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Industrie 4.0 opgeleverd
in hapklare brokken 

In de vierde industriële revolutie, ook wel aangeduid als Industrie 4.0, gaan 

deeloplossingen van industriële automatisering en bestuurlijk administra-

tieve gegevensverwerking samensmelten. Toch is de verbindende kracht van 

het internet tevens de zwakte van de volledig digitale productieomgeving. Bij 

onze oosterburen nam Deutsche Telekom het voortouw bij de ontwikkeling 

van onmisbare beveiligingscomponenten voor Industrie 4.0. Op de CeBIT en 

Industrie Messe in Hannover stonden de eerste proefmodellen.
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aan elektronische gegevensuitwisseling. 
Alle partijen in de waardeketen kunnen 
hun processen vanaf de conceptuele fase 
tot aan de levering bij de eindafnemers 
op elkaar afstemmen.
Door die verbeterde coördinatie is klant-
specifieke productie een stuk gemakkelij-
ker te realiseren. Ook snelle aanpassing 
van ontwerpen aan de gewijzigde markt-
vraag of aan wet- en regelgeving mag 
geen problemen meer opleveren. Varia-
ties in processtappen laten zich minimali-
seren, terwijl verspilling van materiaal en 
energie met digitale aansturing is te voor-
komen. Overproductie behoort tot het 
verleden. Zowel uit maatschappelijk als 
economisch oogpunt is Industrie 4.0 de 
methode voor de Europese maakindustrie 
om zich te handhaven in de mondiale 
strijd met de grootmachten in Azië en 
Amerika. 

Nieuwe business
Niet elke bedrijfstak ervaart de digitalise-
ring als een zegen. Op de golven van de 
digitale disruptie ontstaan elke dag 
nieuwe business modellen die bepaalde 
activiteiten volledig overbodig maken. Die 
ontregelende werking draagt bij aan de 
negatieve beeldvorming over technologi-
sche vernieuwing. Zo zijn de discussies 
over de robotisering van de industrie nog 
steeds gaande, terwijl robots al meer dan 
dertig jaar geleden hun intrede deden 
binnen de productieomgeving. Ze vervin-
gen manuele arbeid, maar schiepen ook 
nieuwe, hoger gekwalificeerde banen. In 
dat opzicht zullen de gevolgen van de in-
troductie van Industrie 4.0 niet anders zijn 
dan destijds bij de grootschalige invoe-
ring van mechanisering en robotisering in 
het productieproces.
De grootste bedreiging voor het succes 
van Industrie 4.0 zit in de kwetsbaarheid 
van de informatietechnologie waarop het 
concept leunt. De transportlaag en de 
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I 
n een uitvoerig gedocumenteerd con-

cept, aangeduid als Industrie 4.0, ver-
taalde de Duitse overheid het door pro-
ductie gedreven karakter van de econo-
mie naar een digitale samenleving. Als 
een allesomvattende ’servicebus’ geleidt 
internet de uiteenlopende data- en sig-

naalstromen van de computergestuurde 
productiemachines en verbindt deze met 
de juiste tabellen in de ERP-oplossingen 
van in het netwerk participerende onder-
nemingen. Dankzij de inmiddels voorhan-
den bandbreedte van communicatienet-
werken zijn er nauwelijks beperkingen 
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Starten met digitale transformatie
Op welke schaal is een onderneming gedigitaliseerd of hoe kan een bedrijf zijn digitale capaciteiten inschatten? 
Op die vragen geeft de ‘Digital Navigator‘ antwoord. Het betreft een instrument waarmee scenario’s zijn te on-
derbouwen en de uitwerking van de actieplannen op bedrijfsprocessen en hun reikwijdte zijn na te bootsen. Op 
deze manier kan een bedrijf zijn digitale vaardigheden toetsen en ze herkenbaar maken. De Digitale Navigator 
analyseert waar en op welke wijze ondernemingen met nieuwe technologie en digitale processen hun strategie 
kunnen wijzigen en of ze daarmee de kwaliteit van de producten of de dienstverlening laten toenemen dan wel de 
kosten laten dalen. 
Om snel tot de ‘genetwerkte’ industrie te kunnen toetreden, brengt Deutsche Telekom het Industrie 4.0 star-
terpakket op de markt. Dat stelt mkb-ondernemingen in staat hun machinepark eenvoudig aan het internet te 
koppelen en de verwerkingsprocessen te bewaken. Dürkopp-Adler, een fabrikant van naaimachines uit Bielefeld, 
gebruikt het starterpakket om zijn machines via de cloud aan het ‘Internet of Things’ te koppelen. Daarmee zijn 
de professionele naaimachines van deze Duitse fabrikant wereldwijd vanuit een centraal punt te bewaken. Het 
resultaat: tijdrovende en kostbare reizen van servicemedewerkers zijn niet langer nodig, terwijl machinestoringen 
afnemen en de dienstverlening aan klanten verbetert.

koppelvlakken binnen de digitale keten 
hebben het internet als drager. Van na-
ture is dat zo lek als een mandje. Het ge-
vaar dreigt dat digitale ontwerpen op 
straat komen te liggen en vitale bestu-
ringsprogramma’s zijn te hacken. Weg in-
tellectueel kapitaal, weg voorsprong op 
de Aziatische concurrentie. Een ‘out of the 
box’ beveiligingsoplossing moet zorgen 
voor een economische en doelmatige be-
veiliging van een productieomgeving, in-
gericht volgens Industrie 4.0.
Op de stand van Deutsche Telekom tijdens 
de CeBIT en Industrie Messe in Hannover 
richtten onderzoekers van het Fraunhofer-
Institut für Produktionsanlagen und Kon-
struktionstechnik (IPK) in Berlijn een ro-
botsysteem in voor een nieuwe productie-
straat. Eerst testten zij op virtuele wijze of 
de robot correct functioneerde in zijn 
werkomgeving en bijvoorbeeld niet 
botste met andere objecten. Pas daarna 
activeerden ze de robot. Productieopera-
tors kunnen daardoor vanaf diverse plaat-
sen flexibel en qua kosten effectief op de 
wisselende wensen van klanten reageren 
zowel bij klantorder gestuurde productie 
als bij stuksgewijze productie (met bat-
ches van seriegrootte 1). Belangrijk voor 
het correct op afstand besturen van robot-
systemen is dat operators op elk moment 
beschikken over betrouwbare netwerkver-
bindingen en exacte virtuele simulaties 
kunnen uitvoeren. 

Real-time aansturen
Op welke wijze de logistieke processen in 
een haven zich met behulp van real-time 
informatie zijn te optimaliseren, was te 
zien in een simulatie van de primaire pro-
cessen in de Hamburgse haven. Deutsche 
Telekom presenteerde samen met SAP en 
de havenautoriteit een logistiekoplos-
sing onder de naam ‘Smartport Logis-
tiek’. Daarmee zijn alle bewegingen van 
vrachtwagens en containers op het ha-
venterrein real-time te volgen en te stu-

ren. Smartport brengt alle gegevens over 
het verkeer en de infrastructuur van het 
havengebied met een omvang van 72 
km2 samen in een private cloud (besloten 
internetomgeving). Met behulp van deze 
oplossing zijn opstoppingen te vermij-
den en is het toch al krap geplande los- 
en beladingsproces van containersche-
pen verder te optimaliseren. Het resul-
taat: een grotere efficiency bij alle los- en 
laadactiviteiten in de haven, wat weer 
bijdraagt aan verminderde belasting van 
het milieu. 

‘Augmented reality’
Machines moeten voor onderhoud buiten 
gebruik worden gesteld. Maar de daar-
voor benodigde tijd moet wel zo kort mo-
gelijk zijn. Bij de Duitse spoorwegen on-
dergaan bijvoorbeeld de remmen, het 
ventilatiesysteem, de keukeninstallatie, de 
zitplaatsen, de accu’s en het reizigersin-
formatiesysteem van de ICE treinstellen 
om de 80.000 km een inspectiebeurt. Met 

dit complexe tijdrovend karwei is veel 
geld gemoeid.
Met een ‘augmented reality’ oplossing is 
die controle gemakkelijker en sneller uit 
te voeren. Duitse Telekom toonde op haar 
stand in samenwerking met IT-organisa-
ties DB Systel en CSC dat technici onder-
houdsinspecties efficiënter kunnen uit-
voeren met behulp van tablets. Via de ta-
bletcamera registreren ze het wagon - 
nummer en krijgen daarna automatisch 
alle informatie over de visueel te inspecte-
ren objecten. Met de tablet en camera leg-
gen ze tevens de geconstateerde manke-
menten vast.

Identificatie en versleuteling
De eerste succesvolle aanslagen van hac-
kers op industriële automatiseringstoepas-
singen en hun pogingen om het productie-
proces te manipuleren tonen dat de eisen 
voor digitale beveiliging niet hoog genoeg 
kunnen zijn. In nauwe samenwerking met 
chipmaker Infinion Technology, routerpro-
ducent Hirschmann en beveiligingsspecia-
list Wibu-Systems toonde Deutsche Tele-
com op welke wijze de toegang tot appara-
tuur en software voor productiebesturing 
effectief is te beveiligen met identificatie 
en versleutelingtechnologie. Via een een-
duidige autorisatieprocedure krijgen al-
leen daartoe bevoegde personen toegang 
tot de machines en de cruciale productie-
gegevens. Op dezelfde wijze is ook de 
communicatie tussen productieapparaten 
beveiligd. Alleen machines voorzien van 
een bepaald herkenningsteken hebben 
toegang tot het industriële netwerk en 
kunnen aan andere productie-eenheden 
instructies doorgeven.  

Inl.: T-Systems Nederland BV, 
tel.: (088) 447 77 77 www.t-systems.nl
Wibu-Systems BV, tel.: (074) 750 14 95, 
www.wibu.com
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