mens, machine en overige systemen (ICT georiënteerd) 

• Vereenvoudigt integratie door aanwezigheid van vele standaarden 

• Verkleint kans op bedieningsfouten  

• Bespaart kosten tijdens bedrijf en bij onvoorziene omstandigheden (garantie) 
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MES 
OEE 
Logistics 
Reports 

Remote- 
Acces 
Support 
Diagnose 
Programming 

Overname 
Bediening 
Overal, elk  
apparaat 



• Bespaart kosten door standaardisatie  
• Afbeeldingen staan los van PLC merk (zeer veel drivers) hergebruik applicatie template 

• Gebruikte standaarden zijn wereldwijd erkend 

• Biedt veiligheid en data-integriteit 

• Vergroot Efficiency 

• Registreert productie  

• Geeft realtime informatie over machinestatus 

• Meld storingen aan gebruikers  
• Via display, netwerk, email, sms, ….. 

 

Welke rol speelt een moderne HMI in de machine? 
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Bediening vanaf mobiele devices (VNC / Web) 

• Bediening vanaf vaste en mobiele apparaten 

• Onafhankelijk van systeem (Android, iOS, Windows, Linux ) 

• Gebruik van Apps  
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Geïntegreerde VPN (firewall friendly) 

VPN server PC 
VPN PLC 

Remote acces client 

Block 

Ethernet 

VPN tunnel 

VPN 

VPN tunnel 

All models 

supported 

• Transparante verbinding via internet tussen PC en machine 

• Geen ICT inspanning van uw klant vereist 

• Veilig en kosteneffectief 

SSL-VPN Goedkoop,  geen VPN router nodig Vrij dataverkeer 
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FTP server & client functie 

• Bi-directionele file-overdracht 

• Eenvoudig maar “plat”  

• ICT / netwerkbeheer van belang 

 

Ethernet / 

Internet 

 

FTP client tool FTP server 

      ・ Logging data 
   ・Alarm history 
   ・Operation log 
   ・Image (hardcopy, snapshot) 

    
 

・Recipe data 
・PDF file 
・Image data 
・Sound file 
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Verticale integratie (ODBC) 

• Maak uw machine MES / OEE ready 

• Standaard HMI functie 

• Verbinding met MySQL van MS 

• Registreer productie van de machine 

• Receptbeheer vanaf boven 

• Event driven database communicatie 
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Gateway + connectivity 

• Gateway zorgt voor verbinding van netwerken 

• 8-way device mapping (cross-reference tabel) 

• Machines staan minder op zichzelf, onderlinge communicatie noodzakelijk 
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Remote acces / service 

• Geen vast IP noodzakelijk & geen ICT aanpassingen bij de gebruiker 

• Krachtige  user administratie in eigenbeheer 

• Controle over Ethernet, RS232 & 422/485 apparatuur 

• Meer gebruikers gelijktijdig (gebruik je verstand) 
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Internet (cloud) datalogging / presentatie 

• Monitor “virtuele” Tags onafhankelijk locatie 

• Pro-actieve ondersteuning en service 

• Vergelijking van machines en prestaties 

• “Smartgrid” oplossingen 
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Hartelijk dank voor uw aanwezigheid! 

• Meer (detail) informatie op onze stand 
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