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ICT in een oogopslag

Opgericht in 1978 en geregistreerd bij de Euronext Amsterdam sinds 1997 (AEX: ICT.AS)

Industriële technische oplossingen en service leverancier

Meer dan 1000 hoog opgeleide professionals

Omzet in 2016: € 89.7 miljoen

Wereldwijd actief vanuit verschillende locaties in Nederland en Bulgarije 

Door deelname ook actief in Traffic & Transport (InTraffic), Oil & Gas (Raster) en Testing en Training 

(Improve Quality Services).



Overname Nozhup

Opgericht in 2003

Industriële technische oplossingen en service leverancier

Meer dan 90 hoog opgeleide professionals

Omzet in 2016: ongeveer € 9 miljoen

Gevestigd in Oosterhout 



Met meer dan 1000 gespecialiseerde professionals in het veld zijn we in staat  om 
techniek om te zetten in relevante oplossingen voor onze belangrijkste industrieën.

Belangrijkste industrieën

Automotive & 

Mobility

Water & 

Infrastructure

Industry (Food, 

Chemicals & 

Pharma)

Transport & Logistics

Embedded software engineering 

according to automotive quality and 

safety standards

Solutions that ensure the future and 

safety of our water and civil 

infrastructure

For flexible, reliable and efficient 

production processes

Streamlining and improving 

operational processes

Healthcare High Technology Energy Manufacturing

MDE solutions, for a uniform 

exchange of medical data

Design and production of 

components, control systems, 

complex production systems

Managing and enabling sustainable 

and reliable energy supplies with 

Smart Grid solutions

Realizing machine control systems 

and overall line management for 

discrete production lines



Indrukwekkende basis van meer dan 250 respectabele klanten

Wij introduceren al 39 jaar innovatieve oplossingen in het hart van de operaties van 
onze klanten.

Automotive & 

Mobility

Water & 

Infrastructure

Industry (Food, 

Chemicals & 

Pharma)

Transport & Logistics

Healthcare High Technology Energy Manufacturing
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Historie ICT/Nozhup op het Moleneind in Oss

Ervaring organisatie: Sinds 2003

# professionals: > 10

Ervaring professionals: > 20 jaar

Kennis van en betrokken bij de Life Cycle van de gebouwen: RG & RY (zowel PCS & GBS)



Aanleiding ontwikkeling MSS

Uitgangssituatie:

BioConnection wordt in 3 maanden afgesplitst van MSD waarbij alle voorzieningen 
(op automatisering gebied) vervallen.

Noodzakelijke support onderdelen om productie te kunnen starten:

• Datacollectie

Ruimte parameters

Procesinstallaties

• Dataopslag

• Rapportage



Keuzemogelijkheden

Keuzemogelijkheden voor datacollectie:
• Huidige iFix SCADA behouden 

Nieuwe iHistorian server inrichten

Verweven MSD functionaliteiten vervallen (zoals alarmering, centraal onderhoud)

• Upgrade naar nieuwe iFix versie (Windows 7)

• Ander SCADA pakket

• Anders…..

Keuze bepaald door:
• Budget

Nagenoeg geen budget beschikbaar vóór start bedrijf

• Realisatie

Voorkeur om direct na aanvang te kunnen loggen ivm cleanroom validatie

• Onderhoudbaarheid

Geen technische dienst aanwezig tbv onderhoud



Uitwerking van de keuze

Gekozen oplossing:

Raspberry Pi als hardware

• Low Cost dus bij hardware problemen niet repareren maar volledig vervangen

• Bij software problemen SD card volledig vervangen

Linux als operating system

• dus geen Windows afhankelijkheid (upgrade Windows Xp – 7 – 10  niet relevant)

• Geen licentiekosten

Open source bibliotheek voor communicatie met PLC’s

• Snel in te zetten (inzet van  1ste module na ongeveer 3 dagen !) 

Validatie effort voor cleanrooms minimaal

• Geen limieten in tags



Aanvullende wensen

• Monitoring

• Trending

• Alarmen

o Naar scherm

o Naar semafoon

o Bevestigen

o Grenzen

• Audit Trail

• Rapportage

• Calibratie

• …



Kernpunten voor MSS

• Web based

• Open Source Libraries

• Geen licentiekosten

• Platform onafhankelijk

• Bescheiden hardware eisen

• Modulaire opbouw

• Eenvoudige configuratie

• Eenvoudige import bestaande tags

• Makkelijk schaalbaar

• Hoge performance




