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1. Inleiding 

In de wereld van vandaag, waar de vierde industriële revolutie volop bezig is, waar digitalisering, 

automatisering en connectiviteit onze economische modellen van boven naar beneden 

herdefiniëren, wordt het hele industriële ecosysteem beïnvloed door de digitale transformatie.  

Industrie 4.0, ook wel Smart Industry genoemd, is een term die voor het eerst gebruikt werd in 

2011 op de Hannover Messe in Duitsland. De term “Industrie 4.0” is ontstaan uit een project in 

de hightechstrategie van de Duitse overheid. Het project had als doel de automatisering van 

de productie te bevorderen.  

In deze marktstudie gaan we in op het belang van industrie 4.0 in Duitsland, de belangrijkste 

kennis- en onderzoekscentra, en de trends en het doel tegen 2030. 

2. Wat is industrie 4.0? 

De kern van industrie 4.0 wordt gevormd door 2 ontwikkelingen: netwerken en zelfbeheersing. 

Netwerksystemen maken het mogelijk gegevens, en dus informatie, uit te wisselen en op 

die manier op elkaar te reageren. De machines in de toekomst zullen voortdurend communiceren 

en hun processen voortdurend optimaliseren (zelfbeheersing/zelfcontrole). Dit zal niet alleen 

onderling gebeuren, maar ook met andere systemen zoals productie, verkoop, ontwikkeling, … 

Industrie 4.0 combineert productiemethoden met de modernste informatie- en 

communicatietechnologie. Producten kunnen worden geproduceerd op basis van de individuele 

behoeften van de klant. Industrie 4.0 zorgt ervoor dat bedrijven unieke producten kunnen 

produceren tegen een prijs die gelijk is aan die van in massa geproduceerde goederen. 

Slimme, digitaal verbonden systemen en productieprocessen dienen hiervoor als technische basis. 

Industrie 4.0 kan gebruikt worden tijdens de volledige levenscyclus van een product: 

van ontwikkeling tot fabricage, gebruik – en verder tot recycling. 

Er kan gebruik gemaakt worden van intelligente netwerken in de verschillende segmenten van 

het bedrijf (of bedrijfsleven): 

• Flexibele productie 

• Convertible factory1 

• Klantgerichte oplossingen 

• Geoptimaliseerde logistiek 

• Gebruik van gegevens 

• Efficiënte circulaire economie 

De digitalisering is de stuwende kracht achter de 4de industriële evolutie. Industrie 4.0 kan gebruikt 

worden door middelgrote logistieke bedrijven, maar ook door gespecialiseerde technische 

dienstverleners, creatieve start-ups, …  

 

1  Toekomstige productielijnen kunnen in modules worden gebouwd en snel voor taken worden geassembleerd. 
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Technologische toepassingsdomeinen 

Er zijn 4 technologische toepassingsdomeinen binnen industrie 4.0 (zie figuur 1): 

1. Connectiviteit, data, computercapaciteit (connectivity, data, computational power) 

2. Analyse en intelligentie (analytics and intelligence) 

3. Mens-machine interactie (human-machine interaction) 

4. Geavanceerde technieken (advanced engineering) 

Figuur 1: 4 technologische toepassingsdomeinen binnen Industry 4.0 

 

Bron: McKinsey&Co, Industry 4.0 paper, 2021 

Het eerste toepassingsdomein heeft betrekking op sensoren, internet of things, cloud technology 

en blockchain.  

Internet of things in de industrie is een netwerk van toestellen, machines en sensoren die met 

elkaar en het internet zijn verbonden om data te verzamelen en deze informatie kunnen gebruiken 

voor optimalisatie, dus het verhogen van de productiviteit.  

Cloud technologie is dataverwerking en computercapaciteit als externe dienst via internet. 

Blockchain is een gedeeld grootboek voor het vastleggen van transacties, het volgen van activa 

en het opbouwen van vertrouwen.  

Het tweede toepassingsdomein “analytics and intelligence” gaat over advanced analytics, machine 

learning en artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie: machines leren van regels, data en 

voorbeelden aangereikt door mensen. De machines herkennen patronen en vervullen zo 

eenvoudige taken. Als we een stap verder gaan, komen we bij machine learning. Hier leren 

machines van hun eigen observaties en bouwen eigen regels, ze bepalen een eigen denkwijze en 

analyse-stappen.  
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Het derde toepassingsdomein “human-machine interaction” handelt over de interacties tussen 

mens en machine. Virtual reality is een technologie waarin een omgeving gesimuleerd is door 

een computer. Dit kan je gebruiken bij productontwikkeling, simulaties en testen. 

Augmented reality is een externe toevoeging van digitale informatie of afbeeldingen binnen 

een fysieke omgeving, zonder dynamische interactie tussen beide omgevingen. Daarnaast kunnen 

ook robots gebruikt worden samen met mensen. Ze kunnen elkaar perfect aanvullen in 

een industriële context door bijvoorbeeld de robot de zwaarste taken te laten doen.  

Het vierde toepassingsdomein heeft betrekking op additive manufacturing, hernieuwbare energie 

en nanodeeltjes. Additive manufacturing is een ander woord voor 3D-printing. Simpel gezegd is 

dit het maken van driedimensionale vaste voorwerpen uit een digitaal bestand. Dit is 

een waardevolle technologie omdat je sneller prototypes kan maken en makkelijker custom-made 

kan ontwerpen. 

Het gebruik van digitale technologieën zal leiden tot de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe 

productiemethoden, bedrijfsmodellen en producten. Bijvoorbeeld: productielijnen moeten niet 

langer beperkt blijven tot 1 product. Hierdoor zullen de eisen van nieuwe productielijnen 

veranderen. Door IT-ondersteuning zullen de productielijnen gemakkelijker aan te passen zijn aan 

een veranderende productmix. Daardoor kan de capaciteit optimaal worden benut en kan 

de onderhoudsbehoefte worden opgespoord. 

Predictive maintenance 

Predictive maintenance is een centraal toepassingsgebied van industrie 4.0 in een bedrijf. 

Met predictive maintenance wordt het voorspellend onderhoud van machines en systemen 

bedoeld. Dit vermindert de gevoeligheid van de systemen. Het proces maakt gebruik van meet- en 

productiegegevens van machines en systemen om onderhoudsinformatie af te leiden. Gemiddeld 

verminderen storingen met 70% en verhoogt de productiviteit met 25%. In 2021 verklaarde 22% 

van de ondervraagden dat predictive maintenance in 2028 van (zeer) groot belang zal zijn in hun 

industrie (zie figuur 5, pag. 8). 
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Figuur 2: Belang predictive maintenance 

 

De redenen waarom bedrijven predictive maintenance implementeren zijn: minder 

machinestilstand en fabrieksstilstand, lagere onderhouds- en servicekosten en verlengen van 

de levensduur van machines en installaties (zie figuur 6, pag. 10). Om predictive maintenance te 

implementeren, gebruiken bedrijven verschillende sensorgegevens zoals temperatuur, snelheden, 

druk en trillingen.  

Figuur 3: Voordelen predictive maintenance 
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3. Industrie 4.0 in Duitsland 

Meer dan 65% van de Duitse bedrijven gebruikt al speciale industrie 4.0 toepassingen of is van 

plan die te gaan gebruiken. Deze kaart toont de locaties waar industrie 4.0 in Duitsland al in 

de praktijk wordt toegepast. Industrie 4.0 wordt vooral toegepast in de maakindustrie. Er wordt 

waarde gecreëerd in de productie en supply chain. De toepassing gebeurt vooral in Baden-

Württemberg, want dit is het grootste industriegebied in Duitsland en een van de belangrijkste in 

Europa.  

Figuur 4: Plaatsen waar Industrie 4.0 wordt toegepast in Duitsland 

 

Bron: Plattform Industrie 4.0, 2022 

De belangrijkste industrieën die de invoering van industrie 4.0 stimuleren in Duitsland zijn 

de automobielsector, de machine- en installatiebouw en de elektronica- en hightechsector. 

In de productiesector maken 3 op 4 bedrijven gebruik van slimme diensten, bijvoorbeeld cloud 

computing. 33% daarvan analyseert grote hoeveelheden gegevens met behulp van big-data 

analytics. Door het technologisch leiderschap van Duitsland en hun visie op het gebied van 

productie en automatisering zorgt dit voor een succes op lange termijn van industrie 4.0 in 

Duitsland.  
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Figuur 5: Cijfers met betrekking tot industrie 4.0 in Duitsland 

 

Bron: BMWI, 2022 

Belang industrie 4.0 in Duitsland 

De kracht van de Duitse industrie vindt zijn oorsprong in een systeem van innovatie en handel 

dat wordt aangedreven door heterogeniteit, diversiteit en specialisatie. In combinatie met 

commerciële vrijheid, gegevens- en informatiebeveiliging en de bescherming van individuele 

persoonlijke rechten. 

Het gebruik van industrie 4.0 creëert een hoger strategisch concurrentievoordeel met economisch 

en sociaal-politiek potentieel.  

Industrie 4.0 biedt enorme mogelijkheden voor innovatie en het bedrijfsleven in Duitsland omdat 

15 miljoen banen direct en indirect afhankelijk zijn van de verwerkende industrie. De 4e industriële 

revolutie zal een aanleiding geven tot nieuwe vooruitzichten voor werknemers. Er komen slimme 

en digitale productieprocessen aan waardoor er grote kansen voor bedrijven komen en dus 

de inhoud van de functies van werknemers veranderen. Industrie 4.0 vereist goed opgeleide 

werknemers, waarbij levenslang leren van essentieel belang is.  

Trends 

Er wordt een aanhoudende verdubbeling van de cijfers voorspeld in de software-, IT-diensten en 

hardware segmenten. Al deze segmenten vormen samen industrie 4.0-oplossingen. Er wordt 

voorspeld dat in de periode tot 2025 een extra toegevoegde waarde van 425 miljard euro zal 

worden gecreëerd alleen al in Duitsland.  
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Het ziet er naar uit dat de investeringen in industrie 4.0 zullen blijven stijgen. Zo was de totale 

investering van Duitsland in industrie 4.0, 2,62 miljard euro in 2020. Meer dan de helft van 

de Duitse bedrijven zal een flink deel van hun omzet investeren in industrie 4.0.  

De uitdaging is om bestaande structuren uit te rusten voor de nieuwe eisen van de klant en 

ondertussen oplossingen ontwikkelen voor nieuwe voorzieningen.  

Stimulansen vanuit de Duitse regering 

Industrie 4.0 staat centraal in de Digitale Agenda van de Bondsregering. Het Ministerium für 

Wirtschaft und Klimapolitiek heeft al bijna 100 miljoen euro ter beschikking gesteld om onderzoek 

en innovatie op het gebied van industrie 4.0 te bevorderen. Zij hebben 2 financieringsprogramma’s: 

“AUTONOMIK für Industrie 4.0 “ en “Smart Service Welten”.  

De Duitse regering stimuleert de industrie 4.0 met fondsen van ongeveer 200 miljoen euro. 

Daarnaast investeren kleine en middelgrote ondernemers ook zelf in ICT om hun eigen 

ontwikkeling te versnellen. De Duitse bedrijven zijn van plan om de komende jaren nog miljarden 

euro’s te investeren in de evolutie van industrie 4.0.  

De financiering voor het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gebeurt via 

subsidies van openbare financieringsinstellingen zoals de Europese Unie, het Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF), het Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWi), 

de deelstaten en de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).  

Kennis- en onderzoekscentra in Duitsland 

Industrie 4.0 gaat gepaard met ingrijpende veranderingen in processen in werk en samenleving. 

De invoering van industrie 4.0 is nog niet voldoende uitgevoerd in Duitsland. Dit betekent dat er 

nog een enorm potentieel is dat in de toekomst moet worden benut. Onderzoeksactiviteiten zijn 

op deze gebieden van strategisch belang. Door nog meer onderzoeken te voeren kan Duitsland 

zijn pioniersrol van de Duitse industrie behouden of zelfs uitbreiden. Hieronder vindt u 

de belangrijkste kennis- en onderzoekscentra in Duitsland. 

Plattform industrie 4.0 

De Duitse bedrijven hebben samen met hun werknemers, vakbonden, verenigingen, wetenschap 

en politiek hun krachten gebundeld in het platform om de digitale transformatie van de productie 

in Duitsland te bevorderen. Zo willen de bedrijven het concurrentievermogen van Duitsland als 

productielocatie nog verhogen. Bedrijven kunnen democentra en onderzoeksprojecten opzetten 

met de steun van het platform.  

Plattform industrie 4.0 bevordert de ontwikkeling van industrie 4.0 in Duitsland door: 

• Preconcurrentiële concepten en oplossingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen; 

• Bedrijven te ondersteunen met aanbevelingen voor actie, informatie en gebruik van cases voor 

een praktische toepassing; 

• Hun ideeën in te brengen in het internationale industrie 4.0-discours en deel te nemen aan 

internationale normalisatieprocessen. 

https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/ProgrammeProjekte/AbgeschlosseneProgrammeProjekte/Autonomik-fuer-Industrie40/autonomik-industrie-40.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/smart-service-welt.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/home_node.html
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.dfg.de/
https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Home/home.html
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Het platform wordt geleid door het Bundesministerium für Wirstschaft und Klimapolitik en 

het Bundesministerium für Bildung und Forschung, en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, 

de wetenschap en de vakbonden. Er worden thematische werkgroepen gevormd die oplossingen 

uitwerken.  

Het bureau organiseert en coördineert de activiteiten van het Plattform industrie 4.0. 

Het informeert over de voortgang van de samenwerking en is het centrale aanspreekpunt voor 

het bedrijfsleven, de politiek en de media. 

Doordat de waardecreatie op vandaag en in de toekomst gebeurt via wereldwijde netwerken, 

heeft Plattform industrie 4.0 samenwerkingen met verschillende landen van over de hele wereld. 

Ze hebben coöperaties met China, Japan, Nederland, Australië, …, maar nog niet met België.  

Werkgroepen: 

Werkgroep Informatie 

Referenzarchitekturen, 

Standards und 

Normung 

De werkgroep ontwikkelt de grondslagen voor uniforme, open normen 

en draagt haar ideeën over aan nationale en internationale 

normalisatieprocessen. Bedrijfsoverkoepelende referentiearchitecturen 

en de Asset Administration Shell (ASS) vormen een belangrijke basis voor 

interoperabiliteit.  

Technologie- und 

Anwendungsszenarien 

De werkgroep formuleert scenario’s om de veranderingen in de sector in 

concrete beelden te beschrijven. Ze identificeren nieuwe trends en 

technologieën in uitwisseling met de deskundigengemeenschap. Deze 

gemeenschap classificeert ze naar hun betekenis en draagt ze over aan 

de verschillende werkgroepen.  

Sicherheit vernetzter 

Systeme 

De werkgroep ontwikkelt oplossingen, aanbevelingen voor maatregelen 

en concrete toepassingsvoorbeelden voor een veilige en genetwerkte 

industrie. 

Rechtliche 

Rahmenbedingungen 

De werkgroep biedt juridische ondersteuning voor de uitvoering van 

industrie 4.0. Met haar aanbevelingen creëert ze rechtszekerheid, vooral 

voor de “Mittelstand”. 

Arbeid, Aus- und 

Weiterbildung 

De werkgroep deelt zijn kennis van, en ervaring met de digitale 

transformatie. Met aanbevelingen voor maatregelen en best practices 

laat het zien hoe werk, onderwijs en opleiding duurzaam kunnen 

worden vormgegeven in de gedigitaliseerde industrie. In de geest van 

sociaal partnerschap brengt de werkgroep de standpunten van 

ongeveer 50 vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, 

vakbonden en academische wereld bijeen. 

Digitale 

Geschäftsmodelle in der 

Industrie 4.0 

De vragen die centraal staan in deze werkgroep zijn: “Wat zijn 

de fundamentele werkingsprincipes van digitale bedrijfsmodellen in 

industrie 4.0?” en “Hoe creëert u een ideale voedingsbodem voor 

digitale bedrijfsmodellen in bedrijven en in de economie als geheel?”. 
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De verantwoordelijken voor elke werkgroep en andere contactpersonen binnen Plattform 

Industrie 4.0 vind je op: www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Plattform/Struktur-

Organisation/Arbeitsgruppen/arbeitsgruppen.html 

Website: www.plattform-i40.de 

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 

Het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, of afgekort DFKI is een bedrijfsgericht 

onderzoeksinstituut in Duitsland. Ze voeren onderzoek op gebied van innovatieve 

softwaretechnologieën gebaseerd op methoden van kunstmatige intelligentie. Ze initiëren, 

realiseren en ondersteunen activiteiten om AI uit Duitsland te promoten in de rest van de wereld.  

Bij DFKI kan je terecht voor wetenschappelijke diensten. Zo kunnen ze helpen om een onderzoek 

om te zetten in een toepassing van de bevindingen in het bedrijfsleven en de samenleving. 

De resultaten van onderzoeken en projecten zijn betrouwbaar, want ze worden periodiek 

geëvalueerd door de internationaal bemande wetenschappelijke adviesraad. De wetenschappelijke 

bijdragen worden dagelijks geëvalueerd door peer reviewers. 

De overdracht van resultaten door het DFKI vindt plaats in samenwerking met partners uit 

het bedrijfsleven, via directe opdrachten. De aandeelhouders van DFKI worden als partners 

aangewezen. DFKI ondersteunt oprichters in spin-offs op basis van hun eigen 

onderzoeksresultaten.  

Het DFKI-model van non-profit publiek-privaat partnerschap wordt nationaal en internationaal 

gezien als een vooruitstrevende structuur op het gebied van geavanceerd onderzoek. Daarom zijn 

ook verschillende bekende Duitse en internationale hightechbedrijven uit verschillende industrieën 

vertegenwoordigd in de raad van toezicht van DFKI. Zoals Volkswagen AG, Google Germany GmbH, 

Airbus Group, etc. 

Website: www.dfki.de 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 

Het Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren biedt praktische ondersteuning aan kleine en middelgrote 

bedrijven in heel Duitsland. Zij bieden uitgebreide bewustmakings-, informatie-, test-, en 

opleidingsdiensten over de industrie 4.0-toepassingen. Voordat bedrijven eigen investeringen 

doen, kunnen ze in demonstratie- en leerfabrieken onder professionele begeleiding experimenteren 

en testen.  

In Duitsland zijn er verschillende kenniscentra. Zij specialiseren zich elk op verschillende thema’s.  

Website: www.mittelstand-digital.de 

Labs Network Industrie 4.0 

Het Labs Network Industrie 4.0 biedt kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheid om in 

samenwerkende testcentra technologieën te leren kennen en ook om uit te proberen.  

Hieronder vindt u een kaart die alle onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen in heel Duitsland 

toont. 

https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Plattform/Struktur-Organisation/Arbeitsgruppen/arbeitsgruppen.html
https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Plattform/Struktur-Organisation/Arbeitsgruppen/arbeitsgruppen.html
http://www.plattform-i40.de/
https://www.dfki.de/web
http://www.dfki.de/
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand-4-0/mittelstand-40-kompetenzzentren.html
http://www.mittelstand-digital.de/
https://lni40.de/
https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html
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Figuur 6: Onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen in Duitsland 

 

Bron: Plattform industrie 4.0, 2022  

Katalysator tussen theorie en praktijk:  

• Nationale en internationale netwerking van bedrijven en testcentra 

• Transparantie en oriëntatie door middel van individuele workshops in de bedrijven 

• Praktijktesten tegen lage kosten en met weinig risico’s in bedrijven en gevestigde 

onderzoeksinstellingen 

• Pre concurrentiële indicatoren voor normalisatie 

• Aanbeveling voor maatregelen voor beleidsmakers 

Allianz Industrie 4.0 

De Allianz Industrie 4.0 is een netwerk dat is opgezet en wordt gefinancierd door het ministerie 

van Economische zaken van Baden-Württemberg. Ze bundelen samen met hun partnerorganisaties 

de competenties uit productie en informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast begeleiden 

ze industriële kmo’s in de richting van industrie 4.0. Naast de informatieverstrekking ligt de nadruk 

vooral op netwerkvorming tussen de deelnemende sectoren en de technologiegebieden. Het doel 

is om zich op te werken als ’s werelds toonaangevende regio voor industrie 4.0-technologieën. 

Hiervoor werken ze samen met bijna 50 partners – bedrijven, instellingen voor toegepast 

onderzoek, verenigingen, kamers en sociale partners. Bodensee Zentrum innovation 4.0, 

Bundesagentur für Arbeit, cyberLAGO, DGB en Digitales innovations zentrum zijn enkele van 

hun partners.  

Website: www.i40-bw.de 

Fraunhofer IPA 

Het onderzoek en ontwikkeling van Fraunhofer IPA zijn gericht op organisatorische en 

technologische taken van de productie. Ze ontwikkelen, testen en demonstreren methoden, 

componenten en toestellen tot complete machines en installaties. 6 bedrijfseenheden coördineren 

de 19 gespecialiseerde afdelingen bij Fraunhofer IPA. Daarnaast werken ze samen met industriële 

https://www.i40-bw.de/
http://bzi40.eu/
https://www.arbeitsagentur.de/
https://cyberlago.net/
https://www.dgb.de/
https://www.diz-bw.de/
https://www.i40-bw.de/
https://www.iese.fraunhofer.de/
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ondernemingen in de sectoren automobiel, werktuigbouwkunde en installatietechniek, elektronica 

en microsysteemtechnologie, energie, medische en biotechnologie en procesindustrie. 

Website: www.iese.fraunhofer.de 

Acatech – National Academy of Science and Engingeering 

Acatech is een non-profitorganisatie. Zij stimuleren innovatie bij het aanpakken van 

technologische vooruitgang en ondersteunen ook beleidsmakers en de samenleving door 

evaluaties en aanbevelingen. 

Website: www.acatech.de 

It’s Owl 

It’s Owl (OstWestfalenLippe) is een netwerk voor wetenschap en industriële technologie. Ze houden 

zich bezig met vooruitgang in intelligent en technologisch onderzoek. Dit is momenteel 

het grootste industrie 4.0 project.  

Website: www.its-owl.de 

Industrie 4.0 voortrekkers in Duitsland 

Sinds 2013 reikt ROI-EFESO de Industrie 4.0 Award uit aan bedrijven die bijzonder vooruitstrevende 

en succesvolle baanbrekende oplossingen implementeren op het gebied van Smart Factory, 

Smart Production, Smart Products & Services en Smart Supply Chain Management. 

Hier vindt u een lijst met de bedrijven die in de afgelopen jaren een plaats op het podium van 

de winnaars van de Industrie 4.0 Award wisten te bemachtigen.  

Meer informatie vindt u op deze website: www.industrie40award.com/de/the-winners 

2021 

Infineon Technologies AG 

Infineon focust zich op Internet of Things (IoT), energie-efficiëntietechnologieën en mobiliteit. 

Ze wonnen de award in de categorie Smart Supply Chain en in de halfgeleiderindustrie.  

Website: www.infineon.com 

Robert Bosch GmbH Bamberg 

Bosch is een technologisch en dienstverlenend bedrijf bestaande uit divisies automobielindustrie, 

industriële technologie, consumentenproducten, energie- en bouwtechnologie. Ze wonnen 

de award in de categorie Smart Factory, in de branche automobielindustrie. 

Website: www.bosch.de 

SPIE SAG GmbH 

SPIE Germany is de toonaangevende multi-technologische dienstverlener voor gebouwen, 

installaties en infrastructuren in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. 

Ze wonnen de award in de categorie Smart Services, in de branche energie. 

Website: ww.spie.de 

http://www.iese.fraunhofer.de/
https://www.acatech.de/
http://www.acatech.de/
https://www.its-owl.de/home/
http://www.its-owl.de/
https://www.industrie40award.com/de/the-winners/
https://www.infineon.com/cms/de/
https://www.infineon.com/cms/de/
https://www.bosch.de/
http://www.bosch.de/
https://spie.de/
https://spie.de/
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B/S/H Hausgeräte GmbH Bad Neustadt 

BSH voorziet in de behoeften van consumenten over de hele wereld door huishoudelijke apparaten 

en digitale diensten. Ze wonnen de award in de categorie Smart & Sustainable, in de branche 

consumptiegoederenindustrie. 

Website: www.bsh-group.com 

2020 

AGCO GmbH / Fendt 

Fendt maakt deel uit van een Amerikaanse wereldspeler en is een landbouwwerktuigenbedrijf met 

een volledige productielijn. Ze wonnen de award in de categorie Smart Production, in de branche 

landbouwwerktuigen. 

Website: www.fendt.com 

HAIER SINGO-GERMAN INTELLIGENT PARK 

HAIER Group streeft ernaar te bouwen aan een premiummerk, scenariomerk en ecosysteemmerk, 

en om IoT-ecosystemen op te zetten in kleding, voeding, accommodatie, reizen, gezondheid, 

ouderenzorg, bio medicijnen en onderwijs, en om gepersonaliseerd slim leven voor gebruikers over 

de hele wereld op maat te maken. Ze wonnen de award in de categorie Smart Supply Chain 

Management, in de branche huishoudapparaten. 

Website: www.haier.com 

2019 

Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Busch-Jaeger is marktleider op het gebied van elektrische installatietechniek. Ze wonnen de award 

in de categorie Smart Supply Chain, in de branche elektrische installatietechniek: aannemer. 

Website: www.busch-jaeger.de 

Robert Bosch GmbH Bamberg 

Bosch is een technologisch en dienstverlenend bedrijf bestaande uit divisies automobielindustrie, 

industriële technologie, consumentenproducten, energie- en bouwtechnologie. Ze wonnen 

de award in de categorie Smart Factory, in de branche elektronische componenten voor 

de automobielindustrie. 

Website: www.bosch.de 

2018 

SIEMENS AG, Electronics Plant Amberg 

Siemens AG is een wereldwijd opererend Duits conglomeraat in elektronica en elektrotechniek dat 

actief is in de sectoren maakindustrie, energie en gezondheidszorg. Ze wonnen de award in 

de categorie Smart Factory, in de elektro-industrie, massaproductie. 

Website: www.siemens.com 

https://www.bsh-group.com/de/
http://www.bsh-group.com/
https://www.fendt.com/int/
http://www.fendt.com/
https://www.haier.com/
https://www.haier.com/
https://www.busch-jaeger.de/
https://www.busch-jaeger.de/
https://www.bosch.de/
http://www.bosch.de/
https://www.siemens.com/
https://www.siemens.com/
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KAMAX Tools & Equipment GmbH & Co. KG, HOMBERG (OHM) 

KAMAX Group is een toonaangevende leverancier op het gebied van sterke bevestigingsmiddelen 

voor mobiliteit en daarbuiten. Ze wonnen de award in de categorie Smart Supply Chain, in 

de machinebouw, kleine serie/individuele productie. 

Website: www.kamax.com 

BMW Group AG plant Regensburg 

BMW is wereldleider in het produceren van auto’s en motorfietsen, en een aanbieder van financiële 

diensten en innovatieve mobiliteitsdiensten. Ze wonnen de award in de categorie Special prise 

Man & Communication, in de branche autofabrikant, massaproductie. 

Website: www.bmwgroup-werke.com/regensburg/ 

2017 

John Deere GmbH & Co. KG 

John Deere maakt intelligente en verbonden machines voor de landbouw- en bouwindustrie. 

Ze wonnen de award in de categorie Smart Services. 

Website: www.deere.de 

WS Kunststoff Service GmbH 

WS Kunststoff Service integreert robotoplossingen en kunstmatige intelligentie in 

de gezondheidszorg en voedingsindustrie. Ze wonnen de award in de categorie Internet of Things, 

in kleine en middelgrote ondernemingen. 

Website: www.ws-system.de 

SIEMENS AG, plant Bad-Neustadt An Der Saale 

Siemens AG is een wereldwijd opererend Duits conglomeraat in elektronica en elektrotechniek dat 

actief is in de sectoren maakindustrie, energie en gezondheidszorg. Ze wonnen de award in 

de categorie Smart Research & Development. 

Website: www.siemens.com 

Robert Bosch GmbH Semiconductor plant Reutlingen 

Bosch is een technologisch en dienstverlenend bedrijf bestaande uit divisies automobielindustrie, 

industriële technologie, consumentenproducten, energie- en bouwtechnologie. Ze wonnen 

de award in de categorie Smart Factory. 

Website: www.bosch.de 

2016 

SEW Eurodrive GmbH 

SEW Eurodrive is een wereldspeler op vlak van aandrijving en automatisering, van 

luchthavenlogistiek tot industriële processen. Ze wonnen de award in de categorie Lean 4.0. 

Website: www.sew-eurodrive.de 

https://www.kamax.com/en/
http://www.kamax.com/
https://www.bmwgroup-werke.com/regensburg/
https://www.bmwgroup-werke.com/regensburg/
https://www.deere.de/
http://www.deere.de/
https://ws-system.de/
http://www.ws-system.de/
https://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
https://www.bosch.de/
http://www.bosch.de/
https://www.sew-eurodrive.de/
https://www.sew-eurodrive.de/
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Mangelberger Elektrotechnik GmbH 

Mangelberger Elektrotechnik is een bedrijf dat winkelketens helpt hun concurrenten te overtreffen. 

Van restaurants tot discountwinkels, energie, advies of verlichtingsevenementen. Ze wonnen 

de award in de categorie Internet of Things, in kleine en middelgrote ondernemingen. 

Website: www.mangelberger.com 

Klingelnberg GmbH 

Klingelnberg is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en verkoop van tandwielkasten. 

Ze wonnen de award in de categorie Smart Research & Development.  

Website: www.klingelnberg.com 

ABB Stotz kontact GmbH, plant Heidelberg 

ABB is een toonaangevend technologiebedrijf, dat actief is in elektrificatie, robotica, 

automatisering en combineert motion met software. Ze wonnen de award in de categorie Smart 

Factory. 

Website: www.new.abb.com/de/ueber-uns/gesellschaften/abb-stotz-kontakt 

2015 

EBM-PAPST Mulfingen GmbH & Co. KG 

Ventilatie- en aandrijftechniek. Ze wonnen een speciale prijs voor IT-architectuur voor verticale 

integratie tussen MES en machine. 

Website: www.ebmpapst.com 

Continental, plant Regensburg 

Continental is een fabrikant van banden, remsystemen, stabiliteitssystemen en andere 

voertuigonderdelen. Ze wonnen een speciale prijs voor een verkorting van de cyclustijden door 

de vorming van netwerken van werknemers, collaboratieve robots en bestuur loze 

transportsystemen. 

Website: www.continental.com 

Robert Bosch GmbH, plant Blaichach 

Bosch is een technologisch en dienstverlenend bedrijf bestaande uit divisies automobielindustrie, 

industriële technologie, consumentenproducten, energie- en bouwtechnologie. Ze wonnen 

de award in de categorie Smart Factory. 

Website: www.bosch.de 

2014 

BorgWarner plant Ludwigsburg 

BorgWarner is een Amerikaanse multinationale autoleverancier. Ze werden bekroond voor 

de “Schicht-Doodle”-App voor het organiseren van het werk en het aanpassen van de inzet van 

het personeel aan de behoeften van de klant. 

https://www.mangelberger.com/?L=1
http://www.mangelberger.com/
https://klingelnberg.com/
http://www.klingelnberg.com/
https://new.abb.com/de/ueber-uns/gesellschaften/abb-stotz-kontakt
http://www.new.abb.com/de/ueber-uns/gesellschaften/abb-stotz-kontakt
https://www.ebmpapst.com/
https://www.ebmpapst.com/
https://www.continental.com/
https://www.continental.com/
https://www.bosch.de/
https://www.bosch.de/
https://www.borgwarner.com/
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Website: www.borgwarner.com 

Bosch Rexroth AG, plant Homburg (Saar) 

Bosch Rexroth is een leverancier van aandrijf- en besturingstechnologieën en een partner voor 

machine- en installatiebouw. Ze wonnen de award in de categorie Smart Factory. 

Website: www.boschrexroth.com 

2013 

Maschinenfabrik Reinhausen 

MR is een wereldmarktleider in de productie van tapwisselaars voor vermogenstransformatoren. 

Ze wonnen de award in de categorie Smart Factory.  

Website: www.reinhausen.com 

Een ander interessant bedrijf: 

SmartFactory KL 

Dit is een Europese leverancier die de ontwikkeling, toepassing en verbreiding van innovatieve 

automatisering van technologie zoals industrie 4.0 ondersteunt.  

Website: www.smartfactory.de 

4. Doel 2030: visie op industrie 4.0 in Duitsland 

Drie nauw met elkaar verbonden strategische actiegebieden zijn van cruciaal belang voor 

een succesvolle implementatie van industrie 4.0: autonomie, interoperabiliteit2 en duurzaamheid 

(zie figuur 7).  

Het doel is om in dialoog met alle belanghebbenden in de industriële samenleving een actiekader 

vast te stellen, zodat - voortbouwend op de huidige uitmuntende positie van de Duitse industrie 

in mondiaal opzicht - de digitale transformatie van de Duitse industrie op duurzame wijze kan 

plaatsvinden en industrie 4.0 met succes in een bloeiende Duitse Mittelstand3 kan worden 

verankerd. 

Tegen 2030 zou er een digitaal ecosysteem moeten zijn dat uitgaat van de specifieke situatie van 

de markt en de sterke punten van de Duitse industrie. Een kader voor toekomstige data-economie 

dat voldoet aan de eisen van een sociale markteconomie. De nadruk moet liggen op open 

ecosystemen, diversiteit en pluraliteit.  

 

2  Systemen zijn in staat tot onderlinge uitwisseling of/en communicatie 
3  Een groep unieke bedrijven in Duitstalige landen die succesvol zijn en meestal in staat zijn om economische turbulentie 

te overleven. 

https://www.borgwarner.com/
https://www.boschrexroth.com/
https://www.boschrexroth.com/
https://www.reinhausen.com/
https://www.reinhausen.com/
https://smartfactory.de/
https://smartfactory.de/
https://smartfactory.de/
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Figuur 1: Strategische actiegebieden industrie 4.0 

 

Bron: Plattform industrie 4.0, 2022 

5. B2B-platformen 

Industriële Internet of Things (IoT) platformen: 

AMBRELLA 

Bedrijven in de procesindustrie kunnen gebruik maken van AMBRELLA – Asset Condition 

Monitoring Platform om altijd op een geautomatiseerde manier de huidige toestand van 

infrastructuurelementen in het veld te controleren. 

Website: www.ambarella.com 

AVIATAR 

AVIATAR is het door Lufthansa Technik ontwikkelde onafhankelijke platform voor digitale 

producten en diensten in de luchtvaart. 

Website: www.aviatar.com 

Bilfinger Connected Assets Performance (BCAP) 

BCAP ondersteunt productiebedrijven in de procesindustrie op hun weg naar digitale 

transformatie. BCAP is een cloud platform dat gebruikt maakt van kunstmatige intelligentie om 

bedrijven te ondersteunen. 

Website: www.bilfinger.com/leistungen/digitalisierung/bcap 

Bosch IoT Suite 

Bosch IoT Suite is een open softwareplatform dat middlewarefunctionaliteiten biedt voor 

de ontwikkeling van schaalbare, veilige en beschikbare IoT-toepassingen. 

Website: www.bosch-iot-suite.com 

http://www.ambarella.com/
http://www.aviatar.com/
https://www.bilfinger.com/leistungen/digitalisierung/bcap/
http://www.bosch-iot-suite.com/
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CENTERSIGHT 

CENTERSIGHT is een cloud gebaseerd IoT-platform van Device Insight dat allerlei soorten apparaten 

met elkaar verbindt. 

Website: www.device-insight.com/centersight 

ContiConnect 

ContiConnect maakt bandenmonitoring van het volledige wagenpark mogelijk. 

Website: www.continental-tires.com/transport/tire-monitoring/conticonnect 

CrateDB Edge 

CrateDB is een databaseoplossing voor uitgebreide toepassingen in productie, logistiek, IIoT, … 

Website: www.crate.io/products/cratedb-edge 

ctrlX AUTOMATION 

Het automatiseringsplatform ctrlX maakt het mogelijk om de dagelijkse innovaties bij te houden 

door de klassieke grenzen tussen machinebesturing, IT en IoT weg te nemen. 

Website: www.apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/de 

Cumulocity IoT 

Cumulocity IoT is een onafhankelijk IoT-platform voor het verbinden en beheren van een breed 

scala aan apparaten en toepassingen.  

Website: www.cumulocity.com 

DMT SAFEGUARD 

DMT SAFEGUARD maakt continue, nauwkeurige en betrouwbare online bewaking mogelijk van 

de toestand of integriteit van installaties of installatieonderdelen. 

Website: www.safeguard.dmt.de 

Enerlytics 

Enerlytics ontwikkelt en gebruikt speciale software om bedrijven die fabrieken exploiteren, 

het personeel ter plaatse een zeer snel en gemakkelijk overzicht te geven van de status van 

hun fabrieken. 

Website: https://www.uniper.energy/news/enerlytics-the-new-iiot-platform-for-power-

generation-plants 

GEC IIot Plattform 

GEC IIoT Plattform biedt beheerde diensten op maat en op maat gemaakte industriële 

toepassingen.  

Website: https://gec.io/en/industrial-solutions/gec-iiot-platform/  

https://www.device-insight.com/centersight/
https://www.continental-tires.com/transport/tire-monitoring/conticonnect
http://www.crate.io/products/cratedb-edge
https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/de/
https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/de/
http://www.cumulocity.com/
http://www.safeguard.dmt.de/
https://www.uniper.energy/news/enerlytics-the-new-iiot-platform-for-power-generation-plants
https://www.uniper.energy/news/enerlytics-the-new-iiot-platform-for-power-generation-plants
https://gec.io/en/industrial-solutions/gec-iiot-platform/
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INTRANAV.IO RTLS Plattform 

IO biedt onmiddellijk bruikbare toepassingen voor productie en logistiek. Alle RTLS-technologieën 

zoals UWB, BLE, RFID, GPS, AR/VR, …. INTRANAV neemt de complexiteit weg van het beheer van 

verschillende hardware technologieën. 

Website: www.intranav.com 

Manufacturing Integration Platform (MIP) 

MIP geeft de mogelijkheid om toepassingen van verschillende bedrijven te combineren. 

Het resulterende ecosysteem komt ten goede aan zowel productiebedrijven als bedrijven die zich 

bezighouden met ontwikkeling, systeemintegratie en machineproductie. 

Website: www.mpdv.com/de/produkte-loesungen/manufacturing-integration-platform-mip 

MAX 

Machinegegevens van liften worden wereldwijd met MAX geregistreerd. Deze gegevens worden 

opgeslagen in het cloud-gebaseerde digitale platform MAX en zo kan de uitvaltijd van liften tot 

50% worden teruggebracht. 

Website: https://max4iot.com/platform.html 

Membrain-IoT 

Met het Membrain-IoT-platform kunnen industrie 4.0, digitaliserings- en mobiliteitsprojecten snel 

en eenvoudig worden gerealiseerd. De data hub verbindt automatisch diverse gebieden van 

het bedrijf en machines (OPC). 

Website: www.membrain-it.com/de/unsere-technologie/membrainiot-plattform-fuer-industrie-

40/ 

OnCumulus 

Voith OnCumulus is een applicatie-ecosysteem op basis van ultramoderne IoT-technologieën dat 

gebruikt maakt van de nieuwste AI-methoden om de gedeelde gegevens gericht te verwerken en 

als voordelige aanbiedingen aan klanten beschikbaar te stellen. 

Website: https://voith.com/corp-de/digitale-loesungen/oncumulus.html 

Ondeso 

Ondeso GmbH biedt exploitanten en leveranciers van industriële installaties een platform voor 

de configuratie en het operationeel beheer van industriële softwaretoepassingen en 

hun besturingssystemen. 

Website: www.ondeso.com 

Railigent 

De toepassingen in Railigent stellen klanten in staat de beschikbaarheid van treinen en 

infrastructuur te verhogen, het onderhoud en de exploitatie te verbeteren en ook de kosten te 

verlagen. Ze maken gebruik van applicaties, maar ze integreren ook een ecosysteem van partners 

om klanten nog meer toegevoegde waarde te bieden. 

http://www.intranav.com/
https://www.mpdv.com/de/produkte-loesungen/manufacturing-integration-platform-mip/
https://max4iot.com/platform.html
https://www.membrain-it.com/de/unsere-technologie/membrainiot-plattform-fuer-industrie-40/
https://www.membrain-it.com/de/unsere-technologie/membrainiot-plattform-fuer-industrie-40/
https://voith.com/corp-de/digitale-loesungen/oncumulus.html
https://www.ondeso.com/
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Website: www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/services/digital-

services/railigent.html 

SAP Internet of Things 

SAP IoT is een portfolio van clouddiensten op basis van het SAP Business Technology Platform 

(SAP BTP). SAP BTP ondersteunt het gebruik van genetwerkte machines, apparaten en sensoren in 

industriële toepassingen. 

Website: www.sap.com/products/business-technology-platform.html 

Schaeffler OPTIME 

OPTIME is een platform voor geautomatiseerde bewaking en toestandsregistratie, en ook 

optimalisatie van de machineproductiviteit. Productiebedrijven kunnen in korte tijdmachines 

bewaken en automatisch de toestand van de machines beoordelen en storingen vroeg opsporen. 

Website: www.schaeffler.de 

SERICY 

Het modulaire IIoT-platform SERICY maakt de digitalisering van de productie en toeleveringsketen 

mogelijk.  

Website: www.grenzebach.digital/de/sericy/plattform 

Share2Act 

Het IIoT-platform Share2Act van Krones is speciaal ontworpen voor de eisen van de dranken- en 

vloeibare levensmiddelenindustrie en dient als centraal platform voor toepassingen in 

de productieomgeving. 

Website: www.processanddata.com/share2act-iiot-platform 

Solytic 

Het Solytic-platform richt zich tot exploitanten van fotovoltaïsche installaties met een capaciteit 

van 10 MW of meer. 

Website: www.solytic.com 

SOMA 

Het SOMA-platform is een software- en hardware oplossing voor de verwerving, visualisering en 

analyse van machinegegevens met de nadruk op voorspellend onderhoud. 

Website: www.soft-gate.de/iot 

The@vanced 

The@vanced is een integratief IIoT-platform voor waardecreatieprocessen rond de productie en 

verwerking van webvormige materialen. Het platform biedt slimme diensten rond de thema’s 

productie-efficiëntie, beschikbaarheid en onderhoud, alsook kunstmatige intelligentie. 

Website: www.kampf.de/digital-services/theadvanced 

http://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/services/digital-services/railigent.html
http://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/services/digital-services/railigent.html
https://www.sap.com/products/business-technology-platform.html
https://www.schaeffler.de/
https://www.grenzebach.digital/de/sericy/plattform/
http://www.processanddata.com/share2act-iiot-platform
https://www.solytic.com/
https://www.soft-gate.de/iot/
https://www.kampf.de/digital-services/theadvanced/
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Toii 

Toii is het IIoT-platform voor bedrijven die streven naar verhoging van de productiviteit. 

Hier verbindt toii productiemachines met productie-IT.  

Website: www.thyssenkrupp-materials-services.com/de/dienstleistungen/industrial-internet-of-

things 

XENON 

GridX ontwikkelt met het XENON-platform de digitale infrastructuur voor de energietransitie. 

Het platform maakt fabrikantonafhankelijke monitoring en beheer van gedecentraliseerde 

energiebronnen mogelijk. 

Website: www.gridx.ai/xenon 

Z-Cloud Analytics 

Het doel van Z-Cloud Analytics-platform is om de basis van de afvalverwerkingsindustrie, 

de containers, te digitaliseren om alle containerbewegingen en -omstandigheden automatisch te 

registreren. 

Website: https://zolitron.com/zolitron-z-cloud-analytics/ 

6. Beurzen in Duitsland 

Control Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

Wat: 

3-6 mei 2022 

Stuttgart 

Jaarlijks 

De beurs Control in Stuttgart is de internationale 

vakbeurs voor kwaliteitsborging. Meer dan 

900 nationale en internationale exposanten 

presenteren hun producten en diensten inzake 

kwaliteitsborging. Naast de nieuwste 

technologieën op vlak van metrologie, 

materiaaltesten, analytische apparatuur, opti-

elektronica- en QS-systemen, maken industriële 

weeg- en teltechnologie en sensortechnologie 

het exposantenassortiment compleet. 

Hannover Messe Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

Wat: 

30 mei – 2 juni 2022 

Hannover  

Jaarlijks 

De Hannover Messe, de grootste industriële 

vakbeurs ter wereld. Branchen: Automatisering, 

Robotica, Productietechnologie, 

https://www.thyssenkrupp-materials-services.com/de/dienstleistungen/industrial-internet-of-things
https://www.thyssenkrupp-materials-services.com/de/dienstleistungen/industrial-internet-of-things
https://www.gridx.ai/xenon
https://zolitron.com/zolitron-z-cloud-analytics/
https://www.control-messe.de/
https://www.hannovermesse.de/de/
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Productietechniek, Geavanceerde Materialen, 

Composieten, kabel, draad, hardware, 

gereedschappen, handwerkapparatuur, 

elektrotechniek, elektronica, energie, 

uitvindingen, innovaties, material handling, 

bouwbeheer, kapitaalgoederen, engineering, 

meting, instrumentatie, kwaliteitsborging, 

oppervlaktebehandeling 

Automatica Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

Wat:  

21-24 juni 2022 

München 

Twee jaarlijks 

Automatica is de toonaangevende beurs voor 

intelligente automatisering en robotica. 

Ongeveer 900 internationale exposanten 

presenteren zich op de automatenbeurs in 

München en tonen innovatieve oplossingen voor 

intelligente automatisering en robotica met 

baanbrekende sleuteltechnologieën voor elke 

industriële sector. 

De beurs in München biedt 's werelds grootste 

assortiment robotica en sectoroverschrijdende 

holistische oplossingen op maat van de gehele 

productie-industrie. 

Embedded world Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

Wat: 

21-23 juni 2022 

Nürnberg 

Jaarlijks 

Bezoekers uit de automobielindustrie, 

datatechnologie en telecommunicatie, industriële 

en consumentenelektronica, militaire en 

luchtvaarttechnologie, etc. gebruiken de 

vakbeurs om een idee te krijgen van de nieuwste 

trends in embedded technologieën. 

Motek Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

4-7 oktober 2022 

Stuttgart 

Jaarlijks 

https://automatica-munich.com/de/
https://www.embedded-world.de/en
https://www.motek-messe.de/
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Wat: Motek Stuttgart is een internationale vakbeurs 

voor productie- en assemblageautomatisering. 

Producten en diensten op het gebied van 

productie- en assemblageautomatisering, 

voertechnologie en materiaalstroom, 

rationalisatie door handlingtechnologie en 

industriële handling worden gepresenteerd op 

de beurs. Als enige beurs richt het zich duidelijk 

op alle aspecten van werktuigbouwkunde en 

automatisering en op de presentatie van hele 

procesketens.  

CMM Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

Wat:  

19-21 oktober 2022 

Hannover 

Jaarlijks 

De CMM EXPO Hannover - Connected mobile 

Machines and Mobility - is een congresbeurs voor 

oplossingen, technische componenten en 

diensten die mobiele machines en voertuigen 

intelligent of autonoom maken. De CMM Messe 

Hannover presenteert het hele scala aan 

toepassingen van de 5G-standaard aan de hand 

van tastbare use cases voor alle mobiele 

netwerkmachines in de publieke sector, in 

verschillende economische sectoren en voor de 

eindgebruiker.  

 

Op de vakbeurs voor mobiele communicatie 

tonen exposanten hardware, software en 

diensten als bouwstenen voor oplossingen en 

systemen op het gebied van cloud, mobiele 

platformen, systeemintegratie, 

applicatiesoftware en IT-beveiligingstechnologie, 

communicatietechnologie, 

automatiseringstechnologie voor mobiele 

machines of embedded systemen voor mobiele 

toepassingen. 

  

https://www.cmm-expo.com/en/
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SPS Wanneer: 

Waar: 

Frequentie: 

Wat:  

8-11 november 2022 

Nürnberg 

Jaarlijks 

SPS bestrijkt het hele spectrum van slimme en 

digitale automatisering – van eenvoudige 

sensoren tot intelligente oplossingen, van wat 

vandaag haalbaar is tot de visie van een volledig 

gedigitaliseerde industriële wereld. De focus ligt 

op praktische oplossingen voor uw specifieke 

bedrijfsgebied. 
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8. Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met 

de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik 

van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel 

of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 

publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
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