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Inleiding
Het beheren en onderhouden van assets is voor alle 
organisaties in de maakindustrie van cruciaal belang. 
Dat is uiteraard altijd zo geweest, maar de afgelopen 
jaren is dat voor veel bedrijven nog duidelijker geworden. 
Door invloeden van buitenaf – zoals de stijgende 
energieprijzen en de coronacrisis – neemt de druk toe om 
sneller, goedkoper en ook duurzamer te produceren, met 
behoud van de kwaliteit. Daardoor is het nog belangrijker 
geworden dat assets blijven presteren en dat de risico’s 
op storingen worden verminderd. Je wilt het liefst van 
tevoren weten welke assets onderhoud nodig hebben en 
welke onderdelen je moet vervangen. Of nog beter: dat 
je automatisch een signaal krijgt als assets onderhoud 
nodig hebben en weet welke kennis, vaardigheden, tools 
en onderdelen je nodig hebt.

In de praktijk beheren de meeste organisaties in de 
maakindustrie hun assets echter nog correctief of 
preventief. Hierbij worden defecten of storingen veelal 
achteraf verholpen. Daardoor zijn ze vaak te laat of hebben 

ze onderdelen niet op voorraad, met als gevolg dat produc-
tielijnen stil komen te staan. Dat wordt meestal opgelost 
door vooraf onderhoud in te plannen om storingen te 
voorkomen. Het nadeel daarvan is dat je assets gaat 
onderhouden terwijl dit mogelijk nog helemaal niet nodig 
is. Onderdelen die nog goed werken worden vervangen 
en machines liggen onnodig vaak stil. In beide situaties 
verlies je tijd en geld. 

HOE KAN HET ONDERHOUDEN VAN 
ASSETS SLIMMER?
Een manier om assets slimmer te onderhouden is door 
de conditie van assets te monitoren en daarop het 
onderhoud af te stemmen. Door meer zicht te krijgen op 
alle processen in je fabriek, kun je bijvoorbeeld het aantal 
onderhoudsmomenten terugdringen, zónder het risico te 
lopen dat de productie stil komt te staan. Deze manier 
van onderhouden is echter heel arbeidsintensief als je 
operators meerdere keren per dag slijtage, tellerstanden 
en andere factoren moeten meten. In veel organisaties 
is tijd schaars en de mankracht beperkt, waardoor het 
lastig is om assets intensief te monitoren. Bovendien 
geeft een periodieke meting slechts een beperkt beeld 
van de conditie van assets. Het monitoren blijft dus een 
momentopname én de kwaliteit hangt sterk af van de 
kennis en vaardigheden van je operators. 

“Een manier 
om assets 
slimmer te 

onderhouden is 
door de conditie 

van assets te 
monitoren en 

daarop het 
onderhoud af te 

stemmen.”
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Bijkomende uitdaging voor veel organisaties is dat ze 
de komende jaren afscheid moeten nemen van ervaren 
mensen die dicht op de operatie staan. Die klap kan 
moeilijk opgevangen worden door aanwas van onderaf, 
omdat er op de arbeidsmarkt een grondig gebrek is aan 
technisch geschoold personeel. Dus ook al hebben je als 
organisatie het huidige proces van handmatig monitoren 
en onderhouden van assets op orde, dan is het op de 
langere termijn niet vol te houden. Je kunt natuurlijk met 
alle mensen die je hebt nóg harder werken, maar dat is 
niet echt een duurzame oplossing.

DOORBREKEN VAN DATASILO’S
Een praktische manier om een succes te maken van 
het beheren en onderhouden van je assets, is door 
slimmer gebruik te maken van data en processen te 
automatiseren. Er is in je organisatie al veel meer data 
aanwezig dan je denkt, dus waarom zou je er geen 
gebruik van maken? Denk aan SCADA- en MES-systemen 
waarmee productieprocessen beheerd worden. Of een 
asset managementsysteem (EAM) waarin specificaties 
van machines, onderhoudshistorie, draaiuren en andere 
relevante gegevens bijgehouden worden, om meer inzicht 
te krijgen in productielijnen. Maar ook data uit ERP-, 
HRM- en CRM-systemen kan van waarde zijn voor het 
onderhouden en beheren van je assets.

Door data uit deze systemen te analyseren kun je 
bijvoorbeeld meer grip krijgen op de doorlooptijd van je 
productielijnen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor 
downtime? Welke machines en apparaten staan vaak stil? 
Hoe gedragen kleppen, pompen en andere onderdelen 
zich? Hoe presteren je assets op maand- of jaarniveau? 
Als je weet hoe snel onderdelen van een machine slijten, 
kun je daar je onderhoud op aanpassen en technici sneller 
van goede, actuele informatie voorzien. Daarmee voorkom 
je ongeplande downtime en kosten. En omdat je assets 
precies op tijd onderhoudt, kun je de kwaliteit van je 
productie verbeteren.

De grootste uitdaging voor veel organisaties is om deze 
waardevolle informatie uit losse systemen bij elkaar te 
brengen. De verschillende afdelingen die bij het beheer 
en onderhoud van assets betrokken zijn, opereren vaak 
nog gescheiden. Ieder met hun eigen systemen en data. 

Daardoor kost het veel tijd en energie om storingen te 
voorkomen of op te lossen. Wanneer een operator in een 
applicatie melding maakt van een mogelijk defect, moet 
die operator vervolgens zelf maintenance op de hoogte 
brengen per e-mail of telefoon. Daar wordt vervolgens 
door een planner een werkorder aangemaakt en die moet 
weer afstemmen met inkoop of voorraadbeheer welke 
onderdelen nodig zijn bij het onderhoud van de assets. 
Al die losse werkinstructies, telefoontjes en e-mails zijn 
foutgevoelig, vertragen het proces en voorkomen dat 
er snel ingegrepen kan worden bij mogelijke storingen. 
Terwijl de data die verschillende afdelingen genereren juist 
de meeste waarde hebben als deze gecombineerd worden. 

SMART ASSET MANAGEMENT 
Hoe pak je dat dan wél slim aan? Met Smart Asset 
Management. Daarmee creëer je een geïntegreerd 
overzicht van je assets en hun prestaties, met als doel om 
de levensduur van assets te verlengen, onderhoudskosten 
te verlagen en samenwerking tussen afdelingen te 
verbeteren. Dat doe je door verschillende bronnen (zoals 
je productielijnen, bedrijfsapplicaties en sensoren) met 
elkaar te verbinden, en informatie centraal beschikbaar 
te stellen. Niet om systemen, machines en apparaten 
van buitenaf te besturen, maar om een beter beeld te 
krijgen van het gedrag en de prestaties van alle assets in 
je organisatie. Daarnaast ga je gegevens uit (de omgeving 
van) je assets verzamelen. Bijvoorbeeld met slimme 
sensoren of door simpelweg de PLC’s van machines uit te 
lezen. Daardoor krijg je een actueler en completer beeld 
van de prestaties van je assets en kun je afwijkingen nog 
sneller signaleren. 

Dat klinkt misschien complex, maar in de praktijk kun 
je vandaag al beginnen. Hoe? Door te inventariseren 
wat er al mogelijk is. Welke data wordt er al verzameld 
in je organisatie? Kun je al eenvoudig data uit je assets 
of systemen halen? Je hoeft niet in één keer de stap te 
zetten naar geautomatiseerde werkorders en slimme 
algoritmes. Sterker nog, door alleen al data bij elkaar te 
brengen en de reeds beschikbare data te monitoren met 
vooraf ingestelde normen kan je direct winst behalen. 
En dat geeft al snel de aanknopingspunten voor verdere 
verbeteringen van je assets en onderhoud. Zo kun je 
stapsgewijs steeds verder innoveren.

“Als je weet hoe 
snel onderdelen 

van een 
machine slijten, 

kun je daar 
je onderhoud 
op aanpassen 

en technici 
sneller van 

goede, actuele 
informatie 

voorzien.”
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Stappenplan voor Smart 
Asset Management

STAP #1 
STEL DATA UIT JE ORGANISATIE 
CENTRAAL EN STRUCTUREER JE DATA
Het ontbreekt veel bedrijven in de maakindustrie aan 
een actueel en duidelijk overzicht van al hun assets. 
Welke type machines, merken en series staan er in 
welke productielijn? Op welke locatie staan ze? Uit 
welke onderdelen bestaan de assets? Wanneer zijn ze 
onderhouden? Wat is de gemiddelde levensduur van 
onderdelen? Zonder die informatie, is het altijd een gok 
wat een storing veroorzaakt. Kortom, asset management 
is een vorm van hygiëne voor ieder productiebedrijf. Als je 
weet welke assets waar staan en wat de actuele status is, 
kun je ook sneller bepalen wat er precies onderhouden of 
gerepareerd moet worden. Dat doe je door alle relevante 
informatie uit verschillende systemen te registreren op 
één centrale plek. Zo kun je gedetailleerde informatie over 
apparaten, locaties, merken, typen, serienummers, relaties 
met andere apparaten én de onderhoudsgeschiedenis 
beheren. Zo heb je altijd een goed overzicht van alle 
assets in je organisatie. Daardoor krijg je beter inzicht in de 
prestaties en onderhoudsgeschiedenis van machines en 
apparaten. In een oogopslag heb je alle actuele informatie 
tot je beschikking om bij storingen en gepland onderhoud 
de juiste monteur met de juiste onderdelen te sturen.

STAP #2
BRENG HET GEDRAG EN PRESTATIES VAN 
ASSETS IN KAART
De machines en apparaten in je productielijnen bevatten 
ontzettend veel waardevolle informatie. Dat geldt niet 
alleen voor de nieuwe generatie, maar zeker ook een 
groot deel van de oudere machines en apparaten die over 
een lokale besturing beschikken. De codes en data die 
ze gebruiken is primair bedoeld voor de besturing van 
alle onderdelen. Een voorbeeld van machinedata zijn 
bijvoorbeeld de foutcodes op het display (HMI) van een 
machine. Het is in veel gevallen mogelijk om deze codes 
en andere vormen van data te ontsluiten en te verzamelen. 
Niet om assets te besturen, maar om een actueel beeld 
te krijgen van het gedrag en de prestaties van apparaten 
en individuele onderdelen. Je maakt eigenlijk een log-
boek om per asset te zien welke storingsmeldingen zijn 
opgetreden. Zo kun je onder andere na een bepaalde 
periode kijken bij welke machines vaak foutmeldingen 
voorkomen en onderzoeken hoe dat komt. Zo kun je 
bijvoorbeeld de levensduur van onderdelen nauwkeuriger 
gaan voorspellen en weet je beter wanneer ze vervangen 
moeten worden. Assets die voor de besturing geen of 
weinig data gebruiken, kun je voorzien van sensoren 
om onder andere de temperatuur, het stroomverbruik, 
trillingen en andere waarden te meten.

Hoe krijg je Smart asset management voor elkaar? Hoe zorg je dat je daadwerkelijk meer 
inzicht krijgt in alle factoren die van belang zijn bij het beheren en onderhouden van je 
assets. Wat is ervoor nodig om precies te weten welke storingen je kunt verwachten en 
welke onderdelen je moet vervangen. En hoe zorg je ervoor dat er automatisch een techneut 
klaarstaat om op tijd in te grijpen? Laten we stap voor stap kijken hoe je meer inzicht krijgt 
in de assets die je moet beheren en onderhouden.

“Assets die voor 
de besturing 

geen of weinig 
data gebruiken, 
kun je voorzien 

van sensoren 
om onder 
andere de 

temperatuur, het 
stroomverbruik, 

trillingen en 
andere waarden 

te meten.”
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STAP #3
WERK INTEGRAAL EN DOORBREEK  
DE DATASILO’S
Bij storingen is een gebrek aan communicatie tussen 
de operatie, maintenance en planning een bekend 
probleem. Als servicemonteurs geen zicht hebben op de 
productielijnen en welke assets waar precies staan, zijn ze 
afhankelijk van de beschrijving van een operator over de 
storing. Maar in hoeverre kun je erop vertrouwen dat een 
operator een beschrijving geeft van een storing die voor 
een ander te begrijpen is, waardoor een monteur direct 
weet wat hij moet doen. Dat is behoorlijk lastig. Vooral 
als er tientallen of honderden assets aanwezig zijn in een 
fabriek. Hoe weet je of ze het juiste apparaat beschrijven? 

Vaak gebruiken productie en maintenance aparte systemen 
die niet met elkaar in verbinding staan. De eerste stap is 
om die met elkaar te verbinden (zie stap 1) en te zorgen 
voor een integraal inzicht, om de stap van het signaleren 
van een storing tot het oplossen ervan te stroomlijnen. 
Alleen het delen van data is echter niet voldoende om 
efficiënter samen te werken. Er zijn duidelijke afspraken 
nodig over het melden van storingen en communicatie 
over assets. Je wilt het proces zo inrichten dat je operators 
op een eenvoudige manier de correcte (fout)omschrijving 
en/of storingsmelding kunnen doorgeven. Dat kun je 
doen door assets te voorzien van een uniek nummer 
(ID). Daardoor hoeven operators niet meer te beschrijven 
welke assets onderhoud nodig hebben, maar hoeven ze 
alleen het ID-nummer door te geven. Zo kan maintenance 
sneller vaststellen om welk apparaat het gaat. Ook kun je 
het doorgeven van storingen categoriseren en daarover 
afspraken maken. Daardoor begrijpt maintenance beter 
wat er aan de hand is en kunnen ze sneller schakelen. 
Denk aan categorieën zoals:
 

Volledige stilstand of verminderde prestaties
Constante storing of niet-constante storing
Nieuwe storing of eerder zelfde storing opgetreden

STAP #4 
LAAT ASSETS STORINGEN ZELF MELDEN
De volgende stap is dat je gaat toewerken naar het 
principe van Just-in-Time Maintenance: je gaat precies 
het juiste moment van onderhoud bepalen. Dus niet te 
vroeg, maar vooral niet te laat. Het grote voordeel is dat 
je daarmee de ongeplande stilstand fors kunt reduceren 
én het is een duurzame aanpak omdat je niet onnodig 
onderdelen gaat vervangen. Dat doe je door met data 
ervoor te zorgen dat bepaalde processen in je organisatie 
worden geautomatiseerd. 

Een goede eerste stap is dat de assets zelf slijtage of 
afwijkingen gaan waarnemen en direct een melding 
versturen, als bepaalde waarden overschreden worden. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail, sms of een 
notificatie in een app. Het voordeel daarvan is dat je 
precies weet bij welke assets je moet zijn en mogelijk 
ook om welke onderdelen het gaat. Daarbij is het wel 
belangrijk om te bepalen wie de melding ontvangt en 
wat daar vervolgens mee gedaan wordt. Het meest ideale 
scenario is dat assets de melding direct doorgeven aan 
maintenance. Dat scheelt veel tijd en tussenstappen. Er 
is geen menselijke waarneming of communicatie door 
operators nodig en je kunt direct acteren als dat nodig 
is. Als je informatie centraal gesteld hebt (stap 1), kan 
maintenance direct de historie van het apparaat inzien en 
bepalen welke onderdelen ze moeten meenemen.

“Een goede 
eerste stap is 
dat de assets 
zelf slijtage of 

afwijkingen 
gaan 

waarnemen 
en direct 

een melding 
versturen, 

als bepaalde 
waarden 

overschreden 
worden.”
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STAP #5 
OPTIMALISEER AUTOMATISCHE 
PROCESSEN (ZOALS WERKORDERS)
Het melden van storingen is slechts één onderdeel 
van dat je als organisatie kunt automatiseren. Veel 
handmatige en tijdrovende handelingen in het proces 
van het beheren en onderhouden van assets worden nu 
nog met losse tools en spreadsheets gedaan. Dat is vaak 
tijdrovend en foutgevoelig. Daardoor loop je bijvoorbeeld 
het risico dat afwijkingen of storingen over het hoofd 
worden gezien. Of dat de verkeerde informatie aan een 
opdracht wordt gekoppeld, waardoor maintenance niet de 
juiste onderdelen op ter beschikking heeft om vroegtijdig 
onderhoud te doen. En daarmee neemt de kans af dat je 
storingen en downtime reduceert. Dat kun je voorkomen 
door bijvoorbeeld automatische werkorders aan te maken 
op basis van de notificaties van assets (zie punt 4). De 
notificaties worden ingelezen in een planningstool en 
bevatten informatie over locatie, het type asset en het 
type onderhoud dat nodig is. Op basis van die informatie 
wordt een werkorder aangemaakt en toegewezen aan 
een beschikbare technicus. Ook kunnen er eventueel 
automatisch reserveonderdelen besteld worden en/of 
klaargelegd worden voor een monteur. 

STAP #6 
ONTDEK PATRONEN IN HET GEDRAG  
VAN JE ASSETS
De vijf stappen die hierboven beschreven zijn, vormen 
uiteindelijk de basis voor het slimmer onderhouden van je 
assets. Daardoor komt echter ook een waardevolle bron van 
informatie beschikbaar die je helpt om beter te begrijpen 
hoe je assets presteren en wanneer storingen vaak 
optreden. Dat kan te maken hebben met de temperatuur, 
trillingen of de belasting van bepaalde onderdelen. Maar 
ook aan externe factoren zoals de luchtvochtigheid in een 
fabriek. Door data te verzamelen, kun je patronen gaan 
herkennen in het gedrag van assets. Hoe meer informatie 
je hebt over je productielijnen, resources, voorraden, 
onderhoud, omgevingsfactoren en andere informatie, 
des te sneller en nauwkeuriger kun je die patronen 
ontdekken. Met slimme technologie kun je op basis van 
deze informatie het gedrag van assets gaan voorspellen. 
Dus ook wanneer storingen gaan optreden of als de 
slijtage van assets harder gaat dan verwacht. Zo kun je 
veel nauwkeuriger bepalen wanneer je moet onderhouden 
om stilstand en uitval van assets te verminderen.

VEEL MEER DAN SLIMMER ONDERHOUD
Door data uit je systemen, assets en andere bronnen bij 
elkaar te brengen, geef je meer (actuele) context aan de 
historische informatie die je al tot je beschikking hebt. 
Daardoor ga je assets niet meer onderhouden op basis 
van interpretatie of gevoel, maar op basis van feiten 
en cijfers. Je zult er versteld van staan hoeveel impact 
dat kan hebben. En daar houdt het niet op. Door beter 
te begrijpen hoe je assets presteren, en welke factoren 
daarbij van invloed zijn, kun je bijvoorbeeld ook jouw 
operatie daar beter op afstemmen, je receptuur verbeteren 
en de kwaliteit van je productie verbeteren. Stap voor stap 
kun je met behulp van data steeds meer processen in de 
fabriek optimaliseren. De mogelijkheden zijn er, de horizon 
bepaal jij!

“Stap voor stap 
kun je met 
behulp van 
data steeds 

meer processen 
in de fabriek 

optimaliseren.”
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Smart Asset Management  
in de praktijk 
Om het stappenplan voor Smart Asset Management 
tot een succes te maken, heb je als organisatie een 
gedegen fundament nodig. Vermoedelijk heb je enkele 
belangrijke bronnen tot je beschikking die je nodig hebt 
om dat fundament op te bouwen. Bijvoorbeeld omdat je 
organisatie al werkt met een MES-, SCADA-, ERP of asset 
managementsysteem. Of misschien zijn je machines al 
voorzien van slimme sensoren. In dit hoofdstuk laten 
we zien hoe je die verschillende systemen, sensoren en 
andere bronnen kunt structureren, standaardiseren en 
centraal beschikbaar kunt stellen met de gecombineerde 
kracht van een Data & IoT-platform en een Enterprise 
Asset Managementsysteem (EAM). Vervolgens laten we 
met een use case zien hoe smart asset management er 
in de praktijk uitziet. 

DE FABRIEK IN ÉÉN OOGOPSLAG
In de onderstaande afbeelding zie je een integraal 
beeld van een fabriek, met de productievloer, magazijn, 
kantoor en logistiek. Op verschillende plekken in de 
fabriek zijn databronnen aanwezig, zoals sensoren, PLC’s, 
productiebeheersystemen (SCADA/MES), ERP en asset 
managementsystemen Deze bronnen zijn verbonden 
met het Data & IoT-platform (in dit geval Axians Maestro). 
Daar wordt de data beheerd in één centrale cloud-
omgeving. Het platform is niet bedoeld om de bronnen 
direct aan te sturen, maar enkel om data te structureren, 
standaardiseren en centraal beschikbaar te stellen voor 
monitoring en analyse. Met een platform laat je de data 
met elkaar ‘praten’, waardoor je een situatie creëert 
waarbij iedere stap in het proces weer feedback oplevert 
voor de volgende keer. 
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Naast het structuren, standaardiseren en centraliseren 
van de data biedt het platform ook de mogelijk om 
apparaten en sensoren veilig verbinding te laten maken 
met het platform en in real-time informatie te kunnen 
uitwisselen. Binnen het platform worden deze gegevens 
geanalyseerd en kunnen waarschuwingen en meldingen 
worden ingesteld om direct te signaleren waar en 
wanneer er fouten optreden. Daarnaast is het platform 
in staat om gegevens van machines te integreren met 
je bedrijfsapplicaties, om bijvoorbeeld je planning of 
resources af te stemmen. Met deze inzichten is het 
platform in staat om slimme modellen te bouwen om een 
voorspellend karakter te creëren. 

DE ROL EDGE COMPUTING & ENTERPRISE 
ASSET MANAGEMENT
Het Data & IoT-platform maakt gebruik van edge com-
puting. Dit biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige 
en veilige manier gegevens van machines dicht bij de 
bron op te slaan en te verwerken. Zo kan een deel van de 
monitoring en data-analyse direct bij de machine plaats-
vinden, zonder dat daarvoor data getransporteerd moet 

worden. Dit is voor sommige organisaties essentieel om 
niet afhankelijk te zijn van de snelheid of beschikbaarheid 
van het internet voor de uptime van de productie. Het is dus 
mogelijk om naast de cloud ook lokaal te werken met edge 
computing, of met een combinatie van cloud en lokaal.

Het Data & IoT-platform staat in directe verbinding 
met het asset managementsysteem (in dit voorbeeld 
Ultimo). Dit heeft als voordeel dat je de al beschikbare 
en waardevolle data in het asset managementsysteem uit 
kan breiden met actuele data. Zo krijg je een completer 
beeld van alle machines in je fabriek. Niet alleen over type 
X in productielijn B, maar ook hoe dat type presteert en 
hoe dat verschilt met machines die in een andere fabriek 
of productielijn staan. Zo wordt het heel eenvoudig om te 
benchmarken en te begrijpen hoe je machines en apparaten 
presteren in verschillende omgevingen. En door de twee 
platformen met elkaar te verbinden, wordt het mogelijk 
om geautomatiseerd orders en transacties aan te maken. 
Bijvoorbeeld om (proactief) een werkorder aan te maken 
als je voorspelt dat een onderdeel van je productielijn het 
gaat begeven. Slimmer asset management dus!
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INZICHT IN JE DATA
Door de gecombineerde kracht van assetmanagement 
en data krijg je de beschikking over veel informatie 
over processen in de gehele productieorganisatie. Deze 
informatie wordt via overzichtelijke dashboards naar 
verschillende gebruiksgroepen inzichtelijk gemaakt. 
Hiermee volg je alle kritische productieprocessen op de 
voet en het dashboard biedt actueel inzicht in de KPI’s van 
die processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan performance, 
status, planning, waardes, onderhoudsdata, werkorders et 
cetera. Naast operationele inzichten is het ook mogelijk 
om managementinformatie inzichtelijk te maken. Zo 
kun je niet alleen direct signaleren waar en wanneer 
een storing optreedt, maar ook onderliggende oorzaken 
van incidenten traceren. Bijvoorbeeld de verschillende 
redenen van stilstand, het aantal defecten per materiaal 
en het vergelijken van productielijnen over verschillende 
vestigingen en leveranciers. 

Vervolgens kun je deze inzichten gebruiken voor 
bijvoorbeeld kwaliteitsdoeleinden. Wat was de impact 
van iets op de kwaliteit? Of op de doorlooptijd van de 
productie? Wat was het totaal aantal defecten per jaar, 
kwartaal of maand? Zo kun je toewerken naar verschillende 
use cases die écht waarde opleveren voor je organisatie. 
Denk aan:

Het verminderen van ongeplande uitvaltijd per machine
Het verbeteren van de capaciteitsbenutting
Het verlagen van de totale doorlooptijd van de productie
Het verlagen van de hoeveelheid verbruikte elektrische 
energie per installatie
Het verbeteren van de orderuitlevering
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WAAROM EEN PLATFORM?
Als je meer uit de data in je organisatie halen, zijn er 
tal van losse oplossingen beschikbaar. Hiermee loop je 
echter het risico dat je je in een later stadium in de vingers 
snijdt, omdat je verschillende applicaties met elkaar moet 
verbinden. Uiteindelijk kost je dat veel meer tijd en geld, 
dan één oplossing voor alle uitdagingen. Met een centraal 
platform kun je snel  en gebalanceerd stappen zetten en 
al je oplossingen zijn geborgd voor de toekomst. Het 
onderliggende platform zorgt ervoor dat je beheersbaar 
en veilig kunt groeien. Met één platform integreer je 
eenvoudig steeds meer systemen en ben je schaalbaar in 
het datavolume en rekenkracht. 

Een Data & IoT-platform biedt al veel voorverpakte 
functionaliteit waarmee je snel kunt starten met het 
ontsluiten, monitoren, integreren en analyseren van data. 
Een platform opzetten kan snel en levert vrijwel direct 
inzicht op om het onderhoud op assets te verbeteren. Wil 
je meer informatie, dan kun je extra bronnen eenvoudig 
integreren en nieuwe data toevoegen aan je analyses. Zo 
bouw je stap voor stap aan een ‘collectief brein’ waarmee 
je jouw fabriek slimmer maakt. 
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Een praktijkvoorbeeld 
Nu je beter begrijpt hoe 
het fundament onder 
smart asset management 
werkt, is het tijd om het 
in actie te zien. Hoe werkt 
smart asset management 
in de praktijk? Dat laten 
we zien aan de hand 
van een voorbeeld. 
Daarin zie je stapsgewijs 
hoe een storing in een 
productielijn zorgt voor 
een serie opeenvolgende 
acties, die uiteindelijk 
effect hebben door heel 
de organisatie. 

1 Een machine staat stil. Omdat de machine gekoppeld is aan het Data & IoT platform wordt er in real-time een alarm afgegeven.

2 Het platform maakt automatisch een werkorder aan in het asset managementsysteem. De downtime wordt geregistreerd bij de betreffende 
machine met daarbij een exacte beschrijving van wat de storing veroorzaakt.

3 Een maintenance engineer ontvangt een notificatie op zijn smartphone met daarin de werkorder en alle specificaties van de storing die hij nodig 
heeft om het probleem op te lossen.

4
Planning en voorraad zijn gekoppeld aan het platform, hierdoor worden benodigde materialen automatisch besteld en de planning daarop 
afgestemd. Doordat data over de beschikbare voorraad van reserveonderdelen gekoppeld is aan het platform, weet de monteur dat het 
benodigde onderdeel beschikbaar is of besteld is.

5
De plant manager heeft een totaaloverzicht van de actuele status in zijn fabriek. Maar heeft door de koppeling met andere bedrijfsdata de 
mogelijkheid om storingen te analyseren en deze resultaten in te zetten om zijn downtime te minimaliseren. Dit om van bijvoorbeeld een 
preventieve onderhoudsstrategie naar een voorspellend model te werken.

6
De maintenance manager heeft in een oogopslag alle actuele informatie tot zijn beschikking in het asset managementsysteem. Daardoor kan 
hij zijn machines en assets op een slimmere manier gaan onderhouden. Op basis van data kijkt hij hoe goed ze nog presteren en daar past hij 
de onderhoudsstrategie op aan.

7
De inkoopmanager voert analyses uit op stilstand, afval en energieverbruik waardoor hij steeds meer inzicht krijgt in alle benodigde resources 
en de kosten hiervan. Deze inzichten kan hij inzetten bij leveranciersbeoordeling, maar ook het tijdig en efficiënter inkopen van essentiële 
grondstoffen voor de productie.

8
Door meer grip te krijgen op het onderhoud van de assets en de inzet van productiemiddelen en alle kritische resources, kan de salesafdeling veel 
beter forecasten en concretere leveringsafspraken overleggen en nakomen. Daarmee komen marges en incentives niet onder druk komen te staan 
en de klanttevredenheid zal worden verhoogd.

9
Het management ontvangt een totaalbeeld van de productiecapaciteit en schaarste resources. Door de data van de capaciteit en de 
toekomstige vraag uit de markt te combineren kunnen er strategische keuzes worden gemaakt over investeringen en prijsbeleid. Maar bovenal 
kan men de productiviteit van de medewerkers verhogen door processen beter op elkaar af te stemmen. Iets wat essentieel is in een markt die 
onder enorme druk staat, door een enorme schaarste aan goed personeel.

1
2

3

4
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7

8

9
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Smart asset management 
als onderdeel van de 
intelligente fabriek
De kracht van smart asset management is dat je op 
een slimme manier grip krijgt op je productie- en 
onderhoudsproces en (veelal) gebruikmaakt van data die 
al beschikbaar is. Je leert wat de belangrijkste oorzaken zijn 
van downtime in je organisatie. Je begrijpt hoe bepaalde 
assets zich gedragen in uiteenlopende omgevingen en 
onder verschillende omstandigheden. Daardoor weet je 
exact wat je moet doen om je onderhoud daarop aan 
te passen. En hoe je met verschillende afdelingen in je 
organisatie bepaalde problemen kunt voorkomen in de 
toekomst. Je kunt vooruitplannen en komt voor een stuk 
minder onaangename verrassingen te staan. Daardoor 
verschuift de focus in je fabriek van het oplossen van 
onverwachte problemen naar het structureel verbeteren 
van de productie. Daarmee zet je de eerste stap naar een 
intelligente fabriek.

Want als je data uit verschillende systemen en machines 
bij elkaar hebt gebracht voor smart asset management, 
leg je eigenlijk de basis voor verdere optimalisatie. Veel 
organisaties die inmiddels bezig zijn met datagedreven 
werken, hebben de smaak te pakken. Door het onderhoud 
van hun assets te analyseren, ontdekken ze ook andere 
processen in hun fabriek die slimmer, efficiënter of 
duurzamer kunnen. Ze gaan bijvoorbeeld op zoek naar 
manieren om hun CO2-uitstoot te verlagen of betere 
producten te leveren door inzicht te hebben in de 
factoren die van invloed zijn op de kwaliteit. Of door de 
verspilling van grondstoffen en materialen te verminderen 
door de samenstelling van hun receptuur tot in detail te 
doorgronden.

Met ieder proces dat je verbetert, krijg je een completer 
beeld van je productieorganisatie en nieuwe inzichten over 
de processen die daarin een rol spelen. Zo kun je continu 
je productie blijven optimaliseren en toewerken naar 
een fabriek waarin je op basis van data steeds slimmer 
gaat werken. Daar ben je niet van de ene op de andere 
dag. Hoe je daarmee kunt beginnen, heb je gelezen in de 
whitepaper. Vanuit daar kun je stapsgewijs steeds verder 
innoveren. Op weg naar het hogere doel: de intelligente 
fabriek.

“Met ieder 
proces dat je 

verbetert, krijg je 
een completer 

beeld van je 
productie-
organisatie 
en nieuwe 

inzichten over 
de processen 

die daarin een 
rol spelen.”
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