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http://www.youtube.com/watch?v=kymt_8BnudI


De potentiële waarde van IoT

$11.000.000.000.000

Bron: McKinsey.com, 2015, The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world


Bron: McKinsey.com, 2021, IoT value set to accelerate through 2030: Where and how to capture it

“De markt is in de afgelopen jaren aanzienlijk 
gegroeid, maar niet zo snel als we verwachtten in 
2015”

“Hoewel de potentiële economische waarde van IoT 
groot is, is het een uitdaging om deze waarde te 
realiseren, vooral in B2B. Veel bedrijven hebben 
moeite om de overstap te maken van pilots naar 
waardecreatie op schaal”

2025 2030

$12.6 biljoen
$11 biljoen

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it
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Headwinds  Tailwinds
⇉ Perceived value 

proposition
⇉ Technology
⇉ Networks

⇇ Change management
⇇ Interoperability
⇇ Installation
⇇ Cybersecurity
⇇ Privacy



Vraag:
Hoe past jouw digitale 

dienstenaanbod in dit perspectief?
● 75% van het potentieel van IoT ligt in de 

fabrieken. Productiebedrijven nemen hier het 
voortouw

● Optimalisatie van productie, OEE, opbrengst, 
kwaliteit is belangrijkste focus van activiteiten

● Veel grote IoT platforms en bedrijven 
ondersteunen hen in hun strategie

Fabrieksperspectief



OEM perspectief

Hoe kan ik waarde creëren met behulp van IoT?

Hey Sales, mijn 
draaiuren zijn 

verdubbeld in de 
laatste maand

Hey Product 
Management, 

mijn voorraad is 
bijna op

Hey Sales, mijn 
slijtagekosten 

stijgen

Hey Service, ik 
heb een mogelijk 
probleem ontdekt

Hey Sales, ik 
word oud

Hey Service, ik ben 
erg inefficiënt 

gebruikt, wellicht 
heb ik aanpassing 

nodig



"20% van onze inkomsten komt uit 
digitale diensten in 5 jaar tijd"



Hoe begin je als OEM?



5 stappen

Blijf verbonden met elke 
machine

1

Verleen goede service 
aan je klanten

2

Optimaliseer de uptime 
van je machines

3

Just-in-time onderdelen 
en kritieke componenten 

aanbieden

4

Ontwerp een effectievere 
machine 2.0

5



?

optional

standard
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■ Blijf via het platform gedurende de hele 
levenscyclus verbonden met je machines.

■ Maak connectiviteit geen optie. Het is een 
standaard onderdeel van de machine.

■ Probeer geen technologie te verkopen. Bied 
digitaal ondersteunde services aan.

■ Zorg ervoor dat je het platform op de markt 
brengt als je eigen platform. Dit is essentieel 
voor je toekomst.

Blijf verbonden met 
elke machine

1



■ Bespaar op garantiekosten door continu 
verbonden te blijven.

■ Blijf dicht bij je klanten en optimaliseer 
samen de productiviteit van je machines.

■ Gebruik je digitale platform om inzichten te 
verzamelen en te delen met service teams, 
zodat ze problemen proactief kunnen 
oplossen.

■ Verleng deze premium service na de 
garantieperiode in de vorm van een 
Digital-enabled SLA.

Verleen goede service 
aan je klanten

2



■ Creëer inzicht in de technische uptime van de 
machine en de redenen voor stilstand.

■ Deel deze inzichten met je service en 
engineering teams om je machines in het 
proces te optimaliseren.

■ Bied service level agreements aan je klanten 
om hen een minimale technische uptime te 
garanderen. 

■ Gebruik de inzichten om proactief onderhoud 
uit te voeren.

Optimaliseer de 
uptime van je 

machines

3



■ Op basis van de geldende SLA: Houd de 
belangrijkste componenten in je machines in 
de gaten.

■ Begin met de kritische componenten in je 
machine en analyseer ze op basis van PLC 
data.

■ Ga uit van levensverwachting en toekomstige 
problemen op basis van historische data.

■ Bied een proactieve service aan je klanten op 
basis van je IoT platform.

Just-in-time 
onderdelen en kritieke 

componenten 
aanbieden

4



■ Vind een optimum tussen technische en 
financiële prestaties voor je nieuwe 
machinegeneratie op basis van historische 
data.

■ Herdefinieer de nominale kenmerken op 
basis van de werkelijke gebruiksgegevens 
van je geïnstalleerde basis.

■ Welke onderdelen hebben nooit gefaald? Zijn 
ze niet te goed?

■ Leren van je machines! Machine learning 
komt later!

Ontwerp een 
effectievere 
machine 2.0

5



Genereer terugkerende 
inkomsten met digitale diensten 
om je concurrentie voor te blijven



<1% extra kosten 
voor elke machine

Bied goede 
service tijdens de 
garantieperiode 
en verleng die 

service in de jaren 
daarna

Verkoop een SLA 
om zowel de 

klanttevredenheid 
als je financiële 

resultaten te 
verbeteren

Start een 
verkoopafdeling voor 

reserveonderdelen om 
de winstgevendheid 

van je bedrijf te 
vergroten

Verbeter je 
marktsucces en 
winstgevendheid 
met de volgende 

generatie 
machines

The potential value of IoT
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De potentiële waarde van IoT



www.ixon.cloud 
info@ixon.cloud 

Volg IXON op LinkedIn voor de laatste updates 
rondom IXON Cloud en kennisartikelen over de 

maakindustrie en Industrial IoT

              IXON Cloud

Bedankt voor 
jullie aandacht!

http://www.ixon.cloud
https://www.linkedin.com/company/ixoncloud

