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Industrie omarmt Abiss

Innovatieve oplossingen aanbieden vormt de kern van Abiss.

In hal 5 van Kortrijk Xpo stond op donderdag 5 oktober de tweede editie van Abiss 2017, een network
summit, op de kalender. Abiss (Advanced Business & Industrial Software Summit), een organisatie van
Invent Media, startte vorig jaar met een testformat voor een digital manufacturing beurs/congres voor
afdelingshoofden van de Belgische industrie en beleefde nu zijn eerste échte editie. De sector reageerde onomwonden positief: het bezoekersaantal verdubbelde.

Jan Hoffman

I

nitiatiefnemer Karl D’haveloose zag 478 bezoekers
opdagen en kreeg daarmee de bevestiging dat zijn
organisatie is uitgegroeid tot een standalone digitaal event/beurs voor de industrie, met flink wat
groeipotentieel. Vooral opvallend was hoe goed er
gereageerd werd op de expert classes. Bij deze editie
werden de veertien sprekers van 2016 teruggeschroefd
naar acht en lag de nadruk op het aanreiken van neutrale
en kwaliteitsvolle informatie, die gebracht werd door
experts van Sirris, Agoria, Flanders Make, PWC, Nuscience, Vlaio, Bemas of Howest. Dit loonde, bij diverse
seminars in de voorziene hoekruimte van de hal zagen
we hoe lang niet iedereen een zitje kon bemachtigen om
een keynote speech mee te maken. Het was duidelijk dat
er voor onderwerpen als quick response manufacturing,
virtual reality for industry, artificial intelligence, big data
en maintenance 4.0 een breed publiek bestaat.

Expert classes scoren

Karl D’haveloose: ‘Waarom trekken mensen naar beurzen
en events? Ze doen dit niet enkel om nieuwe producten
of diensten te leren kennen, maar willen tegelijkertijd
hun kennis uitbreiden. Om die honger naar informatie
te stillen, stelden wij een panel samen met sprekers van
neutrale instanties en dus geen exposanten. Ik denk dat
de opkomst alleen al, met telkens tussen de 56 en de 135
toehoorders, bewijst dat we in ons opzet geslaagd zijn.
Ook de strikte timing van de expert classes werd zeer op

prijs gesteld. Het is niet de bedoeling dat mensen enkel
naar deze seminars komen en los daarvan geen tijd meer
hebben om de deelnemers aan het event zelf te ontmoeten en zelf contacten te leggen.’
De exposanten kwamen in de expert classes niet aan het
woord, speciaal voor hen was er aan de overkant van
de hal een ‘demo pitch zone’ geopend. De eerste dertig
aangemelde exposanten konden daar tijdens sessies van
amper drie minuten tonen wat ze waard zijn en mensen
overtuigen om naar hun stand te gaan.
‘Dit kwam wat stroever op gang, maar verwonderlijk is
dat niet’, reageert exhibition manager Mario Dejaegher.
‘Mensen moeten wennen aan nieuwe initiatieven, zoals
dit format dat komt overwaaien uit de Verenigde Staten.
Over een massale toeloop kunnen we nog niet spreken,
maar ik ben er zeker van dat bezoekers in de nabije toekomst de meerwaarde van dergelijke demo pitches zullen
ontdekken.’
Over naar de kern van het event Abiss. Op de beursvloer
troffen we 48 exposanten met een heel divers aanbod. Dit
ging van software oplossingen (ERP, MES, PLM tot heel
specifieke software en apps voor productie, engineering,
maintenance, logistiek, planning,…) tot en met oplossingen voor IoT, cloud, mobile, big data, analytics, artificial
intelligence, augmented en virtual reality. Met dit aanbod
werd gemikt op een publiek van C-levels, algemeen
management en business unit-verantwoordelijken die op
zoek gaan naar alle mogelijke vormen van digitalisering

van bedrijfsprocessen binnen een productieomgeving.
De top tien van de meest aanwezige sectoren en vervolgens de top tien van de bevoegdheden van de bezoekers
illustreren dat het uitgangspunt behoorlijk goed ingevuld
werd.
De top tien sectoren, in volgorde van belang: automatiseringsdiensten, industrial hard & soft integration/consultancy, machinebouw – mechatronics, metaalbewerking,
ingenieursbureaus, petro - pharma – chemicals, voeding,
textiel, kunststoffen, alu-en houtbewerking en energy en
water processing.
De top tien bij de bezoekers: engineering, zaakvoerder /
bestuurder /CEO, consulting IT – data analyst – CIO,
automation expert, production /assembly, maintenance,
supply chain, planning en warehouse en logistics.

Volwassener geworden

De beste graadmeter om uit te maken of de vraag is
afgestemd op het aanbod is polsen naar de ervaringen
van de standhouders zelf. Zij bevestigen het algemeen
heersende positieve gevoel. Dit was onder andere het
geval bij Indeff, dat al voor het tweede jaar aanwezig was.
‘Vijftien jaar geleden zijn wij begonnen met de industriele automatisering. Sinds 2,5 jaar zetten we de volgende
stap naar industrial IoT, waarbij we vooral kijken naar
manufacturing en zo is de link met Abiss snel gelegd’,
verduidelijkt Steven De Lausnay. ‘De mensen die over de

