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Verbind je data met je besluitvorming 

De kosten van productie en de bedrijfsvoering verlagen, nieuwe 
inkomstenstromen aanboren en de klanttevredenheid en -trouw verhogen 
zijn allemaal manieren om meer succes en winst te boeken.

Voor elke manier is een grondige kennis van je eigen bedrijf en je klanten 
vereist. Met behulp van die unieke informatie kun je vervolgens zakelijke 
besluiten nemen die je omzet verhogen en je van de concurrentie 
onderscheiden. Jij kunt je organisatie meer succes bezorgen door gebruik 
te maken van verborgen data die de bedrijfsvoering, efficiëntie en 
besluitvorming verbeteren. 

Stel je voor dat je kunt gebruikmaken van de apparatuur die je al hebt en 
daarmee data kunt verzamelen die je nieuwe inzichten bieden. Je industriële 
machines, trucks, producten in het veld en zelfs je gebouwen kunnen data 
verzamelen, verzenden en bewerken, waarmee je een onzichtbare workforce 
creëert die klaar staat om te worden ingezet bij allerlei scenario's:

•   Externe bewaking: leg data van externe apparaten vast en verbind deze 
data met je bedrijfssystemen.

•   Verbonden productie: genereer meer winst bij elke stap van het 
productieproces.

•   Predictive maintenance: voorkom problemen voordat ze plaatsvinden op 
basis van reële omstandigheden.

•   Faciliteitenbeheer: zorg ervoor dat de ruimte die je hebt nog ‘harder werkt’ 
voor je bedrijf.

•   Wagenparkbeheer: houd het gebruik van je voertuigen bij en optimaliseer het.

Inleiding
01.
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Verbind je data met je besluitvorming 

Het Internet of Things, of IoT, is niets meer of minder dan wat de naam 
suggereert. Al je assets, zoals machines, trucks, producten, allerlei soorten 
apparaten of duurzame goederen, worden uitgerust met mogelijkheden 
om data te verzamelen en verzenden.

Al deze zaken zijn verbonden via internet, zodat je bedrijfssystemen die data 
kunnen ontvangen en analyseren. Vervolgens kun je aan de slag met die data, 
op basis van afzonderlijke beslissingen of via een geautomatiseerde methode 
die wordt geactiveerd zodra aan een specifieke set voorwaarden wordt 
voldaan. Dat klinkt toch fantastisch? Maar het wordt nog beter. 

Het wordt pas echt interessant als je die data kunt bekijken en analyseren, 
zodat je inzicht kunt krijgen in je bedrijf, je klanten en je processen. Je 
apparatuur kan je heel wat zaken vertellen die je anders nooit zou achterhalen. 
Die inzichten kun je weer omzetten in een echt concurrentievoordeel. Je kunt 
zelfs kunstmatige intelligentie en machine learning toepassen op die data en 
inzichten krijgen die anders nooit mogelijk waren geweest.

Wat is het IoT precies?
02.

Voorspelde uitgaven aan IoT door fabrikanten tot 20211 

267 miljard dollar 

+ 100 miljoen dollar

25,1 miljard

Gemiddelde stijging van het bedrijfsresultaat in 
bedrijven met de grootste digitale transformatie2

Gartner voorspelt dat er 25,1 miljard IoT-
apparaten zijn tegen het einde van 20213 

$100
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Verbind je data met je besluitvorming 

Mogelijk zie je zelf al mogelijkheden voor het IoT in jouw bedrijf. We 
bekijken enkele algemene gebruiksscenario's bij bedrijven in allerlei 
verschillende branches. 

Zakelijke problemen 
oplossen met je eigen data

03.

Dit is de basis van het IoT, het meest voorkomende scenario dat in uiteenlopende 
bedrijfssituaties kan worden toegepast. Sensoren in producten of systemen 
verzamelen op afstand data over omstandigheden, prestaties of over problemen. Deze 
data worden vervolgens voortdurend of met regelmatige tussenpozen verzonden. Je 
kunt externe apparatuur dus bewaken en daarmee de onderhoudskosten verlagen, de 
uptime verbeteren en de klanttevredenheid vergroten.

Met externe bewaking kun je het volgende: 

•  Je kunt achterhalen hoe je producten presteren en betere klantenservice leveren.

•   Je kunt bepalen of je externe apparaat zich nog steeds op de vereiste locatie 
bevindt.

•   Je kunt data van meerdere sensoren combineren en inzichten voor je 
besluitvorming verkrijgen.

Externe bewaking

De mogelijkheid om onder optimale bedrijfsomstandigheden te werken, 
de downtime tot een minimum te beperken en de eigendomskosten voor 
de gehele levensduur te verlagen, bevestigt onze overtuiging dat we 
klanten de meest hoogwaardige dranken en de beste algehele waarde voor 
drankautomaten kunnen bieden.

Hy Bunn
CEO en President
BUNN4
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Verbind je data met je besluitvorming 

Elk productiebedrijf is anders, maar veel productieprocessen zijn in de 
basis hetzelfde. Ze beginnen met grondstoffen of onderdelen, daarna 
volgen bewerkings- of assemblagestappen en uiteindelijk levert het proces 
een eindproduct op. Bij elke stap in die keten horen data over snelheid, 
doelmatigheid, storingen, temperatuur, vloeistofniveaus, wisseling van 
diensten en menselijke tussenkomst. 

Met embedded apparaten en sensoren kun je van je eigen systemen leren 
en inzichten verkrijgen over de beste manier om het proces te beheren, 
waaronder: 

•   Onderhoud plannen tijdens daluren en storingen voorspellen voordat ze 
plaatsvinden.

•   Niet direct in het oog springende knelpunten opsporen die de 
doelmatigheid verkleinen, zodat je het proces kunt optimaliseren.

•   Grondstoffen of onderdelen die niet aan de normen voldoen of 
productiefouten voorkomen voordat het product is voltooid.

Verbonden productie

Sinds we de Microsoft-oplossingen voor predictive analytics hebben 
geïmplementeerd, zagen we een nauwkeurigheidspercentage van ten 
minste 80 procent bij het voorspellen van vertragingen of storingen in 
machineprocessen. Hierdoor halen we een besparing van 17 procent in 
producten die we moeten afdanken of opnieuw bewerken.

Clint Belinsky
Vice President, Global Quality
Jabil5 
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Verbind je data met je besluitvorming 07

Stel dat je van tevoren wist dat een onderdeel kapot zou gaan op basis van 
de gebruiksduur of -omstandigheden. Sensoren in de apparatuur bewaken 
de omstandigheden, jij verzamelt deze data, waarna software voor machine 
learning die data gebruikt om te voorspellen wanneer proactief onderhoud 
moet worden uitgevoerd om storingen te voorkomen. Hoe meer data je in de 
loop van de tijd verzamelt, hoe nauwkeuriger je voorspellingen worden. Je 
doelmatigheid wordt dus steeds beter.

Met predictive maintenance kun je het volgende: 

•   Je kunt de meest geschikte technicus, met de juiste onderdelen en op het 
juiste tijdstip inplannen.

•   Je kunt achterhalen welke omstandigheden leiden tot storingen en 
vertragingen.

•   Je kunt met een passende onderdelenvoorraad voorbereid zijn op problemen 
voordat deze plaatsvinden.

Predictive maintenance

Hoe meer data we hebben, des te meer we kunnen leren en hoe meer algoritmen 
we kunnen samenstellen om problemen te voorspellen.

Doug Weber
Business Manager, Remote Application Monitoring 
Rockwell Automation6 
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In dit scenario worden data verzameld door je faciliteiten, die jij kunt 
gebruiken om betere besluiten te nemen en het energiegebruik, de indeling 
van je ruimte en zelfs de ervaringen van je medewerkers te verbeteren. Het 
kan daarbij gaan om verlichting op de werkvloer, de klimaatbeheersing in een 
kantoorgebouw of om elke andere omstandigheid die een sensor kan meten. 
Je kunt ook een digitale voorstelling van een fysieke omgeving maken en de 
relatie tussen mensen, plaatsen en apparaten in een model vatten, op basis 
van data uit de echte praktijk. 

De mogelijkheden voor faciliteitenbeheer zijn: 

•   Je kunt de tevredenheid en het moreel onder medewerkers en gebruikers 
verbeteren met behulp van slimme ruimten die de productiviteit verhogen 
en comfortabel zijn. 

•   Je kunt de lichten dimmen, thermostaten automatiseren of vergader- en 
kantoorruimten plannen op basis van de gebruikspatronen voor liften.

•   Je kunt op elk moment schaalmodellen samenstellen die data uit digitale 
bronnen en uit de fysieke wereld combineren.

Faciliteitenbeheer

Als een van de verbonden koelapparaten stopt met werken, kunnen we deze 
negen keer sneller opnieuw werkend krijgen dan niet-verbonden apparatuur, 
omdat we nu over alle informatie beschikken over wat er is gebeurd, wat de 
oorzaken zijn en wat we moeten testen.

Sudhi Sinha
Vice President of Product Development
Johnson Controls7
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Je kunt voertuigen, net als productielijnen of producten in het veld, ook 
gewoon bewaken, dus je vrachtwagens, personenauto's, vliegtuigen, 
vorkheftrucks en vrijwel alles wat beweegt. Je kunt zo de onderhoudsbehoefte 
voorspellen en tevens locaties, brandstofverbruik en een scala aan andere 
omstandigheden bijhouden die van invloed kunnen zijn op je bedrijfsvoering. 
Je kunt niet alleen de gepaste resources voor je voertuigen plannen op basis 
van de voorspelde data, maar je kunt ze ook nog eens goed onderhouden en 
mogelijk zelfs verzekeringskosten besparen. 

Met wagenparkbeheer met IoT-mogelijkheden kun je het volgende: 

•   Je kunt de routeplanning van voertuigen optimaliseren en brandstofkosten, 
slijtage en verplaatsing naar andere locaties beperken.

•   Je kunt op elk moment achterhalen waar elke truck is, zodat je over betere 
beveiliging en veiligheid van medewerkers beschikt.

•   Je kunt robot- of autonome voertuigen gebruiken voor routinematige taken 
met extern toezicht.

Wagenparkbeheer

We begonnen met één probleem en ondertussen hebben we er al drie 
of vier opgelost. TrackingForLess gaat voor ons echt hele grote dingen 
betekenen. Hiermee kunnen we groeien op een schaal die voor ons 
ongeëvenaard is.

Tyler Levato
Operations
Quality Logistics8
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De ROI halen die je nodig hebt
04.

Hoewel IoT-oplossingen in belangrijke mate zijn gericht op vermindering 
van bedrijfskosten, kan diezelfde kostenbesparende oplossing ook 
bijdragen aan een verhoogde omzet. 

Naarmate meer data worden verzameld en geanalyseerd, kunnen nieuwe 
trends ervoor zorgen dat nieuwe omzetmogelijkheden worden blootgelegd. 
Organisaties die beschikken over meer geavanceerde mogelijkheden op het 
gebied van data en analytics, kunnen van die data profiteren om meerwaarde aan 
het bedrijf te leveren. Hieronder vallen grotere klantbetrokkenheid, optimalisatie 
van de bedrijfsvoering en verbeterde processen voor productontwerp.  

Deze organisaties hebben: 

•   2,5 keer meer kans dat ze profiteren van realtime data en analytics voor op 
maat gemaakte klantervaringen.

•   2,3 keer meer kans dat ze gebruikmaken van voorspellende modellen om  
te anticiperen op  klantondersteuningsaanvragen.

•   2,3 keer meer kans dat ze hun productontwerp baseren op data die zijn 
verzameld over de manier waarop hun producten worden gebruikt.9

Er zijn veel variabelen die je moet overwegen bij implementatie van een IoT-
oplossing. Begin allereerst met je grootste uitdagingen. Welke problemen 
probeer je op te lossen? Vervolgens kun je bekijken wat momenteel de  
kosten van het probleem bedragen, welke IoT-investering is vereist en wat  
de verwachte besparingen zijn. 

Het allerbeste nieuws is dat je dit niet allemaal zelf hoeft te achterhalen. Er 
zijn veel opties beschikbaar om de kosten te beheersen en de ROI te krijgen 
die je nodig hebt. Een vertrouwde technologiepartner kan je helpen bij een 
realistische evaluatie van het proces en oplossingen voorstellen die aan jouw 
behoeften, én je budget, voldoen. Daarbij kan het gaan om zaken die variëren 
van eenvoudige apparaatsensoren die je met je huidige systemen verbindt, 
tot een totaal beheerde oplossing met een prijs per apparaat, zodat je precies 
weet wat deze nu en in de toekomst kost.
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Beginnen is makkelijker 
dan je denkt

05.

Veel organisaties, met name in het MKB, vinden de kosten en complexiteit 
van technologie onoverkomelijk. 

Maar dat is helemaal niet nodig. Met het IoT kun je over een heel goed 
ROI beschikken, zelfs als je het om te beginnen maar op heel kleine schaal 
implementeert. Klein beginnen kan trouwens een goede strategie vormen als 
een proof of concept. Na verloop van tijd kun je oplossingen opschalen via extra 
investeringen op plaatsen waar die voor je bedrijf het meeste opleveren. Zodra de 
eerste implementatie soepeltjes loopt, kun je overwegen om op te schalen.

Bij het verder afstemmen van de oplossing kun je overwegen om nieuwe 
scenario's toe te voegen, zodat je bedrijf als geheel de vruchten van het IoT 
kan plukken. De grootste verrassing zullen de voordelen zijn die je niet had 
verwacht: de inzichten in data die je nooit had kunnen voorspellen. Dat ene 
inzicht dat je een voorsprong biedt op je concurrentie of je geld bespaart of 
oplevert op een manier die je nog nooit had overwogen. Daar gaat het bij 
digitale transformatie tenslotte allemaal om.

Klein, maar snel 
beginnen

Opschalen 
naar productie

Uitbreiden naar 
nieuwe scenario's
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Alles veilig houden
06.

Maak je je zorgen over de beveiliging van al die apparaten met een 
internetverbinding? Al die mogelijke infiltratiepunten?  

Dat is heel gewoon en redelijk. Laat je hierdoor echter niet tegenhouden: 
profiteer van het IoT om je bedrijf te laten groeien. Dit betekent wel dat 
je je technologische partners zorgvuldig moet uitkiezen. Beveiliging 
moet in elke stap van het proces worden ingebouwd, zodat je je 
apparatuur, je data, je netwerk en je bedrijf kunt beschermen.
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Microsoft is toonaangevend op technologisch gebied en streeft naar het 
hoogst mogelijke vertrouwen en ongeëvenaarde transparantie en compliance. 
Als zodanig bouwen we beveiliging op elk niveau van onze producten en 
onze dienstverlening in. Azure IoT biedt een volledig scala aan beveiligde 
oplossingen, met voorspelbare prijzen, voor de meest voorkomende IoT-
scenario's. Hierdoor worden besluitvorming, planning en implementatie 
eenvoudiger. We weten hoe belangrijk het is om je op je eigen locatie 
te ontmoeten, klein te beginnen en op te schalen bij een succesvolle 
implementatie. Wij bieden dan ook oplossingen voor elke mate aan 
automatisering of controle die je voor je bedrijf wenst. 

Onze technologie is gebouwd op tientallen jaren ervaring, waarbij we 
bedrijven, van de frontoffice tot de fabrieksvloer en alles daartussen, alle 
middelen in handen geven. Dankzij het grootste ecosysteem met partners ter 
wereld en bewezen succes op het gebied van het IoT, staat Microsoft klaar om 
je zakelijke behoeften en technologische uitdagingen aan te pakken. Ook in  
de toekomst zullen we je bedrijfsgroei blijven ondersteunen. 

Vertrouw op Azure IoT
07.

Wat echt indruk op mij maakte in de samenwerking met Microsoft, was dat 
het niet om het verkopen van een product ging. Hun insteek was dat we 
samen aan een oplossing werkten voor de watervoorziening van de wereld.

Christophe Beck
Executive Vice President en President
Nalco Water, een Ecolab Company10 
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Vind een partner waarmee 
je aan de slag kunt

Neem contact met ons op voor meer informatie over Azure IoT

© 2018 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Dit document wordt 'in de huidige staat' 
geleverd. Informatie en meningen in dit document, inclusief URL's en andere verwijzingen naar websites 
op internet, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Gebruik is op eigen risico. Dit document 
geeft je geen enkel recht op enig intellectueel eigendom van welk Microsoft-product dan ook. Je mag 
dit document kopiëren en gebruiken voor je eigen interne referentiedoeleinden.

1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10 
2 Interviews door Keystone Strategy van oktober 2015 tot maart 2016; de incrementele bedrijfsresultaten 
van 100 miljoen dollar zijn gebaseerd op een gemiddelde bedrijfsomzet van 3,4 miljard dollar
3 Gartner Getting Started: How to Strategize, Prepare, Plan and Manage Enterprise IoT Projects, Emil 
Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 april 2018
4 https://customers.microsoft.com/story/now-the-clouds-in-your-coffee-improving-beverage-servi
5 https://www.jabil.com/insights/blog-main/microsoft-and-jabil-collaborate-to-create-predictive-
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7 https://customers.microsoft.com/story/connecting-buildings-to-the-cloud-for-a-greener-planet
8 https://customers.microsoft.com/story/quality-logistics-azure-united-states-synnex-corporation
9 Interviews door Keystone Strategy van oktober 2015 tot maart 2016
10 https://customers.microsoft.com/story/ecolabcustomerstory
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