
 

 

Programma  

 
 
 
9h30 Ontvangst van de deelnemers met koffie 

 
 

10h00 

 

 

Een gelukkige CFO via een effectieve Supply Chain 

 
Willy Van Overschée, CIMCIL 

Meer en meer ondernemingen ontdekken waar sommige leidende bedrijven al enige tijd 
mee bezig zijn. Er bestaat een duidelijk en direct verband tussen een kwaliteitsvolle Supply 
Chain en financiële prestaties. De uitdaging bestaat er echter in hoe de verbinding tussen 
beide te maken. Deze uiteenzetting tracht u een praktische leidraad aan te reiken om daarin 
de eerste concrete stappen te zetten. 

  

10h30  

 
 

Wat is de impact van operationele KPI's op uw productie? 

 
Johannes Cottyn, XiaK-UGent 

Veel bedrijven klagen dat ze hun productie "blind" moeten sturen. Ze hebben geen idee 
waar de grootste verliezen zitten of wat de beste manier van werken is. Nochtans is er al 
veel informatie publiek beschikbaar betreffende verschillende Key Performance Indicators 
(KPI's), zoals Overall Equipment Effectiveness (OEE). De meeste maatstaven zijn heel 
eenvoudig en standaard opgebouwd. Er bestaan echter waslijsten aan verschillende KPI's. 
Het kiezen en onderhouden van een goede set KPI's is een discipline op zich. Deze 
presentatie zal u een beeld geven van welke KPI's gebruikelijk zijn en hoe ze opgesteld en 
geïnterpreteerd kunnen worden. 

 

11h00 Koffiepauze 

 

 
 



11h15 

 

 

Meten: uw routeplanner naar verbetering  

 
Tim Govaert, Veltion 

Start: Hier. Bestemming: Duurzame productiviteitsverbetering.  

Alleen al om te begrijpen van waar we vertrekken en waar we in een verbetertraject 
naartoe willen, is meten onmisbaar. Een projectcharter geeft jou een duidelijke visie: wat 
gaan we meten en wat gaan we ermee doen. Tijdens het traject zorgen gedetailleerde 
meetgegevens er dan weer voor dat je de juiste route volgt: werken we wel aan de juiste 
zaken? Meten, een krachtig medium om op jouw bestemming te geraken, maar let op: zelfs 
met een goede routeplanner rijd je ook nog gemakkelijk verloren! 

 

11h45 

 

 

Bestaande tools en systemen om de datacollectie en -verwerking te 
ondersteunen 

 
Nicolas Soete, XiaK-UGent 

Om operationele KPI's samen te stellen, zijn realtime productiedata nodig. Deze gegevens 
kunnen automatisch gecapteerd worden uit machinesturingen of via een Human Machine 
Interface (HMI) ingegeven worden door de operator. De hedendaagse 
identificatietechnologiëen elimineren veel manuele acties van de operator. In het app 
tijdperk, met heel veel aandacht voor gebruiksvriendelijke en efficiënte interfaces, maken 
mobiele toepassingen meer en meer hun intrede binnen industriële omgevingen. Een 
nieuwe evolutie is bovendien ingezet richting draagbare interfaces en toepassingen op basis 
van toegevoegde realiteit. Deze sessie bespreekt de toepasbaarheid van de huidige trends 
en systemen voor KMO's. 

  
12h15 Walking lunch & bezoek mini-beurs 

 
 

13h45 Discussieforum in parallelle tracks 

 
Via een opsplitsing in enkele parallelle tracks worden specifieke topics en toepassingen 
besproken in kleinere groepen. Er worden zowel best practices voorgesteld door 
integratoren als discussies opgestart vanuit de noden van eindgebruikers. Het aantal slides 
wordt telkens beperkt, de nadruk ligt op de discussie achteraf.  

 

13h45 C1 - Real-time prestatie 
informatie voor operatoren 

op paneellijnen  

 

 

C2 - Organiseren en 
capteren van relevante 

informatie van de 
werkvloer voor 

betrouwbare rapportering 

 

 
 

C3 - Hoe moderne en 
eenvoudige rapportering 

opzetten voor een 
productie omgeving?  

 

 

Mogelijkheid tot wisselen (10') 



 
14h35 

D1 - Hoe verschillende 
databronnen centraliseren 
in functie van intelligente 

rapportering? 
 

 
 

C4 - Productie 
rapportering, een kwestie 

van standaardiseren en 
automatiseren  

 

C5 - Monitoren van 
medische instrumenten in 

een sterilisatie afdeling  
 

 

Mogelijkheid tot wisselen (10') 

15h25 C6 - De gevolgen van het 
invoeren van een 

meetsysteem in een 
metaalverwerkende KMO  

 
 

D2 - Live prestatie 
opvolging en rapportering 

via een simpele druk op 
de knop?  

 

C7 - Energierapportering 
als universele diagnose  

 

 

Mogelijkheid tot wisselen (10') 

16h15 C8 - Van een eenvoudige 
KPI tool tot Manufacturing 
Intelligence voor uw bedrijf  

 

 

C9 - ProSuite™: 
Traceability aansturing en 
rapportering via standaard 

software 
 

 

D4 - Via intelligente 
energiemonitoring 

afwijkingen automatisch 
rapporteren?  

 

Mogelijkheid tot wisselen (10')  
 

17h00 

 

 

Stappenplan voor een succesvol project 

 
Jan Devos, UGent 

Een productie rapportering tot stand brengen, betekent in de praktijk het opzetten van een 
project. Dit impliceert het tijdelijk samenbrengen van mensen en middelen om een concreet 
doel te bereiken. Dit lijkt eenvoudig maar kan wel eens tegenvallen. Om het succes van een 
project te garanderen gaan we eens zien bij organisaties waarvoor het mislukken van een 
project geen optie is. Hieruit kunnen we zeer nuttige lessen trekken om dit in ons 
stappenplan in te bouwen. Aan de toehoorder wordt een unieke kijk geboden op het 
uitvoeren van projecten en meteen worden een aantal heel concrete tips meegegeven om 
in de eigen organisatie toe te passen. 

  
17h30 Conclusies 

 

 
17h45 Netwerkreceptie 

 
 
 



C1 

  

Real-time prestatie informatie voor operatoren op paneellijnen 

 

Marc Blekkink, InXites 
Heidi Devos, JorisIde (Staalproducten) 

Probleem 
eindklant 

Bezorg de operatoren real-time informatie betreffende de performantie 
van de paneellijn waaraan ze staan.  

Oplossing 
integrator 

De informatie, aanwezig in SAP MII, wordt real-time via SAP Dashboards 
gepresenteerd. 
De KPI's belangrijk voor het klant specifieke productieproces werden 
reeds in SAP MII getoond, maar het gebruik van SAP Dashboards biedt 
meer flexibiliteit naar layout en vormgeving. Een automatische refresh 
zonder tussenkomst van een gebruiker laat toe de informatie te tonen op 
een groot scherm dat aan elke lijn geplaatst wordt. 

Meerwaarde 
voor anderen 

Dit is een voorbeeld uit de praktijk welke men kan gebruiken om de eigen 
plannen vorm te geven. 

 

  

C2 

 

Organiseren en capteren van relevante informatie van de werkvloer voor 
betrouwbare rapportering 

 

Filip Pattyn, One Two Concept 

Probleem eindklant 
Niet geordende data waardoor teveel manipulatie vereist is om 
resultaten te bereiken. 

Oplossing integrator 
Het streven naar een eenvoudige systematiek voor het verkrijgen 
van de relevante informatie. 

Meerwaarde voor 
anderen 

- Eenvoud en eenduidigheid op de werkvloer  
- Minder tijdverlies bij het verwerken van de gegevens  
- Sneller en duidelijker rapporteren 

 

  

C3 

 

Hoe moderne en eenvoudige rapportering opzetten voor een productie 
omgeving? 

 

Wim Tindemans, Control & Protection 

Probleem eindklant 

Klassieke rapportering oplossingen zijn niet altijd geschikt om 
ingezet te worden in een productie omgeving. Bijkomend wil een 
gebruiker zelf zijn rapporten kunnen aanpassen zonder kennis te 
moeten hebben van SQL.  



Oplossing integrator Live data analyse en rapportering via Pluto Live Report. 

Meerwaarde voor 
anderen 

Gemakkelijke en intelligente rapporteringssoftware voor de 
productieomgeving. 

 

  

D1 

 

Hoe verschillende databronnen centraliseren in functie van intelligente 
rapportering? 

 

Syrian Marlein, Orac Decor (extrusie van decoratie materialen) 

Probleem 
eindklant 

Er is geen centralisering van productiegegevens naar een database waar data 
wordt gestructureerd. De productie omvat verschillende continue 
productielijnen, waarvan een deel een verouderd besturingssysteem heeft. 
Productiegegevens worden manueel genoteerd door operator, waardoor er 
wordt gerekend op discipline van de operator en juistheid van de gegevens. 
Hoe kan al deze data verzameld worden zodat deze op een 
gebruiksvriendelijke manier kan geconsulteerd worden? Hierbij rekening 
houdend met de investeringskost en de autonomie van de datacaptatie 
(volledig automatisch versturen van gegevens zonder vereiste actie van 
operator).  

 

  

C4 

 

Productie rapportering, een kwestie van standaardiseren en automatiseren 

 

Tom Maddalena, De Roeve Automation 

Probleem 
eindklant 

De klant wilde niet langer productie informatie manueel doorgeven 
tussen administratie en productieomgeving. Daarnaast vonden ze ook dat 
een aantal productieinstellingen, zoals de snelheid van het roerwerk per 
product, niet langer handmatig moesten aangepast worden, om zo fouten 
uit te sluiten. 

Oplossing 
integrator 

Via de ontwikkelde AMS standaard wordt aangetoond dat het zeer 
belangrijk is om reeds bij het concipiëren van de machine sturing goed na 
te denken over de behoeftes aan datacaptatie en rapportering. Door tijdig 
de behoeftes en constraints voor de rapportering mee te nemen in de 
analyse van een sturing, en dit bij voorkeur op een gestandaardiseerde 
manier voor de ganse fabriek, kan dit volledig geïntegreerd worden 
doorheen de PLC en SCADA laag.  

Meerwaarde 
voor anderen 

Aanbevelingen voor het uitwerken van een goede, algemeen bruikbare 
standaard zodat je direct goed op weg bent om een datapool te creëren 
die factory wide rapportering zal toelaten (vb. globale KPI's) en op zijn 
minst tot een groot(er) codehergebruik zal leiden met ingekorte 
ontwikkeltijden en betere onderhoudbaarheid als gevolg. 

 



  

 

C5 

 

Monitoren van medische instrumenten in een sterilisatie afdeling 

 

Marnix Catteeuw, CreoniS 
Jos Bessemans, Besco (ziekenhuizen) 

Probleem 
eindklant 

De sterilisatie van de instrumenten voor het operatiekwartier verloopt 
niet efficiënt. 

Oplossing 
integrator 

Invoering van een industriële Manufacturing Execution System (MES) 
toepassing in een niet-industriële omgeving. Configuratie van SteMaTo 
in de Centrale Sterilisatie Afdeling van een ziekenhuis.  

Meerwaarde 
voor anderen 

Toepassing van een MES in een niet-industriële omgeving 

 

  

D2 

 

Live prestatie opvolging en rapportering via een simpele druk op de knop? 

 

Frank Saelens, Assa Abloy (productie cilinders) 

Probleem 
eindklant 

Rapporteren is momenteel redelijk omslachtig ... Eerst moeten we de data uit 
de urenregistratie ophalen en in Excel plaatsen, daarna het aantal gemaakte 
cilinders uit ERP halen, en ook invoegen in Excel. Wij wensen een oplossing 
voor een live opvolging op scherm en rapportering via een simpele druk op de 
knop ... 

 

  

C6 

 

De gevolgen van het invoeren van een meetsysteem in een metaalverwerkende 
KMO 

 

Filip De Graeve, CAT Solutions 
Kurt Vanwynsberghe, ERPA (metaal)  

Probleem eindklant 

- Klant had geen planning  
- Teveel in Excel  
- Teveel aansturing nodig  
- Kostprijsberekening te traag 

Oplossing integrator 
Profit+ geïmplementeerd op 3 maanden tijd 
Verbeteringen op vlak van: 
- Kostprijsberekening 



- Planning 
- Inzage 
- Levertijd 
- Klantentevredenheid 
Merkbaar zichtbaar na 6 maanden 

Meerwaarde voor 
anderen 

- Schoolvoorbeeld verzamelen gegevens "low end" voor "high end" 
beslissingen 
- Beter bedrijfsbeheer (klantportfolio, rendementsbewaking) 

 

  

D4 

 

Via intelligente energiemonitoring afwijkingen automatisch rapporteren? 

 

Pascal Kinoo, VMA (energiemonitoring) 

 
 
 
Discussie 
thema 

We hebben verschillende gebouwen/installaties voorzien van energiemeters 
en temperatuur sensoren. Op basis van die data hebben we allerhande 
visualisaties en grafieken uitgewerkt. Dit is een handige tool om een gerichte 
analyse te verrichten. Het blijft echter een menselijke handeling waarbij je niet 
automatisch een alarm krijgt bij een abnormaal of afwijkend verbruik. Een 
handigere analyse zou zijn dat er automatisch een alarm wordt gegenereerd 
als een boven- of ondergrens is overschreden. Die overschrijdingswaarde kan 
bepaald worden op basis van historische data waarbij die grenzen worden 
bepaald. 
 
Via deze discussie wensen wij de meerwaarde van een dergelijke 
energiemonitoring tool in kaart te brengen.  
- Kan Reporting Service hiervoor een oplossing zijn? 
- Welke 'intelligente' algoritmes kunnen er ontwikkeld worden? 
- Kan een KPI gekoppeld worden aan externe factoren? 

 

  

C7 

 

Energierapportering als universele diagnose 

 

Nikolas Taelman, Catael bvba 
Hans Casneuf, Promens NV (kunstofverwerking)  

Probleem 
eindklant 

Er is bij de klant geen inzicht in de effectieve elektrische verbruiken van 
de verschillende productie-eenheden. Enkel de totaaltellers zijn gekend, 
maar deze geven onvoldoende detail om evalutaties rond productie of 
kwaliteit te kunnen maken. 
 
De factor kWh/kg is bijvoorbeeld een cruciale parameter bij het bepalen 
van de uiteindelijke kostprijs van elk product. Dit kon niet per product 
worden bepaald.  



Oplossing 
integrator 

30kWh metingen werden geïnstalleerd in de verschillende 
laagspanningsborden. Een centrale datalogger verzamelt alle gegevens 
en stuurt deze door naar een SQL database. 
 
Naast de database werd een webserver geïnstalleerd die een grafische 
tool beschikbaar stelt om deze data te raadplegen. Maandelijks worden 
overzichtsrapporten gegenereerd en automatisch via mail naar de 
verantwoordelijke(n) doorgestuurd. 
 
Deze oplossing komt tegemoet aan de vraag van een klant naar een 
eenvoudig en low budget systeem voor opvolging en evaluatie van één 
van de, voor hen, belangrijkste parameters van hun productieproces. 
De eenvoud van de oplossing en de onverwacht sterk uiteenlopende 
conclusies die uit deze data volgen hebben inmiddels geleid tot plannen 
voor verdere uitrol van de oplossing. Hierbij zullen in de toekomst ook 
andere parameters gelogd en gerapporteerd worden. 

Meerwaarde 
voor anderen 

- Veel informatie voor een klein budget is mogelijk 
- Een monitoring systeem mag u niet beperken om zelf met de verkregen 
informatie aan de slag te gaan 
- Echte meerwaarde wordt grotendeels aangetoond tijdens het 
effectieve gebruik van de tools 

 

C8 

 

Van een eenvoudige KPI tool tot Manufacturing Intelligence voor uw bedrijf 

 

Ignace Braem, Siemens 
case tbd (process/discreet)  

Probleem 
eindklant 

Rapportering op verschillende niveaus: 
- Machine 
- Lijn 
- Division 
- Plant 
- Region 
- Global Enterprise 
 
Gebrek aan visibiliteit. Hoe kunnen de juiste beslissingen genomen 
worden gebaseerd op productie data?  

Oplossing 
integrator 

De bedoeling van de presentatie is om de verschillende mogelijkheden 
vanaf een simpele KPI viewer (vb. 1 machine) tot een volledig enterprise 
wide rapportering oplossing te laten zien a.d.h.v. live beelden (movies, 
en zo weining mogelijk ppt slides) zoals het er werkelijk aan toe gaat in 
manufacturing. 

Meerwaarde 
voor anderen 

Inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden van rapportering. 

 

C9 

  

ProSuite™: Traceability aansturing en rapportering via standaard software 

 

Patrick De Jaeger, De Jaeger Automation bvba 
Graham P., Nissan Manufacturing UK (automotive)  



Probleem 
eindklant 

Door de introductie van de nieuwe Q30 (infinity) op de bestaande lijn 2 
van Nissan in New Castle (UK) stijgt de product complexiteit enorm. Om 
het kwaliteitsniveau te behouden en zelfs te verhogen, was een 
software oplossing noodzakelijk.  

Oplossing 
integrator 

De standaard ProSuite™ modules konden 90% van de gevraagde 
functies afdekken. Het gewenste maatwerk omvatte een aantal vrij 
specifieke functionaliteiten eigen aan deze klant. Het installeren van de 
gehele oplossing is in handen van onze ProSuite™ dealer in UK, 
Ansomat Ltd.  

ProSuite™ stelt de klant in staat om startende van een digitaal 
productie order per serienummer (ERP/MES), op basis van de product 
configuratie, de juiste opdrachten voor de operatoren real-time naar de 
diverse werkposten op de lijn te sturen. Vervolgens wacht de ProSuite™ 
server op feedback van de verrichte werkzaamheden op basis van 
diverse feedback mogelijkheden. Deze feedback kan bestaan uit 
scanning, bevestiging via een pick-by-light, drukknop, resultaat van een 
verschroevingstool, lektest, PLC cyclus, ... 

Meerwaarde 
voor anderen 

Alhoewel deze case zich niet bij een KMO afspeelt, toont het aan hoe 
het mogelijk is met behulp van standaard software modules (dus 
beperkt budget) een productie aansturing en tracebility oplossing neer 
te zetten die in staat is om een document te produceren, dat alle 
stappen van de assemblage weergeeft en de behaalde resultaten 
groepeert in een rapport. 

 

 
 


