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Internet of Things: de evolutie

Vandaag, 2016, groeit het aantal apparaten dat communiceert via een web applicatie kwadratisch. Dit wordt niet alleen gedreven door commerciële 
producten, zoals smart watches, elektronica en smart home producten, maar zeker ook door processen die aan elkaar gekoppeld worden en 
productiebedrijven die steeds meer processen koppelen via web applicaties.



Industry 4.0: Reageren op een continu 
veranderende vraag
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We praten over Industrie 4.0, de 4e revolutie in Industriële mechanisering & automatisering. De invoering van slimme en geoptimaliseerde 
bedrijfsprocessen, de groeiende vraag naar procesdata en de analyse daarvan en de ontwikkeling van technologieën en producten die dit 
mogelijk maken, wordt gedreven door enerzijds de consument die maatwerk producten verlangt, snellere levertijden en vaker vernieuwde
producten, en anderzijds door wet- en regelgeving die aanstuurt op energiebesparing, schonere werkomgeving en registratie m.b.t. 

voedsel en productie veiligheid. Ook de kosten besparing en efficiëntere productie spelen hier een rol.



De essentie van Industry 4.0

 De juiste data op het juiste moment uit de productie krijgen

 Resulterend in kosten verlaging & efficiëntie verhoging

 Ondersteund door technologie
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De producent wordt dus gedreven om 
veel meer controle over zijn productie 
processen te hebben. Dit vergt veel 
energie om de juiste data op het juiste 
moment uit de veelvoud van 
producten en processen te halen voor 
analyse en sturing. Veel van die data is 
echter reeds aanwezig in industriële 
besturingscomponenten die vandaag 
de dag gebruikt worden. Echter vraagt 
dit ook om nieuwe technologieën en 
producten die de gewenste data 
kunnen produceren en communiceren.



De uitdaging: de link/communicatie tussen de 
shopfloor en IT applicaties
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De grootste uitdaging voor 
automatiseerders is om de data vanuit de 
productie omgeving naar de IT applicatie 
te brengen die de analyse en sturing doet. 
In de productieomgeving wordt gewerkt 
met PLC, HMI, SCADA en specifieke 
veldbussen en protocollen. Op het IT 
automatiserings niveau wordt echter 
gewerkt met andere netwerken, 
communicatie technieken en protocollen. 



Technologiën & Produkten gebasserd op 
de Industry 4.0 filosofie:



IoT vraagt om nieuwe technologiën en produkten

Naast bestaande producten en technologieën drijft de 
groeiende vraag naar data uit het veld naar eenvoudig toe
te passen web ondersteunde producten en technologieën
zoals geïntegreerde webbrowser, HTML5 support, SNMP 
ondersteuning etc.



Nieuw: IT enabled automatiserings producten

IT functionaliteit
• Access Point ingebouwd
• HTML5, XML, JAVA
• Webserver ingebouwd

Traditioneel
• I/O scan, communicatie
• Meerdere databases
• Meerdere netwerken 

en protocollen



IoT Enabled product: nieuwe generatie
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Web-gebaseerde

configuratie, diagnose 

en monitoring



Traditioneel:

 Modbus support (polling)
 IEC 61131 programmering (Soft PLC)
 Protocol conversie
 Datalogger en dataconversie

IT Enabled:

 Publiceren van data
 WPA2 en HTTPS Secure Socket beveiliging

Web gebaseerde configuratie en monitoring:

 Webbrowser ingebouwd Support HTML5 
 Support RESTful web service

Datalog

Gateway

Direct Cloud

Access

Remote monitoring, 

control, configuration

Traditioneel & IT functionaliteit



Water Pump Station Monitoring
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De uitdaging: data van Shopfloor naar IT level 
MES/ERP
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Lijn besturingen

Machine en equipment HMI

Machine besturingen

Application Ready Platforms

De groeiende datastroom vanuit het productieproces naar de IT applicaties vraagt om 
functionele besturingsoplossingen die naast hun hoofdtaak – zoals besturen of visualiseren –
eenvoudig met de IT infrastructuur kunnen communiceren. Hiervoor zijn besturingsproducten 
ontwikkeld waarbij alle componenten, zoals processor, I/O, communicatie, drivers en software 
zijn geïntegreerd in één Application Ready Platform.



iDoor Technologie: standaard communicatie
modules gebaseerd op mini PCIe

Per project is veelal specifieke communicatie met bestaande 
veldbussen benodigd. Om de vele communicatie standaarden 
eenvoudig te kunnen toepassen is er een standaard ontwikkeld
gebaseerd op mini PCIe. Hierbij kunnen veldbus-, wireless- en 
seriële communicatie modules in een voor gedefinieerd slot in 
de diverse beschikbare hardware platformen geplaatst worden.



Kenmerken van veel toegepaste besturingen:

- Gesloten hardware & software omgeving
- Beperkt in prestaties en geheugen
- Beperkt in communicatie en protocol 

conversie
- Vaak beperkt tot 1 applicatie in IEC-61131 

programmeertaal
- Meerdere databases
- Kosten voor licenties, support, onderhoud



Kenmerken van veel toegepaste besturingen:

- Gebaseerd op globale standaard voor Soft PLC
- Open Hardware & Software omgeving
- Fanless Atom/i3/i5/i7 met SSD, USB
- Alle veldbussen en protocollen
- Meerdere applicaties in IEC-61131 of hogere

programmeertaal
- 1 database voor besturen en visualiseren
- Kosten voor licenties, support, onderhoud

Alle veldbussen

Open Controller

Cloud

Web Visualisering



ProView: OT & IT connectie
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Nieuw is de ontwikkeling van netwerkproducten 
die eenvoudig de link tussen het productie proces
en IT level applicaties kan maken. In dit geval een
unmanaged Ethernet switch met managed functies, 
zoals diagnose, Quality of Service en ondersteuning
van SNMP protocol.



Trend: Integratie van Video & Control

Live Video

Playback

Access Video upon IVS Event from 
WebAccess Alarm Summary

Steeds vaker worden video beelden en technieken
gebruikt om het productieproces te optimaliseren, 
beveiligen of voor persoonlijke of Assets beveiliging.
Hiervoor zijn speciale technieken, producten en 
diensten benodigd die inmiddels beschikbaar zijn in 
de markt. Denk aan intelligente software die de 
looprichting van een persoon kunnen bepalen of 
camera’s die ook temperatuurverschillen “zien”.



Partnership met Globale Industriële Leiders



Partnership met Lokale Partners



Vragen of opmerkingen?
Hartelijk dank voor uw aandacht!


