
Machine onderhoud via de Cloud 
Hoe kunnen we onze klanten sneller en efficiënter 

service verlenen met minder kosten 

Door: Peter Noodelijk 



IIoT = Industrial Internet of Things, Industrie 4.0 
Producten staan via Internet (Cloud) met elkaar in verbinding 



Wat is het nut van IIoT voor een Machinebouwer (OEM): 
 

Remote service via Cloud: Producten via Internet monitoren / onderhouden 

Toegang tot de installatie via internet vanaf je bureau. 



Welk voordeel biedt remote service de machinebouwer: 

• Snelle response tijden, minder tijd benodigd voor service 
• Tevreden klanten 
• In de garantieperiode minder kosten 

Welk voordeel biedt remote service een machinegebruiker (de eindklant): 

• Snelle response tijden, korte stilstandstijden 
• Lage onderhoudskosten 
• Preventief onderhoud op alle parameters van de applicatie 



Principiële werking remote koppeling 
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• Remote View (RV), van een proces instellingen en statussen 1 op 1 bekijken 

• Remote Monitoring (RM), naast meekijken ook waardes geschaald weergeven,  
externe trending en alarmering, rapport generatie. 

• Remote logging (RL), in de Cloud waardes vastleggen voor nadere beoordeling 

• Remote Access (RA), toegang tot de machine via internet en via ethernet, 
seriële- en veldbuskoppeling toegang tot apparatuur in de machine. 

• Remote Control (RC), op afstand de machine(proces) bedienen. 

• Remote management, combinatie van alle bovenstaande opties 

Kernbegrippen bij Remote koppeling van machine apparatuur 



Remote verbindingsmethode 
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 Ethernet Firewall vriendelijk: Geen eisen aan poorten. Remote module vindt zelfstandig weg naar Cloud server. 
 

 GPRS, 3/4G:  Verbinding met geïsoleerde (mobiele) installaties zonder vast internet. Standaard SIM abonnement  
 

 Remote connection fail-over:  Overschakelen tussen Ethernet > 3/4G/GPRS  
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Remote monitoring 

Monitoring in de Cloud, remote module slaat per instelbare tijd zelfstandig 
data op. Website wereldwijd bereikbaar, alleen toegangscodes nodig.  
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• Vastleggen van machine parameters  

• Data weergave in trend grafieken 

• Export data naar andere programma’s (Excel) 

Data opslag en trending 



• Machine parameters zijn de basis van alarm management 

• Alarmen worden als SMS, e-mail of RSS-Feed verzonden 

• Alarmen gaan naar servicedienst  en gebruiker op basis van prioriteit 

• Alarm schema (wanneer wil men een alarm ontvangen) 

• Alarm logging 

 

• Alarm Management 



Remote access, toegang tot de apparatuur in de machine. 

Na ontvangst storingsmelding / alarm wordt er overgeschakeld 
van remote monitoring naar remote access. 

Ethernet, RS232, RS485, CANbus 



Overschakelen van monitor mode 
naar access mode. 
 
Contact met apparatuur in de machine. 



• Gebruikers groepen – Machine service engineer, eindgebruiker, administrator 

• Project toegangs rechten – Wie mag welke gegevens (alarmen) zien & bevestigen 

• Alarm schema – Ontvangst van alarmen gebaseerd op prioriteit en schema 

• Gebruikersrechten en schema’s 



• Organisatie van installaties in projecten (klanten & locaties) 
Map overzicht -  Status & Alarmen 



Noodstroom generator 

 
 Monitoring van status en beschikbaarheid 
 Weergave/bewaking van brandstof niveau, olie-druk, accu-spanning … 
 Weergave geografische positie van de unit 
 Remote start/stop om werking te controleren 
 Minimale on-site service(tijd) 

Koeling 

 
Registratie temperatuurverloop voor kwaliteits controle 
Monitoring  correcte werking van het systeem 
Snelle melding naar service engineers  

 



Industriële machines 
 
Opslag productie data voor kwaliteitscontrole 

Monitoring proces- en machine parameters 

Melding naar service engineers bij storingen 

Onderhoud op afstand 

Externe toegang tot machine zonder LAN of firewall aanpassingen 

 

Gemalen en pompstations 
Deze staan vaak op afgelegen locaties, zeker in het buitenland (Afrika).  
Remote management biedt hier de ideale oplossing voor monitoring & service. 
 

• Remote pomp bediening 
• Tracking & data logging van flow parameters 
• Minimale on-site service(tijd) 
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