De voorsprong
vergroten

Aanpassing aan de wereld van morgen is van
vitaal belang voor de Nederlandse industrie
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AANPASSINGSVERMOGEN

Aanpassingsvermogen
De Nederlandse industrie is een hoeksteen van de economie. Niet
voor niets hebben veel mondiale spelers zich hier gevestigd vanwege
de gunstige ligging, de goede infrastructuur, de focus op innovatie
en de maatschappelijke stabiliteit. De Nederlandse economie is
daarmee een van de meest concurrerende ter wereld. Die voorsprong
behouden en vergroten, dát is de grote uitdaging van dit moment.

In onze veranderende wereld zijn de verworvenheden

zakelijke en privéleven. Deze ‘versmelting van

uit het verleden niet meer zo vanzelfsprekend. Door

menselijke behoeften en technologie noemen we ook

de verregaande digitalisering liggen vraag en aanbod

wel de ‘humanisering van ICT’, een trend die er voor

niet meer dan een muisklik van elkaar af. Bedrijven

zorgt dat techniek steeds meer in dienst staat van

die vandaag de dag de gunst van de consument willen

de mens. Ordina speelt daar nu al op in. Onder alle

behouden en nieuwe klanten willen winnen, moeten

omstandigheden stellen we de eindgebruiker - de

snel bijsturen. Aanpassingsvermogen is daarvoor het

consument - centraal.

sleutelwoord. Bedrijven die aan slag willen blijven,
kunnen niet anders dan zich transformeren tot

De grote vraag is hoe de digitale revolutie zich zal

een digitale organisatie. Investeringen in ICT zijn

ontwikkelen.

daarvoor van levensbelang. Daarnaast vraagt dat

bedrijfsleven is hoe dan ook groot. Wat zijn de

om een businessmodel dat gericht is op duurzame

meest waarschijnlijke scenario’s voor de industriële

samenwerking met partners in het ecosysteem waarin

sector? En welke kansen dienen zich aan? Op de

alles met iedereen is verbonden.

volgende pagina’s geven we daarop onze visie. We

De

impact

op

het

Nederlandse

belichten ook de kansen die ICT-ontwikkelingen de
Voor Ordina is ICT nooit een doel op zich, maar een

Nederlandse industrie gaan bieden in het ecosysteem

middel om resultaten te bereiken. Van werkelijke

dat wij daaromheen zien. Zie dit visiestuk als een

vooruitgang is pas sprake wanneer we via ICT erin

uitnodiging om hierover met ons in gesprek te gaan en

slagen het leven en werken van mensen gemakkelijker

als een eerste stap op weg naar het vergroten van uw

te maken en de samenleving aantrekkelijker. Onze

voorsprong.

visie is daarom niet voor niets ICT voor mensen.
Ordina wil de afstand tussen mens en technologie

Jo Maes

verkleinen. Technologie dringt diep door in ons

CEO
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Visie op voorsprong
Wie had een kwart eeuw geleden durven voorspellen dat het internet
zo’n vitale levensader zou worden? Dat we via onze smartphone
toegang zouden krijgen tot zoveel informatie en bedrijven? En
dat nieuwe toetreders daar zo snel en behendig op zouden gaan
inspelen? Voor ondernemingen is het in deze tijd meer dan ooit van
belang om te innoveren en aansluiting te vinden op de vraag vanuit
de markt. Maar minstens zo belangrijk is het voor organisaties om in
een krachtig ecosysteem duurzaam samen te werken met klanten,
leveranciers en partners.

De digitalisering gaat hoe dan ook op volle kracht

Disruptie

door. Neem de robotisering van arbeid, de toename

De exponentiële snelheid waarmee technologische

van het aantal clouddiensten en systemen die in het

innovaties zich aandienen, is groot en voor bedrijven

‘Internet of Things’ zonder menselijke tussenkomst

lastig bij te houden. Waar verdienen we over tien jaar

met elkaar communiceren. En vergeet ook niet

ons geld mee? De levenscyclus van organisaties en

het informatiegestuurd handelen op basis van

businessmodellen wordt alsmaar korter en de urgentie

voorspellende

devices,

om te vernieuwen is groter dan ooit. Eén mobiele

3D-printing, slimme wegen en havens en zelfrijdende

datamodellen,

draagbare

app heeft de potentie om het verdienmodel van een

auto’s. Al deze ICT-toepassingen hebben de potentie

complete sector te kantelen. Vaak wordt daar het etiket

om ons dagelijks leven makkelijker te maken.

disruptie op geplakt, maar is dat wel zo?

We krijgen een wereld vol mogelijkheden onder
handbereik. Mogelijkheden die vaak 24 uur per dag
beschikbaar zijn.
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Paradox
Verandering

is

Tweehonderd

nu

jaar

ambachtslieden,

eenmaal
geleden

de

van

alle

protesteerden

zogeheten

de samenwerking zoeken in een krachtig ecosysteem

tijden.

waar klanten, leveranciers en partners onderdeel van

Britse

Luddites,

uitmaken. Deze kanteling van bezit van assets naar

tegen

samenwerking in een ecosysteem zal een belangrijke

de komst van textielmachines, omdat ze hun
handwerk
Industriële

overbodig

maakten.

Revolutie

zorgde

Maar

de

driver worden. Ondersteund door het internet, op

Eerste

tegelijkertijd

basis van gedeelde data en kennis, gaan bedrijven,

voor

individuen, gemeenschappen en overheden met

nieuwe werkgelegenheid. En dat was ook het geval

elkaar communiceren, produceren, consumeren en

bij de uitvinding van de benzinemotor, de chip en de

handelen. Volgens Ordina kan samenwerking in een

smartphone. Dat is het paradoxale van technologische

ecosysteem verrassende mogelijkheden creëren om in

vernieuwing: er gaan banen verloren, maar ze biedt

te spelen op de klantvraag of om een compleet nieuwe

tevens tal van nieuwe kansen op werkgelegenheid

vraag te ontwikkelen. Ook maakt samenwerking
nieuwe

Nieuwe ecosysteem
Met

de

digitalisering

producten

of

distributiemogelijkheden

mogelijk en kunnen bedrijven slimmer gebruikmaken
dienen

zich

nieuwe

van infrastructuur en R&D.

mogelijkheden aan voor bedrijven die erin slagen
hun businessmodel aan te passen en te innoveren.
Ondernemingen

blijven

relevant

wanneer

ze

aansluiting vinden op de vraag vanuit de markt en

‘De Nederlandse marine maakt
bij haar opleidingen gebruik
van virtual reality waardoor
de

scholing

geïntensiveerd

aan
kan

mariniers
worden

zonder hiervoor marineschepen
in te moeten zetten.’

‘Een nieuwe vorm van systeemsimulatie helpt ProRail
om de treindiensten op een druk knooppunt als Utrecht
Centraal beter in te plannen.’

Een internet- en telecomprovider
heeft in samenwerking met Ordina
een IoT-netwerk ontwikkeld op
basis van LoRa, waarbij sensoren
op afstand te sturen, te controleren
en uit te lezen zijn.
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De route naar een Smart Industry
Nederland - van oudsher een handelsland - beschikt over een
voortreffelijke infrastructuur. We zijn sterk internationaal
georiënteerd en profiteren voor de distributie van goederen van
onze gunstig gelegen delta. Onze mainports - havens en luchthavens
- zijn toonaangevend. Ons watermanagement wordt wereldwijd
bewonderd. Onze spoorwegen horen qua efficiency bij de beste
van de wereld. Bedrijven die binnen de industriesector hun sporen
hebben verdiend, vervullen een sleutelrol voor de BV Nederland.
Maar hoe blijven zij dat doen? Wat verandert er als Nederland zich
met de digitale revolutie ontwikkelt tot een ‘eBV’?

Hoewel onze industrie veel zakelijke waarde genereert,

Klantintimiteit

wordt ook zij uitgedaagd door de toenemende

Bedrijven kunnen hun concurrentiekracht vergroten

digitalisering waarmee producten, de waardeketen

door zich te verbinden met de belangen en behoeften

en businessmodellen op een slimme en onorthodoxe

van hun klanten. Dat vraagt dat zij effectief inspelen

wijze met elkaar zijn verbonden. Die digitalisering

op de groeiende vraag van klanten. Door het gebruik

opent de weg naar een nieuwe wereld van productie en

van uiteenlopende digitale kanalen kunnen bedrijven

consumptie en daarmee naar een Smart Industry. Voor

de klant beter leren te begrijpen en bedienen,

Nederland is die route begaanbaar en kansrijk, mede

bijvoorbeeld door het inzetten van ‘social listening’.

vanwege onze sterke positie op het gebied van design,
systeemontwerp en logistiek. Wil de industriële

Met behulp van service design en analytics kan een

sector zijn voorsprong behouden, dan zijn volgens

organisatie haar klanten de juiste klantervaring bieden

Ordina drie factoren essentieel: klantintimiteit, het

en de loyaliteit vergroten. Online retailbedrijven

aanpassen van het businessmodel en samenwerken in

weten bijvoorbeeld met behulp van aanbevelingen,

het ecosysteem.

op basis van gebruikersdata, de gebruiker tot meer
aankopen te verleiden. Hiervoor is inzicht vereist in
het aanboren, ontsluiten en converteren van de juiste
data naar relevante informatie.
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Samenwerken in het ecosysteem

De afstand tussen consument en producent in de

Bedrijven

keten zal steeds kleiner worden. Klanten van bekende

hebben

ecosystemen.

sportschoenmerken kunnen nu al rechtstreeks bij de

In

veel

te

deze

nieuwe

samenwerkingsverbanden,

fabrikant hun favoriete op maat gemaakte sportschoen

winnen

bij

nieuwe

netwerken

waarbinnen

en

uiteen-

lopende stakeholders actief zijn, krijgen zij toegang

bestellen, zonder tussenkomst van de detailhandel.

tot alle relevante data en inzichten uit data die ze

Uiteindelijk is het onze verwachting dat bedrijven in

met elkaar kunnen delen. Als we bijvoorbeeld

de toekomst online platformen gaan inrichten, waarbij

de goederenlogistiek in Nederland beter willen

dienstverlening en commercie gaan samensmelten

organiseren op basis van data-analyse, valt of staat

en het platform een aanjager wordt van onder meer

dit met een soepel werkend ecosysteem, waarin

creativiteit en financiering.

havenbedrijven, luchthavens en logistieke partners
aansluiten en data delen. Op die manier kunnen
zij combinaties leggen met leveranciers en andere
branches en tot nieuwe vormen van dienstverlening
en innovatie komen.
Ook in de auto-industrie zien we dat er nieuwe
ecosystemen ontstaan. Grote autofabrikanten komen
met nieuwe ‘connected’ automodellen, waarop diverse
partijen aansluiting zoeken met digitale diensten en
producten, zoals hotspots, remote diagnose, nieuwe
verzekeringsmodellen en initiatieven voor autodelen.
Langzaam

maar

zeker

raken

alle

IT-systemen

verweven in dit krachtige ecosysteem. Het leggen

Aanpassen businessmodel

van de juiste koppelingen vraagt om een verantwoord

Bestaande bedrijven vinden het lastig om adequaat

design, maar de inspanning wordt beloond. Ordina

in te spelen op de vele nieuwe technologische

verwacht dat zo’n ecosysteem meer omzet oplevert en

ontwikkelingen die traditionele bedrijfsactiviteiten

ons leven en werken gemakkelijker zal maken.

ondermijnen.

Nieuwe

innovatieve

toetreders

ontregelen oude markten en veranderen fundamenteel
de marktverhoudingen. Veel ondernemingen zijn
dan ook bezig om ‘zichzelf opnieuw uit te vinden’ en
zoeken naar ICT-oplossingen die hen helpen voorop
te blijven lopen en relevant te zijn. Organisaties die
ook hun businessmodel aanpassen, kunnen zichzelf
daarmee opnieuw op de kaart zetten.
Voor de industriële sector blijft het van belang
om zo productief mogelijk om te gaan met haar
kostbare assets. Dat betekent de kapitaalsintensieve
infrastructuur efficiënt benutten en de logistieke
en bedrijfsprocessen met behulp van de nieuwste
technologie optimaliseren, bijvoorbeeld via ‘predictive
maintenance’. Hierdoor is het mogelijk om met behulp
van analyses op afstand te voorspellen wanneer een
machine of installatie onderhoud nodig heeft.
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Busines

Organisaties die hun bu
en zichzelf opnieuw op d
vergroten hun be

Klantintimiteit
Bedrijven kunnen hun concurrentiekracht vergroten
door zich te verbinden met de belangen en
behoeften van hun klanten

De voor
vergr

Bedrijven in de industriële sector k
door werk te maken van klantin
businessmodel en samenw

Rustige
coupé
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ssmodel

usinessmodel aanpassen
de kaart weten te zetten,
estaanszekerheid

Ecosysteem
Bedrijven hebben veel te winnen bij nieuwe ecosystemen.
In deze nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden
krijgen zij toegang tot alle relevante data en inzichten uit
data die ze met elkaar kunnen delen

rsprong
roten

kunnen hun voorsprong vergroten
ntimiteit, het aanpassen van het
werking in het ecosysteem

BESTEMMING

VERVANG
BANDEN
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Versnellende technieken
De mogelijkheden die de digitalisering het bedrijfsleven heeft
te bieden, zijn in principe oneindig. Het is dan ook belangrijk
de kansrijke technologieën in kaart te brengen en daaruit de
juiste keuzes te maken. Concreet benoemen we zes trends en
ontwikkelingen in de IT-techniek die - veelal in combinatie - een
wenkend perspectief bieden voor de belangrijke industriële sectoren
van Nederland. Deze technieken versnellen de vooruitgang.
Internet of Things (IoT)

SAP, mobiele dataverwerking, web, cloud, Java en tal

Steeds meer apparaten zijn verbonden met het

van geïntegreerde gebruikerstoepassingen. Binnen de

internet. De verwachting is dat in 2020 wereldwijd

context van het Internet of Things werken we eraan

25 miljard apparaten langs die weg zijn verbonden .

om deze expertise effectief en succesvol voor onze

Dat gaat niet alleen via kabels of wifi-verbindingen.
Dankzij LoRa

klanten in te zetten.

wordt ook het datatransport over

lange afstanden door de lucht steeds eenvoudiger,

Een internet- en telecomprovider is als eerste gestart

goedkoper en veiliger. Dat biedt volop kansen voor het

met een IoT-netwerk op basis van LoRa, waarbij

bedrijfsleven om belangrijke informatie te verzamelen,

sensoren op afstand te sturen, te controleren en uit

waarmee het zijn processen kan verbeteren en

te lezen zijn. Ordina is daarbij van meet af aan nauw

diensten en producten kan toesnijden op de behoeften

bij betrokken. Met deze klant brengen we het internet

van de eindgebruiker.
Sensoren

en

devices

via het 4G-netwerk naar het dashboard van de auto.
leveren

direct

Daarmee kan de auto-industrie haar klanten niet

bruikbare

alleen een rijdende wifihotspot beloven, maar komen

informatie aan mensen en machines. Ondernemingen

ook muziek streamen, continue verkeersinformatie,

kunnen die data analyseren en er actie op ondernemen.
Ze

leveren

organisaties

nieuwe

inzichten

vernieuwingen,

op,

Google Streetview, Google Earth en vluchtinformatie

waarmee

kostenbesparing

binnen handbereik van de chauffeur.

en

kwaliteitsverbeteringen realiseren.
IoT-oplossingen lijken aan de voorkant de eenvoud

Virtual en augmented reality (VR/AR)
en toegepaste systeemsimulatie

zelve,

Met een virtual reality-bril is het mogelijk om een

de

complexiteit

Uiteenlopende

zit

aan

backend-systemen,

de

achterkant.
en

denkbeeldige wereld in 360 graden te bekijken alsof je

componenten moeten tot een soepel samenwerkend

sensoren

er middenin staat. Een augmented reality-bril beziet

geheel worden geïntegreerd. Ordina is daartoe in staat

de wereld zoals die is, maar projecteert aanvullende

met haar expertise op het gebied van onder andere

informatie in het kijkvenster. De laatste is ideaal voor
een monteur die wil zien wat hij moet doen om een
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reparatie correct uit te voeren. Dit zijn dé technische

Data lake

innovaties van dit moment. Met de opkomst van

Data-gestuurde beslissingen zijn betere beslissingen.

virtual reality komen er nieuwe manieren van

Zo simpel is het. Besluiten op basis van feiten leveren

interactie die een rijkere vorm van communicatie op

een bewezen beter resultaat op dan die op basis van

afstand mogelijk maken. De techniek werd ontwikkeld

onderbuikgevoel.

voor de game-industrie, maar nu zijn er tal van VR- en

Succesvolle

bedrijfsprestaties

blijken steeds meer afhankelijk van goede beslissingen

AR-toepassingen die het bedrijfsleven kosten en tijd

op basis van de juiste analyses. De best presterende

besparen.

organisaties hebben niet voor niets data-gerelateerde
technologie in huis, waaronder business intelligence

De Koninklijke Marine is in staat om haar opleidingen

(BI), analytics en data science-technologie. Niet alle

te geven in een virtuele omgeving. Onafhankelijk van

data zijn direct bruikbaar, vaak blijkt de werkelijke

de beschikbaarheid van de marineschepen kunnen

waarde pas later. Dan treft het wanneer de opslag- en

zo vele leerlingen tegelijk worden opgeleid. Door de

verzamelkosten van grote hoeveelheden data beperkt

lessen te individualiseren en in spelvorm te gieten,

blijven met een Data Lake. Dat heeft tot doel zoveel

worden ze leuker en kunnen de leerlingen op afstand,

mogelijk data met potentiële waarde tegen zo laag

op de eigen werkplek, zelfstandig en in hun eigen

mogelijke kosten op te slaan voor latere ontsluiting

tempo de opleiding volgen. Ordina heeft de proof of

en analyse. Het Data Lake kan de centrale databron

concept van deze digitale opleidingsomgeving samen

worden voor de hele organisatie. De inhoud wordt zo

met Damen Shipyards gebouwd.

gestructureerd dat deze verder bewerkt kan worden
of direct kan worden gebruikt voor (statistische)

Het wordt ook steeds gemakkelijker om virtueel

analyse, machine learnings en rapportages. Het

complexe systemen te simuleren en uit te testen. Via

rekenvermogen van een Data Lake is flexibel; het

toegepaste systeemsimulatie is het mogelijk concrete

groeit mee met de opslag, zodat het Data Lake altijd in

situaties in een dynamische omgeving te simuleren.

staat is de volledige set data door te rekenen.

Dat betekent dat al in de ontwerpfase van een systeem
de nodige effecten van verschillende varianten

Alleen al voor zorgaanbieders levert de opslag en het

zichtbaar worden, waarna het optimale ontwerp kan

op de juiste manier ontsluiten van data grote tijd-

worden gekozen. Zo heeft Ordina spoorbeheerder

en kostenbesparingen op. Vanuit die gedachte heeft

ProRail geholpen bij het beter inplannen van de

Ordina al in een vroeg stadium samen met vijf grote

treindiensten. Hierbij hoorde een simulatiemodel van

zorgaanbieders Quli (Quality of Life) ontwikkeld,

de treindiensten en de spoorweginfrastructuur rond

waarmee cliënten hun zorgbehoeften kunnen delen

Utrecht Centraal.

en managen en zorgverleners hen kunnen volgen om
waar nodig hulp te bieden.

De Rotterdamse haven is steeds meer een informatieknooppunt. Een hub waar schepen met behulp
van sensoren ‘praten’ met kranen en kranen met treinen en verladers, zodat alles en iedereen
op het juiste tijdstip op de juiste plaats aanwezig is. De overslag kan daarna volgens planning,
foutloos, volautomatisch en op afstand gemonitord plaatsvinden. Dit is mogelijk dankzij sensoren,
gps-trackers, remote control en hoogopgeleide havenarbeiders die hun wwerk achter het beeldscherm
verrichten. Een aantal bedrijven is hier al vergevorderd mee, waardoor de koppeling met het achterland
sterker wordt. Ordina is betrokken bij de verkeersbegeleidingssystemen, waaronder het Havenmeester
ManagementInformatieSysteem (HaMIS) en ontwikkelde het Port Call Optimalization-systeem dat
reders informatie geeft om slimmer te kunnen varen en hun gebruik van havenfaciliteiten preciezer te
plannen. Ten slotte ondersteunen wij Havenbedrijf Rotterdam bij de online strategie.

11

DE VOORSPRONG VERGROTEN

Voor de veelal ambulante medewerkers van de grote

hoeft niet permanent een reservecapaciteit voor

zorgaanbieder Stichting Dichterbij heeft Ordina een

piekbelasting achter de hand te worden gehouden. De

‘WerkPlek 2.0’ voor de medewerkers gecreëerd. Deze

capaciteit in de cloud is immers altijd schaalbaar.

hebben nu op elk moment, op elke plaats en met
elk apparaat op een veilige manier toegang tot hun

Uiteraard

informatie. Daarmee staan hun cliënten centraal.

cloud

profiteren

werken

van

alle
die

bedrijven
voordelen.

die

in

Toch

de

blijkt

het standaardaanbod in de cloud voor grotere
Ook de industrie speelt duidelijk in op de kansen

ondernemingen vaak niet voldoende. Om die reden

van het Data Lake. Zo heeft Ordina voor een grote

kiezen deze er daarom vaker voor om zelfgekozen

fabrikant van medische apparatuur de uiteenlopende

applicaties bovenop de cloudplatformen te laten

informatiestromen

bouwen. Door zich daarbij te beperken tot een

dusdanig

gestroomlijnd

dat

alle contactmomenten met klanten automatisch de

paar

juiste aandacht krijgen van de salesstaf. Zo worden

Salesforce - brengen zij wel de nodige samenhang

hoogwaardige

kernplatformen

geen zakelijke kansen meer gemist. Voorheen kwam

aan in hun applicatieportfolio. Die samenhang

maar 4% van alle ‘digital leads’ die commercieel vaak

blijft belangrijk vanuit het oogpunt van integratie,

interessant zijn, direct op de juiste plek terecht. Dat is

ontwikkelsnelheid en security. Ordina levert digitale

nu 100%.

ontwikkelplatformen

voor

-

SAP

maatwerk,

of

waarbij

ontwikkel-, test- en applicatiestraten snel zijn op te

Devops / Scrum Agile

starten vanuit de cloud. De uiteindelijke applicatie

Organisaties die snel meer waarde willen creëren voor

is vervolgens moeiteloos over te zetten naar de

hun eindgebruikers, kiezen vaak voor DevOps. Met dit

productieomgeving, al dan niet in de cloud.

slimme samenspel van ‘development’ en ‘operations’
wordt het beste van twee werelden verbonden. Aan de

Ordina werkt voor dit soort oplossingen nauw samen

ene kant worden technologische innovaties al in een

met partner T-Systems, waardoor we een lokale aanpak

vroeg stadium goed ingebed in bedrijfsvoering, aan de

met globale slagkracht kunnen combineren. Het

andere kant blijft de focus binnen de bedrijfsvoering

implementeren en aansturen van cloudoplossingen,

hiermee gericht op innovatie. Ordina realiseert zich

zoals Microsoft Azure en AWS, behoort tot ons

dat DevOps voor grote organisaties geen eenvoudige

dienstenpallet.

opgave is. Om de lastige weg ernaar toe goed in de
hand te houden, werkt Ordina met kleine, wendbare

Mensen

multidisciplinaire - Scrum Agile - teams die continu

projectvorm,

gaan

flexibeler

stappen vooruit weten te zetten.

daarbuiten. Een effectieve en flexibele communicatie-

binnen

de

werken:
eigen

in

teams,

organisatie

in
en

infrastructuur is cruciaal voor de productiviteit en
Zo is Ordina nauw betrokken bij veranderingsprocessen

de samenwerking van de medewerkers. E-mail is nog

in een industriehaven en bij logistieke ondernemingen

steeds de meest gebruikte communicatietool, maar

die de ambitie hebben uitgesproken meer Agile te

de laatste jaren zijn er nieuwe mogelijkheden om de

gaan werken en vervolgens over te stappen op DevOps.

teams beter te ondersteunen. Zo is een platform als

Geen sinecure, speciaal voor organisaties die qua

Office 365 van Microsoft nu geheel ingericht op digitale

infrastructuur complex zijn en te maken hebben

samenwerking. Dit vermindert de afhankelijkheid

met een grote diversiteit aan stakeholders. Maar de

van e-mail en versnelt de informatiestroom. Verder

vooruitgang is onmiskenbaar, de aanpak succesvol en

werken we vaker thuis of op locatie, via bijvoorbeeld

levert merkbaar plezier op.

diensten als Skype voor bedrijven.

Maatwerksystemen, kernplatformen
en óók de cloud!

Ordina kan de genoemde communicatietools koppelen

De

aan

trend

is

dat

mogelijkheden
vaker

ICT-leveranciers

en

uitsluitend

hun

functionaliteiten
de

en

saleswerkstromen.

Hierdoor

ontstaat de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld storingen,

cloud.

marketingcampagnes en omzetontwikkelingen met
rapportages, direct een communicatiecampagne te

investeringsperspectief interessant: er zijn weinig

starten.

geen

vanuit

productie-

steeds

Werken in de cloud is voor klanten vanuit een
opstartkosten,

aanbieden

nieuwe

afschrijvingskosten

en

er
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VERSNELLENDE TECHNIEKEN

Smart Asset Control

Smart Asset Control maakt het mogelijk om vitale

Dure infrastructuur, of het nu gaat om wegen,

assets continu te monitoren, terwijl medewerkers niet

spoorlijnen of kabels, heeft regelmatig onderhoud

of amper ter plekke hoeven te zijn en de bedrijfsvoering

nodig. Tussen de onderhoudsbeurten door zijn

en het verkeer ongestoord door kunnen gaan. De

periodieke controles vereist om een betrouwbaar en

inspecties besparen tijd en kosten, zijn nauwkeurig

veilig gebruik van de assets te kunnen garanderen.

en altijd en onder alle omstandigheden mogelijk,

Wanneer medewerkers die inspecties doen, kost

waardoor

dat veel tijd en geld en vaak is het vanwege de

ook

de

frequentie

omhoog

kan.

Veiligheidsrisico’s blijven tot een minimum beperkt.

veiligheid noodzakelijk om de bedrijfsvoering of het

Smart Asset Control legt daarvoor op een slimme

verkeer tijdelijk stil te leggen. Dan is het begrijpelijk

manier verbinding tussen asset management, de

de controles tot een minimum te beperken. Hoe

geo-ict data, beelden afkomstig van image recognition

dan ook is het van belang dat alle assets rond de

en data die machine learning oplevert. Want ook de

infrastructuur, of het nu gaat om bebording, camera’s

ontwikkeling van algoritmes en technieken, waarmee

of bewegende objecten, zoals treinwagons, goed in

computers kunnen leren en nieuwe data leveren, is

kaart zijn gebracht: waar staan ze precies en in welke

sterk in opkomst.

staat bevinden ze zich?

In opdracht van ProRail ontwikkelde Ordina het systeem voor digitaal schouwen, waarmee
borden langs de rails automatisch worden geregistreerd en vergeleken met ontwerptekeningen.
Op basis van videobeelden die door een zogeheten schouwtrein zijn gemaakt, kan ProRail nu
automatisch controleren of onder meer borden, seinen en andere assets die volgens de tekening
op een bepaalde plek horen te staan, ook daadwerkelijk op de juiste plaats aanwezig zijn. Mocht
aan de hand van beeldverwerking blijken dat bepaalde assets niet aanwezig zijn of niet op de
juiste plaats staan, dan kan dit worden hersteld.
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DE VOORSPRONG VERGROTEN

Keuzes voor de toekomst
Het digitale tijdperk biedt de Nederlandse industriesector
nieuwe kansen om zowel de productiviteit te vergroten als nieuwe
markten aan te boren en verrassende allianties te sluiten. Een
zestal veelbelovende ICT-ontwikkelingen maakt die vooruitgang
tastbaar. Daarmee komen nieuwe businessmodellen, intensievere
klantinteracties en een duurzame bedrijfsvoering direct in beeld. Ze
vragen volgens Ordina niet alleen om duidelijke keuzes, maar ook
om het vermogen om complexe technologieën eenvoudig aan elkaar
te koppelen. Anders gezegd: om de techniek voor mensen te laten
werken.

Van technologie naar waardcreatie

Van hoofd naar hart

Complexe ICT-toepassingen komen binnen ieders

Voor bedrijven in de industriesector is het dé uitdaging

bereik. Apparaten, apps en toepassingen worden

hier hun kostbare assets en bedrijfsmodellen op

kleiner, krachtiger en intuïtiever. We kunnen ze niet

aan te passen en nieuwe vormen van samenwerking

alleen gebruiken, maar we kunnen ze ook leren om

te zoeken. Alleen dan kunnen zij klanten aan zich

op vragen en behoeften te anticiperen en zo waarde

blijven binden, door hen te verrassen met nieuwe

te creëren. Het Internet of Things vormt daarvoor de

mogelijkheden. Dat betekent trends en dromen

krachtige verbindende factor. Het levert waardevolle

vertalen naar prikkelende concepten, innovatieve

data die via Data Lakes toegankelijk zijn voor nu en

prototypes en bruikbare oplossingen die het leven

later. Augmented of virtual reality en Smart Asset

van mensen gemakkelijker maken. Van mobiele

Control bieden ongeëvenaarde mogelijkheden om

toepassingen

effectiever en productiever te werken. Via de cloud

interactie tot visual design. Van hoofd naar hart. ICT

zijn knowhow en slimme oplossingen kostenefficiënt

voor mensen.

met elkaar te delen.
Al die informatie verrijkt de business intelligence
waardoor de in- en externe ketens effectiever te
besturen zijn en de klanten beter te bereiken.
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tot

social

mediacampagnes.

Van

KEUZES VOOR DE TOEKOMST

Grote vooruitgang binnen handbereik
Ordina

is

nauw

betrokken

bij

We beschikken evenwel over de expertise om de

verschillende

continuïteit van die systemen te borgen en er

ICT-systemen van Nederlandse industriële bedrijven.
Dit

betreft

toonaangevende

voor

ondernemingen,

sfeer,

waaronder

aantrekkelijke

koppelingen

en

interactielagen aan toe te voegen. Zo valt vaak al direct

niet alleen in de maakindustrie, maar ook in de
facilitaire

gebruikers

op kleine schaal grote vooruitgang te boeken.

energiebedrijven,

weg- en spoorbeheerders, luchthavens, vervoerders
en logistieke bedrijven. Hun ICT-systemen zijn van
vitaal belang. De robuustheid van die systemen staat
centraal, elke vernieuwingsslag is delicaat.
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Over Ordina
Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener
in de Benelux met ruim 2.700 medewerkers. Wij
bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de
overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie
en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen verder
helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen
zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door
samen met onze klanten duurzaam te innoveren.
Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987
genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel
uit van de Smallcap Index (AScX). In 2016 behaalde
Ordina een omzet van EUR 344 miljoen.
Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.com.

Contactinformatie
Ordina Nederland
Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein
+31 (0)30 663 7000
www.ordina.nl
Ordina België
Blarenberglaan 3B
B-2800 Mechelen
+32 1529 5858
www.ordina.be
info@ordina.be
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