
Industrie 4.0, IIoT, Smart Industry 

modekreet of noodzaak? 
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1 Wat is het? 

• IIoT, Smart Industry, Industrie 4.0 

• Is het nieuw? Is het nodig?  

• Is het nu al bruikbaar? 

• Moet ik het? 



Definitie Ind. 4.0  
in 9 velden 



De 4e industriële revolutie 

• Kunnen we snel genoeg veranderen? 

• Is dit nodig om als producent te overleven? 

• Heeft u de derde al  

    gerealiseerd? 



2 Toekomst en Tendens 



Voorbeelden: 

• De koelkast bestelt melk 

• Ik bezit niets, ik gebruik diensten 

• De machine regelt zelf het onderhoud 

• Doorontwikkeling auto-ID en vision 

• De robot neemt het werk over 



Alles aan internet!     

Gebleken is dat de slimme energiemeter thuis 
geen meetbare besparing oplevert….  



Ik wil het zo, ik wil het nu 
Thuis kiezen, zo snel mogelijk geleverd. 
• Iedereen een product-configurator 
• Ik wil het vandaag! 

Hoe realiseren we dit? Make to order, No stock! 



Bijwerkingen….. 

• Wat zijn de sociale gevolgen van robotisering? 
• Privacy in een technocratie? 
• Uitsluitend virtueel leven? 
• Kwetsbaarheid/cyber crime? 
• Beroepen verdwijnen 
• Facebook bepaalt de politiek? 
• Digibeten en Smombies? 



3 Data 

- Data verzamelen is niet meer moeilijk 

- Geen papier meer 

- Data heeft geen waarde 

- De essentie is om deze data om te zetten in 
bruikbare beslis-informatie 

 



IIoT: Intelligente dingen 
Alles krijgt een IP adres, en alle intelligente sensoren ‘hangen aan 
het internet’. 

Omdat het kan, of omdat het zinvol is? 

Box 

Eén sensor gaat nog, 
Machine: 100 
Proces: 500 
Fabriek: 10.000… 



Wie van u gaat straks op het internet 
1000+ sensoren monitoren? Thuis?  
 

Pas bij omzetten naar beslis-informatie  
krijgt data waarde, bijvoorbeeld 
• Predictive maintenance 
• Kwaliteitsverbetering 



Data – context - beslissingen 

Sensor signaal:  
werking machine  

Sensor status: 
Product 

Productie 

MES modules 

Resultaten ERP 

Techniek en onderhoud Productie en planning 

Management 

‘Vertaling’ naar informatie 



Data+context = informatie 

Met de modellen van ISA95 is 

de context in te delen: 

• Onderhoud 

• Productie 

• Kwaliteit 

• Voorraden 



4: MES/MOMS  
 
Verticale integratie: 
Elk level heeft een specifieke oplossing 
 
 

 

 

  



Voordelen MES/MOMS  
Een geïntegreerde papierloze productie is snel, efficiënt en foutloos.   

Ik meet de efficiency met real-time OEE 
Als onderdeel van continu verbeteren. 

Ik beschik over track&trace informatie die ik snel en 
makkelijk kan oproepen. 

Ik kan alle analyses doen die ik wil. Kwaliteit, energieverbruik, 
verstoringen, grondstoffen etc. etc….. 



De kloof: administratief ERP koppelen met de 
productie, en waarom dat niet werkt 

ERP:       Productie: 
 
Transacties      Real Time 
Tijdfactor: uur/dag     Cyclustijd: ms, s 
Plan       Realiteit 
Meestal beschikbaar     24/7 jarenlang in  
                                                                                                 bedrijf 
Informatie in rapporten     Data in machines  
       en processen 

MES moet deze kloof dichten: 
Orders   -> machines 
Rapport <- procesdata 



Voorwaarden voor succes 
• Zorg voor iemand die verantwoordelijk is voor analyse 

en innovatie: data - analist 

• Maak eerst de 3e revolutie af.. 

• Zet uw data om naar real-time beslis-informatie 

• Gebruik de ISA88 en ISA95 modellen 



5 Praktijkvoorbeeld: 

• Nederland is sterk  

    ontwikkeld op het  

    gebied van zuivel 

• The next level: 



Keten integratie Weide melk  



Product-identificatie 
Metaaldetector Checkweger 

Printer+scanner 

Printer+scanner Pallet ID 



Conclusie 

• Noodzaak: Wie de nieuwe technieken kan integreren 
tot een slimme keten zal overleven! 

• Werk aan uw innovatie/continu veranderen  

• Maak gebruik van de beschikbare technieken 

• Modekreet! 

• Zaken als ERP en Cloud etc. zijn middel en niet doel 



Dank voor uw aandacht! 

• www.Beenen.nl 

Klaas Venema 

http://www.beenen.nl/

