
IoT was nog nooit 
zo toegankelijk 
voor de KMO
Vervolledig uw digitale transformatie 

en maak het verschil
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The Internet of Things of kortweg IoT is een belangrijk 
onderdeel van de toenemende digitalisatie en biedt heel 
wat potentieel voor bedrijven. Het verzamelen van data 
via sensoren op netwerkapparatuur is vandaag dan ook 
dagelijkse kost in veel organisaties. Het analyseren van 
die data kan namelijk tot transparantie en optimalisatie 
van de productieprocessen leiden waardoor data als een 
onderscheidende factor in de concurrentiestrijd wordt 
beschouwd. Goed databeheer speelt dus een cruciale rol 
in het succes van uw organisatie.

Mogelijks hebt u in uw digitaliseringsproces reeds de 
eerste stap gezet en digitaliseert u uw administratieve 
processen al aan de hand van een ERP-systeem. Maar 
digitalisatie in het administratieve luik vertaalt zich niet altijd 
even vlot naar uw productieomgeving waardoor dit een 
zwart gat blijft binnen uw bedrijf. Dikwijls blijven bedrijven 
hier papieren en analoge communicatie aanhouden. 
Dit zorgt uiteraard voor een hogere foutgevoeligheid en 
bemoeilijkt het houden van een correct en totaal overzicht. 
Met een IoT-implementatie kan u dit verhelpen, maar 
het brengt uiteraard ook de nodige uitdagingen met zich 
mee. Door de enorme mogelijkheden is het moeilijk om 
het bos door de bomen te blijven zien en bijgevolg blijven 
organisaties vaak in een conceptfase steken. 

De technologische ontwikkelingen in combinatie met de 
expertise van Savaco maakt IoT toegankelijker dan ooit. 
Door het slim en gericht gebruiken van de juiste technologie 
kan u als KMO ook op kleine schaal inzetten op digitale 
transformatie en er snel de vruchten van plukken. Ontdek in 
deze gids waarom nu het moment is om te investeren in IoT 
en welke meerwaarde IoT voor uw bedrijf kan betekenen. 

In deze gids 
ontdekt u: 

-  Waarom u in IoT zou investeren

-  Hoe u met IoT opportuniteiten creëert in 

verschillende productieafdelingen.

-  Hoe u toegevoegde waarde met IoT-

toepassingen creëert.

-  Hoe u uw IoT-investering succesvol maakt.

-  Hoe u vandaag nog van start gaat met IoT.



Waarom investeren 
in IoT? 
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1.  Creëer opportuniteiten in verschillende 
afdelingen
De mogelijkheden die IoT met zich meebrengt hoeven zich 
niet te beperken tot één afdeling binnen uw bedrijf. Door 
intern na te gaan wat de behoeften zijn, kunt u efficiënt 
te werk gaan en uw organisatie binnen verschillende 
afdelingen naar de toekomst loodsen. Een snellere 
levering, een kleinere foutenmarge of een betere kwaliteit? 
Met IoT ontdekt u waar het potentieel zit en waar u 
verbeteringen kan aanbrengen om kosten te besparen of 
de klant beter te bedienen. 

1.1 Productie en assemblage
Het Internet of Things kan u antwoord bieden op 
verschillende prangende vragen i.v.m. uw productie. Door 
machines te connecteren met sensoren en uw reeds 
bestaande ERP-systeem, krijgt u inzicht en kan u een 
efficiënter productieproces met minder fouten, downtime 
én kosten bekomen. Wilt u weten of uw productie op 
maximumcapaciteit draait, de oorzaken van stilstanden 
achterhalen of de productiekost per batch berekenen? IoT 
biedt u het antwoord. 
 
1.2 Service en onderhoud
Voor een productiebedrijf is degelijk onderhoud essentieel. 
Stilstand heeft een immense impact op uw organisatie en 
uw werknemers. En dan hadden we het nog niet over de 
kosten die hiermee gepaard gaan. IoT stelt u in staat om 
onderhoud van uw machines te voorspellen waardoor u kan 
ingrijpen voor een probleem zich voordoet. De data die u 
met een IoT-toepassing verzamelt, stellen u immers in staat 

tendensen te detecteren, waardoor u nog gerichter aan de 
slag kunt. Zo minimaliseert u de kans op onverwachte uitval 
van uw productie, helpt u uw servicemedewerkers sneller 
aan de juiste informatie en wordt u vanop afstand op de 
hoogte gehouden van eventuele problemen. 

2.  Creëer toegevoegde waarde met 
verschillende toepassingen
Minstens even belangrijk als het bepalen waar u met IoT 
toegevoegde waarde wil creëren is het bepalen welke 
toepassingen u daarvoor wil inzetten. De mogelijkheden 
zijn heel divers en kunnen betrekking hebben op heel wat 
processen binnen uw bedrijf. 

2.1 Assets connecteren 
Het bepalen van de juiste set-up voor het verzamelen 
van gegevens is cruciaal in de uitrol van uw IoT-platform. 
Voordat u aan de slag gaat is het dus belangrijk om eerst 
te bepalen welke machines, sensoren en databases u 
met elkaar wilt connecteren. Zodra u de beste set-up hebt 
bepaald, kan de IoT-implementatie gebeuren en volgen de 
eerste data en inzichten al snel. 
 
2.2 Assets monitoren
IoT biedt u de mogelijkheid om na te gaan of alles werkt 
zoals het zou moeten werken en stelt u zelfs in staat om 
vanop afstand in te grijpen wanneer dat zou nodig zijn. Door 
KPI’s in te stellen op uw productielijnen of machines, kan u 
in realtime monitoren en genereert u eenvoudig alerts en 
rapporten. 

Hoewel steeds meer ondernemingen IoT inzetten om hun producten en processen te transformeren, zijn er nog 
heel wat zaken die bedrijven ervan weerhouden om met IoT van start te gaan. Bepalen waar u als bedrijf naartoe 
wil op het vlak van producten en diensten, welke processen u wil verbeteren en welke technologie kan helpen om 
bepaalde doelstellingen te bereiken, vergt immers heel wat tijd en onderzoek. Bovendien laten heel wat bedrijven 
zich ook leiden door assumpties en verkeerde informatie als het gaat om IoT. Savaco zet voor u de puntjes op de i en 
helpt u de kansen te grijpen die het Internet of Things biedt. 
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2.3 Operationele efficiëntie controleren
Om meer inzicht te verkrijgen in uw productieproces, kan 
u de informatie die u van uw geconnecteerde machines 
krijgt, ook visualiseren. Wegens de hoge graad van 
flexibiliteit en schaalbaarheid, leent een IoT-platform zich 
hier perfect toe. Op basis van de inzichten kan u dan 
de overall operationele efficiëntie van uw machinepark 
berekenen, visualiseren en optimaliseren. Door extra 
sensordata (zoals gas-, water- of elektriciteitsverbruik) 
te koppelen aan het systeem, kan u uw productie-output 
rechtstreeks in relatie brengen met de productiekost.  

2.4 Augmented reality toepassen
De data die u met IoT capteert, kan u ook projecteren op 
de fysieke wereld waardoor u sneller tot de juiste inzichten 
komt. Zo kunnen servicemedewerkers bijvoorbeeld 
relevante informatie projecteren op een machine die 
onderhoud nodig heeft, of kan u inschatten hoe een 
machine zou draaien in een andere omgeving. 

2.5 Digitale instructies doorgeven
Het bij de hand hebben van relevante informatie is 
cruciaal in productieomgevingen. Bij het uitvoeren van 
onderhoudswerken of het herstellen van machines 

volstaan klassieke handleidingen of instructievideo’s 
vaak niet. Dankzij IoT en augmented reality beschikken 
uw medewerkers via een gebruiksvriendelijk interface 
steeds over de juiste info. Zo kan een digitaal scherm 
i.p.v. whiteboard uw ploegen in real time de juiste info 
meegeven waardoor er meer inzicht is, minder fouten 
worden gemaakt en efficiëntere communicatie mogelijk is. 
Naast instructies kan u IoT-toepassingen ook inzetten om 
handelingen te loggen, zodat u uw productie- of service-
activiteiten beter kan opvolgen. Zo weet elke medewerker 
precies wat er moet gebeuren en winnen u en uw 
medewerkers heel wat tijd.

2.6 Data analyseren 
Vooraleer u de gegenereerde data kan inzetten, moeten 
ze het natuurlijk eerst geanalyseerd worden. Welke 
parameters hebben invloed op uw (productie-)proces en 
hoe wijzigt de output als we deze parameter veranderen? 
Er bestaan vandaag heel wat tools waarin verschillende 
analyse-algoritmes verwerkt zijn, die dit proces voor u 
vereenvoudigen. Correlaties berekenen wordt kinderspel 
en dankzij de binnenkomende data kan u heel wat 
voorspellingen in uw voordeel uitwerken. Ons data expert 
team is u hierin ook steeds tot dienst. 
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Breng uw IoT use cases in kaart
Tijdens een IoT Value Discovery Workshop maken onze experts een analyse van uw bedrijf en bekijken ze 
samen met u welke opportuniteiten u snel in de praktijk kan toepassen. Verder maken we u ook wegwijs in 
welke IoT-technologieën voor uw organisatie het interessantst zijn. 

IoT-modules voor snelle implementatie
Veel resources investeren in de ontwikkeling van uw IoT-toepassing? Dankzij Savaco’s IoT-modules is dat niet 
nodig. De modules worden gebruikt als basis en uitgebreid met extra functies op maat van uw noden. Time to 
value is immers key. 
Onze jarenlange ervaring in data-analyses en onze trouwe partnerships met PTC, Microsoft en HPE Aruba 
stellen ons in staat om op korte tijd en met een behapbaar budget voor KMO’s een robuuste en veilige IoT-
oplossing te implementeren. 

Zoals hierboven beschreven biedt IoT heel wat voordelen. De huidige technologie stelt organisaties ook steeds meer in 
staat om dit traject stapsgewijs aan te vatten zonder grote startinvestering. Hierdoor wordt de weg naar innovatie ook 
steeds toegankelijker voor KMO’s.

Savaco kent de sector en weet wat er speelt binnen productiebedrijven. Door middel van een gerichte en pragmatische 
aanpak, brengen onze experts uw organisatie in kaart en definiëren een plan van aanpak waarbij impact centraal staat.

Benieuwd of IoT een meerwaarde kan bieden voor uw bedrijf? Nood aan advies en ondersteuning voor de uitrol van uw IoT-
platform? Of benieuwd vanaf wanneer uw IoT-oplossing zal renderen? Savaco staat voor u klaar. Van het uitstippelen van 
uw IoT-roadmap tot het implementeren van robuuste IoT-toepassingen op maat van uw organisatie.

Maak uw Internet of Things 
investering succesvol 

Bent u overtuigd en wilt u aan de slag?  
Neem dan alvast volgende adviezen in acht:

Savaco nv  I  Beneluxpark 19, 8500 Kortrijk - België

+32 56 26 03 61

info@savaco.com

Tip 1: Think big, start small en scale fast 
Een IoT-platform voor uw organisatie uitbouwen hoeft geen duur en tijdrovend proces te zijn. Start met een kleine toepassing 
en breid stap voor stap uw platform verder uit. Zo ziet u snel de meerwaarde die het Industrial Internet of Things biedt en groeit 
uw IoT-platform mee met uw organisatie.

Tip 2: Heb voldoende aandacht voor security  
Netwerken in de industrie worden steeds complexer. De maakindustrie is dan ook enorm veranderd door de komst van IIoT 
en Industry 4.0. Productielijnen zijn uitgerust met veel meer sensoren, magazijnen worden gerund met locatiebepaling, 
tablets en handheld devices doen hun intrede op de werkvloer en alles wordt gelinkt in één naadloze flow. Alles en iedereen is 
verbonden. Het beheer, het onderhoud en het uitbouwen van die omgevingen wordt specialistenwerk. De eerste zorg bij veel 
organisaties is dan ook: wie - en wat - connecteert er op onze netwerken? Hoe krijg ik daar meer inzicht in? En hoe verscherp 
ik de controle? In de gids “Tips en technologie voor netwerkbeheer in de maakindustrie” bundelden we enkele tips.

Tip 3: Kies voor de juiste partner 
Grijp de kansen die het Internet of Things u biedt. Savaco beschikt over een doorgedreven expertise om uw productiebedrijf 
succesvol te begeleiden. Stippel samen met ons uw IoT-roadmap uit en profiteer maximaal van de toegevoegde waarde van 
het Internet of Things.

Download de gids

Contacteer ons
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