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SOFTWARE, APPS EN SOLUTIONS
VOOR SMART MANUFACTURING
In welke sector u ook actief bent, automatisering en digitalisering van uw
productie zal de uitdaging worden voor de komende jaren. De grote spelers hebben hun eerste stappen in digitale transformatie gezet, maar ook
de kmo’s zijn er klaar voor om hun processen te digitaliseren. Een proces
dat nooit ten einde zal zijn, want er komen voortdurend nieuwe apps en
software op ons af die een antwoord bieden op specifieke uitdagingen. Dat
maakt het netwerkevent ABISS relevanter dan ooit. U kan er kennismaken
met alle mogelijke digitale oplossingen voor een slimme productie. ABISS
vindt plaats op 5 oktober in Kortrijk Xpo.
In 2016 sloot ABISS zijn eerste editie af met
38 exposanten en een 300-tal deelnemers.
Dit netwerkevent bood een platform waarop
afdelingshoofden en bedrijfsleiders zich ten

gronde konden informeren over de digitale
evoluties van het moment. Daar zorgde
onder meer het uitgebreide aanbod aan
expert classes voor. Een schot in de roos zo

maintenance, mass customization … Alles
uiteraard gekoppeld aan de cloud, big data
en data analytics om performant, mobiel en
snel gegevens te interpreteren en processen
waar nodig bij te sturen.”

bleek, want het is voor kmo’s geen evidentie
om door de bomen het digitale bos te blijven zien. Door het succes kondigt de nieuwe
editie zich nu al groter aan. Organisator Karl
D’Haveloose verduidelijkt: “We verwachten
een vijftigtal exposanten wanneer ABISS zijn
deuren opent. Dat is een stijging van 20%,
waarbij de klassieke aanbieders van ERP, MES,
PLM … vergezeld zullen worden van aanbieders van specifieke apps. In alle afdelingen
en op alle niveaus van een bedrijf, engineering, maintenance, planning, productie … is
er een concrete vraag om apps te koppelen
aan de bestaande softwaresystemen om
mee te zijn met trends zoals QRM (Quick
Responsive
Manufacturing),
predictive

Acht neutrale expert classes en
keynote lezingen
Om ook dit jaar weer aan de honger naar
informatie van de bezoekers tegemoet te
komen, staan er acht neutrale expert classes
en keynote lezingen op het programma. Op
die manier wil ABISS het trefpunt bij uitstek
blijven voor iedere C-level of afdelingshoofd
uit een productiebedrijf. De aangeboden
oplossingen en diensten richten zich specifiek op industriële processen. Deze focus is
uniek en broodnodig. Bedrijfsprocessen in
productie zijn immers bijzonder complex en
uitgebreid. Uit de lezingen zal blijken dat er
al veel in beweging is geschoten na de eerste
editie van ABISS. Grote industriële spelers
hebben hun digitale transformaties ingezet,
kmo’s zijn druk in de weer met de integratie
van een digitale visie, integraal of stap voor
stap. Dat zal onder meer duidelijk worden
tijdens de presentatie van een gezamenlijk
rapport van Flanders Make en PwC rond de
digitalisering van het kmo-landschap.

‘De tweede editie van ABISS op 5 oktober houdt
de unieke focus op het digitaliseren
van productieprocessen’
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Digitalisering geldt voor heel
het bedrijf
“ABISS 2016 maakte duidelijk dat de digitale
transformatie van een productiebedrijf een
teamgebeuren is waar iedere mening en vraag
telt. Afdelingshoofden moeten voldoende
tijd krijgen om zich te documenteren en te
overleggen om tot een strategie te komen
die binnen het budget, het stappenplan en
de schaal van het bedrijf past. Als concept
zal ABISS zelf ook disruptief evolueren. Elke
editie zal ander zijn. In de tweede merken we
de opkomst van apps, augmented en virtual
reality, uitgebreide analytics en IoT-toepassingen. Ondertussen komt de blockchain
technologie op die de overstap maakt van de
financiële wereld naar de productie om intermediaire productieschakels snel met elkaar
te verbinden in een beveiligde omgeving.
Tijd dus voor een uitgebreidere ABISS, met
nog meer invalshoeken en nieuwe trends”,
besluit D’Haveloose. ■

ia-online.be | 21

