
e-OPERATIONS

Informatie en procedures op papier omzetten in een 
digitaal formaat is de eerste stap naar het digitale 
bedrijf. Een doorgedreven – én noodzakelijke – 
digitalisering gaat veel stappen verder en integreert 
nieuwe, geïnterconnecteerde technologie ( (IoT, AI, big 
data, cloud enz.) om alle processen in alle afdelingen, 
op alle niveaus om te zetten en te optimaliseren.

Maken en data 
worden één

O
m ook in de toekomst nog relevant te zijn, moeten – in  

het bijzonder industriële – ondernemingen inzetten op 

producten met hoge toegevoegde waarde. Dat is het doel 

waarop Agoria (de federatie van de technologische industrie) en Sirris 

(collectief centrum van de technologische industrie) al jaren inzetten 

met hun ‘Made Different’-programma. Onberispelijke kwaliteit 

garanderen, kleine reeksen of batches betaalbaar houden, snel grote 

volumes omzetten, een efficiënte administratie verzorgen, beter 

anticiperen op de productvraag en op het vlak van voorraadbeheer 

zijn uitdagingen waarop de vierde industriële revolutie – industrie 4.0 

of digitalisering – een antwoord kan bieden. Maar de digitalisering 

overstijgt de wereld van de maakindustrie. De toepassingen die we 

hieronder beschrijven, tonen hoe digitale technologie de bedrijfspro-

cessen kan verbeteren.

END-TO-END ENGINEERING

Meer dan ooit moeten ondernemingen bij de ontwikkeling van hun 

producten en diensten de hele waardeketen voor ogen houden. 

Dat betekent dat ze rekening moeten houden met alle processen: 

van bestelling en productie over verkoop en technische maintenance 

tot en met recycling (end-to-end engineering genoemd). Nieuwe 

technologie ondersteunt die ‘totale’ integratie dankzij betere 

connectie en communicatie tussen alle actoren van de waardeketen.

Het is bovendien van essentieel belang dat ondernemingen de meest 

recente en geavanceerde productietechnieken en technologieën 

benutten, zoals de cloud of cobots, collaboratieve robots die de 

werknemer helpen – meer bepaald zware en repetitieve – taken uit te 

voeren. In vergelijking met echte robots zijn cobots gemakkelijker te 

programmeren, zijn ze veiliger en kunnen ze ruimer worden ingezet. 

De tijd dat informatietechnologie of ICT in hoofdzaak in de backof-

fice een hoofdrol speelde, is voorbij. De digitale revolutie integreert 

  FACTORY OF THE FUTURE

Agoria en Sirris ontwikkelden het programma ‘Made 

Different’ dat steunt op zeven transformaties om uw 

bedrijf om te schakelen tot een volwaardige ‘Fabriek van 

de Toekomst’. Het programma biedt ondernemingen een 

begeleidingsproces, met een transformatieplan op maat.

1.  World Class Manufacturing Technologies: gebruik 

de nieuwste productietechnieken.

2.  End-to-end engineering: houd bij de ontwikkeling 

van producten en diensten rekening met alle 

processen in de waardeketen: productie, verkoop, 

technische maintenance en recycling.
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ICT en operationele technologie en versterkt 

de onderlinge interactie. Een mooie 

illustratie daarvan is het internet of things, 

waarin fysieke installaties of systemen via 

het internet met elkaar worden verbonden 

om – doorgaans dankzij sensoren – onderling 

gegevens uit te wisselen. Dankzij m2m-com-

municatie (machine-to-machine) kunnen 

professionele gebruikers zogenaamde 

‘domme’ apparaten intelligent maken door 

ze draadloos met het internet te verbinden. 

Op die manier kunnen ze ook op afstand 

(remote) worden bediend en gemonitord. 

Zo’n technologie heeft tal van toepassin-

gen, denk aan de follow-up en controle van 

meters van openbare diensten, monitoring 

op afstand van alarmsystemen of patiënten 

met behulp van biosensoren, realtime-voor-

raadbeheer en -resourcesmanagement, 

realtime-herbevoorradingsinformatie op 

basis van aankopen en inventaris, toezicht 

op personen en voorwerpen, diagnose 

van machines, verkeersgeleiding, vlootma-

nagement,… de toepassingen zijn legio. 

Medewerkers kunnen sneller reageren 

op onregelmatigheden en incidenten, 

onderhoud beter plannen of nog, de 

voorraad realtime beheren en effi-

ciënter communiceren met andere 

afdelingen van de onderneming.

DATA IS DE NIEUWE OLIE 

Met de ontwikkeling van het internet of 

things en big data worden steeds meer 

data verzameld in alle activiteitendomei-

nen. Die data kunnen worden geanaly-

seerd en gebruikt (datamining genoemd) 

om een proces of activiteit of de werking 

van de onderneming te verbeteren. Een 

toepassing van datamining volgens 

Agoria is ‘pattern mining’. Een voorbeeld: 

taxibedrijven kunnen de ‘toestand’ van 

hun voertuigen voortdurend monitoren, 

bv. een te laag oliepeil of een te hoge 

motortemperatuur. Uit alle data die ze 

verzamelen uit de pechsituaties met hun 

taxi’s hoeven ze alleen maar patronen 

of ‘patterns’ in de gebeurtenissen op 

te sporen die leiden tot een bepaald 

defect. Op die manier kunnen ze 

problemen voorspellen (door het begin 

van de gebeurtenissensequentie te 

detecteren) en oplossen nog vóór ze zich 

daadwerkelijk voordoen. 

Dat bespaart tijd, kosten en middelen. 

Die methodes kunnen worden toegepast 

op tal van domeinen, zoals de mainte-

nance van een fabriek of een windmolen-

park, de analyse van het gedrag van 

klanten in winkels enz. 

3.  Digital Factory: digitaliseer de operationele processen en integreer 

ze in het internet.

4.  Human Centered Production: betrek de medewerkers bij de 

toekomstige ontwikkeling van de onderneming.

5.  Networked Factory: evolueer naar een optimaal ecosysteem van 

leveranciers en partnerships.

6.  Eco Production: evolueer naar een systeem van duurzame productie, 

rekening houdend met alle fasen in de levenscyclus van een product.

7.  Smart Production Systems: kom flexibeler tegemoet aan de 

veranderende marktvraag, met als ultieme doelstelling: on demand 

op kleine schaal kunnen produceren, tot op het niveau van een batch 

van één product. 

DE RESULTATEN? 

Bij de bedrijven die het programma 

volgen, krimpt de tussenvoorraad en 

onderdelenvoorraad met 30%, loopt de 

leverbetrouwbaarheid op tot net geen 

99%. In de 16 fabrieken die zich reeds 

Factory of the Future mogen noemen, 

groeide het personeelsbestand met 

gemiddeld 11%. De vijf die in 2017 

Fabriek van de Toekomst werden, 

investeerden de afgelopen vijf jaar in 

totaal 110 miljoen euro in infrastructuur-

innovatie, digitalisering en automatisering 

en creëerden zo 100 nieuwe jobs.

OOK IN DE NIET-MAAKINDUSTRIE

Ook bedrijven uit de niet-maakindustrie 

(zelfs heel kleine ondernemingen) kunnen 

‘Bedrijf van de Toekomst’ worden. In 

de bouw bv. biedt de BIM-technologie 

(Building Information Modeling) een 

grote ontwerpflexibiliteit. En leidt het 

tot minder fouten, lagere kosten, kortere 

uitvoeringstermijnen en een geoptima-

liseerde onderhouds- en beheersfase. 

BIM maakt digitale modellen van het te 

realiseren of te renoveren bouwwerk en 

koppelt alle kenmerken van alle verschil-

lende onderdelen: oppervlakken, mate-

rialen en prijzen, geometrische, fysieke 

en mechanische eigenschappen enz. 

Dankzij die digitale tool wordt informatie 

vlotter – en proactief – uitgewisseld tussen 

de verschillende actoren (architecten, 

aannemers, fabrikanten,…) en worden 

‘issues’ aangepakt vooraleer ze op de 

werf tot problemen zouden leiden.

Digitale technologie 
versterkt de 
communicatie tussen 
alle actoren van de 
waardeketen
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