DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 | KENNISSESSIE BOOST TIV

WAARDE CREËREN MET DATA
KENNISTHEATER HAL 6
MEER WETEN OVER SMART INDUSTRY IN DE PROVINCIES OVERIJSSEL EN GELDERLAND?
BRENG DAN EEN BEZOEK AAN ONZE BOOST STAND 626 (HAL 6).

KAARTEN BESTELLEN VOOR TIV HARDENBERG? KLIK HIER

13:30 - 14:00 UUR | CYBERSECURITY BINNEN EEN PRODUCTIE OMGEVING
LIESBETH HOLTERMAN - CYBERSECURITY CENTRUM MAAKINDUSTRIE
Door de transitie die de maakindustrie doormaakt naar Smart Industry neemt de verbinding met partijen en
systemen buiten de eigen productie omgeving toe. Een cyberincident binnen de productieomgeving kan dan ook
directe gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. In de sessie worden tips en adviezen gegeven die de digitale
weerbaarheid van je organisatie vergroten. Op een praktijkgerichte manier komen de aspecten van cybersecurity
binnen een OT-omgeving aan de orde tijdens deze sessie.

14:30 - 15:00 UUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DE PRAKTIJK - MARTIJN ELKINK - SINGA
SINGA geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van Artificial `intelligence en neemt je mee in de
praktische toepassingsgebieden voor de industrie. Welke kansen biedt het en waar begin je? Denk bijvoorbeeld aan
kwaliteitscontroles waarbij ‘machine vision gecombineerd wordt met Deep Learning’.

15:00 - 15:30 UUR | DE WAARDE VAN CONDITIE MONITORINGDATA - MARTIN BLENKERS - UPTIMEWORKS
De waarde van Data, hoe ontsluit UpTimeWorks conditie monitoringsdata en hoe creëren zij waarde voor hun klanten?
Martin Blenkers vertelt je graag meer over het belang van kwalitatief goede data, gebaseerd op een “multi-technologie” benadering, technologieën die nodig zijn voor het ontsluiten van bovengenoemde data. Hoe maken
UpTimeWorks en IJssel Technologie gebruik van Artificial Intelligence om een schaalbare oplossing te realiseren?

16:00 - 16:30 UUR | SMART INDUSTRY IS VERGELIJKBAAR MET EV’S. ALS JE NU NIET BEGINT,
BESTA JE MORGEN NIET MEER - MARCO DUBBELDAM - GOTOGEMBA
“Smart Industry, ja, dat is wel erg complex, dus ik wacht het nog wel even af…” Kijk jij daar ook zo tegenaan?
Kom dan zeker luisteren hoe je jouw bedrijf Smart kunt maken. Complex ICT-vakjargon kan ook in Jip en Janneke
taal. Dat communiceert veel beter. Natuurlijk krijg je met automatisering te maken. Echter op een manier zoals
je thuis gewend bent. Met je smartphone en tablet krijg je tijdig en vooral makkelijk, de minimale informatie met
instelmogelijkheden om het productieproces correct uit te voeren. In een Smart bedrijf krijg je rust en minimaliseer
je fouten. Achter de schermen wordt daar natuurlijk wel heel wat voor gedaan….

16:30 - 17:00 UUR | PRODUCT CONFIGURATIE (CTO) EN DE LINK NAAR PRODUCT DATA
MANAGEMENT (PDM) - RONALD REINDERS - CONFIGURE ME
Hoe ontsluit je Product Data en hoe combineer je Product Data die verspreid zit over meerdere afdelingen, meerdere
systemen en hoofden van mensen om daarmee onderbouwde keuzes voor bijvoorbeeld Product Management te
maken? Aan de hand van een inhoudelijk voorbeeld van een machinebouwbedrijf, gaan we dieper in op het thema
productconfiguratie (maatwerkoplossingen op basis van modulaire bouwblokken) en de link naar Product Data
Management gedurende de volledige levenscyclus van het product.

17:00 - 17:30 UUR | BOOST PANELDISCUSSIE ‘WELKE WAARDE CREËREN WE MET DATA?’
Onder begeleiding van Rard Metz – Metaalunie. Sprekers die deelnemen aan deze paneldiscussie zijn:
Liesbeth Holterman, Martijn Elkink, Martin Blenkers, Marco Dubbeldam en Ronald Reinders.

