
Partner Case Study

Mijnbouwbedrijf verviervoudigt 
productie met het Internet of 
Everything

De volgende grote fase van internet breekt aan: het Internet of 
Everything. Mensen, processen, gegevens en dingen maken op 
ongekende schaal verbinding, waardoor het opzetten van goede 
netwerkverbindingen relevanter is dan ooit. Dundee Precious 
Metals maakt gebruik van het Internet of Everything om een  
van ’s werelds oudste bedrijfstakken te transformeren.

Dundee Precious Metals past een innovatieve IT-strategie 
toe om mensen, processen, gegevens en dingen boven- en 
ondergronds met elkaar te verbinden.

Uitdaging
Mijnbouwactiviteiten zijn al honderden jaren 
praktisch ongewijzigd gebleven. Tot nu.

Dundee Precious Metals (DPM) is een 
internationaal mijnbouwbedrijf, met hoofdkantoor 
in Canada, dat zich bezighoudt met het winnen 
van edelmetalen. Het bedrijf streeft ernaar 
percelen te identificeren, te verwerven, te 
financieren, te ontwikkelen en te ontginnen voor 
langdurige mijnbouw tegen lage kosten.

De belangrijkste mijn van DPM, in Chelopech 
(Bulgarije), produceert goud-, koper- en 
zilverhoudend concentraat. In 2010 stelde 
DPM zich ten doel om de productie met 30% 
te verhogen. Het IT-team moest een manier 
vinden om dat doel te behalen zonder het 
aantal werknemers of voertuigen te vergroten. 

Het idee was om “het dak van de mijn af 
te halen”, aldus Mark Gelsomini, Corporate 
Director of IT bij DPM. “We wilden op elk 
moment precies kunnen zien wat er gaande 
was, in plaats van te moeten wachten op 

de ploegwisseling.” Hierbij is onder andere 
de locatie van mijnwerkers en apparatuur, 
het aantal gevulde bakken en de status van 
voertuigen van belang. Door de motor- en 
olietemperatuur te volgen, zou het bedrijf 
bijvoorbeeld reparaties kunnen uitvoeren 
voordat problemen met voertuigen de 
werkzaamheden verstoren.

Om op elk moment volledig van dergelijke 
informatie op de hoogte te kunnen zijn, moet 
de communicatie op een andere manier 
worden ingevuld. “Goede communicatie 
in mijnen vormt een uitdaging omdat Wi-Fi 
normaalgesproken niet werkt ondergronds”, 
aldus Gelsomini. Meestal gebruiken 
mijnbouwbedrijven in plaats daarvan een 
lekkabel (‘leaky feeder’) waaruit signalen 
kunnen ‘weglekken’. Deze kabel wordt door 
tunnels geleid en verzendt en ontvangt 
radiogolven. Maar de signalen gaan niet door 
massief gesteente heen. Mijnwerkers en 
supervisors kunnen dan ook alleen met elkaar 
communiceren wanneer zij zich in dezelfde 
tunnel bevinden.

Oplossing

•  Productiekwaliteit en -volume verhogen 
zonder het aantal werknemers en 
resources te vergroten 

•  Veiligheid van mijnwerkers verbeteren

•  Kosten minimaliseren

•  Internet of Everything ingezet om mensen 
te verbinden, de locatie van mijnwerkers 
en voertuigen te volgen, de status van 
voertuigen te bewaken en regelapparatuur 
voor de mijnbouw te automatiseren

•  Cisco-oplossingen voor Wi-Fi, Unified 
Communications, samenwerking en 
datacenter geïmplementeerd

Casestudy

Internet of Everything

Uitdaging

© 2014 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco. 1

Resultaten 

•  Productie verviervoudigd, van  
0,5 miljoen naar 2 miljoen ton per jaar 

•  USD 2,5 miljoen bespaard op 
interlokale gesprekskosten over 
een periode van twee jaar

•  Veiligheid van mijnwerkers 
verbeterd door het schietsysteem 
te verbinden met het volgsysteem 
voor locaties

Naam klant: Dundee Precious 
Metals

Bedrijfstak: mijnbouw

Locatie: hoofdkantoor in Canada; 
wereldwijd actief



Voor DPM betekende dit dat managers van 
de mijn pas konden nagaan hoe het met 
de productie stond nadat supervisors aan 
het einde van hun achturige dienst hun 
resultaten op papier hadden ingevuld. “Tussen 
ploegwisselingen kregen we nauwelijks 
informatie over procesverstoringen”, aldus 
Gelsomini. Hierdoor kon het bedrijf pas 
problemen aanpakken nadat deze de 
productie al hadden beïnvloed.

Oplossing
DPM heeft eeuwenoude mijnbouwprocessen 
kunnen transformeren door te profiteren van het 
Internet of Everything. Acrodex, een Cisco Gold 
Certified Partner, werkte nauw samen met het 
IT-team bij de planning en implementatie.

De basis van de oplossing wordt gevormd 
door een Cisco® Unified Wireless Network. 
Tweehonderdentachtig Cisco Aironet® 
draadloze access points bieden dekking 
langs 50 km aan tunnels. “We hebben voor 
Cisco gekozen omdat het bedrijf optimale 
ondersteuning biedt”, aldus Gelsomini. “Cisco 
was bereid ons te helpen bij de ontwikkeling 
van een aangepaste 2,4 GHz antenne voor 
ondergronds gebruik.” 

DPM is een van de weinige 
mijnbouwbedrijven ter wereld die op grote 
schaal gebruikmaakt van een draadloos IP-
netwerk. Het netwerk verbindt alle mensen 
en vele dingen. Onder andere Cisco Unified 
Wireless IP-telefoons. Voertuigen. Tablets 
in voertuigen. Videobewakingscamera’s. 
Cisco TelePresence®-apparaten. Een intern 
ontwikkelde mijnbouwtoepassing, PLC’s 
(Programmable Logic Controllers) op het 
transportsysteem in de verwerkingsfabriek. 
Verlichting, ventilatoren en stroomvoorziening. 
Zelfs het schietsysteem. 

Met het Internet of Everything worden 
processen efficiënter. Bestuurders, 
supervisors en beheerders gebruiken 
bijvoorbeeld Cisco Unified Wireless IP-
telefoons om vanaf een willekeurige locatie te 
communiceren, bovengronds of ondergronds. 
Het team van DPM paste de telefoons aan, 
zodat ze ook als portofoons kunnen worden 
gebruikt. “Cisco Unified Communications is 

beter dan ons oude lekkabelsysteem omdat 
het veerkrachtig is”, aldus Gelsomini. 

Supervisors van ploegen en bestuurders waar 
dan ook in de mijn kunnen nu chatberichten 
uitwisselen via Cisco Jabber® op iPhones, 
iPads, Android-apparaten, pc’s en Mac’s. 
Bestuurders ontvangen berichten waarin wordt 
aangegeven waar ze naartoe moeten. Ze 
kunnen ook zien hoeveel bakken zij hebben 
geleegd en hoeveel meer dat er zijn voordat 
de ploegendienst is afgelopen. Als een 
probleem optreedt wat het behalen van het 
doel verhindert, zoals een voertuigprobleem, 
kunnen bestuurders hun tablet gebruiken om 
videobeelden vast te leggen en deze in real-
time te delen met een expert. 

Om de locatie van mensen en voertuigen 
te volgen bevestigt DPM RFID-tags aan 
mijnwerkershelmen en aan voertuigen. 
Het draadloze netwerk vangt signalen van 
deze tags op en stuurt deze door naar het 
controlecentrum. In de aangepaste software 
van DPM worden de locaties over een 3D-kaart 
gelegd. “Het doel is om de veiligheid te 
vergroten”, aldus Gelsomini. “Nu weten we waar 
de mijnwerkers zijn en waar ze zijn geweest.”

De nieuwe samenwerkingsmogelijkheden 
breiden zich ook uit naar andere 
bedrijfslocaties. Zo kunnen managers, 
geologen en metallurgen op verschillende 
locaties met een persoonlijke ervaring 
samenwerken via Cisco TelePresence en 
Cisco WebEx®. Door productie, ontwikkeling 
en projectschema’s face-to-face te 
bespreken, wordt het inzicht vergroot en 
de besluitvorming verbeterd. Dit is met 
name van belang binnen een internationale 
onderneming, waar mensen mogelijk 
in hun tweede of derde taal met elkaar 
communiceren.

DPM heeft dezelfde technologie 
geïmplementeerd in Armenië en wil deze 
ook inzetten in Namibië. “Wanneer we een 
nieuw productiegebied openen, installeren we 
gewoon een nieuw draadloos access point 
van Cisco en sluiten we deze aan op een 
glasvezelkabel”, aldus Gelsomini. “Dat is alles. 
Er is geen sprake van uitvaltijd en er is geen 
repeater of balancer nodig.”

“De evolutie van de 
mijnbouwindustrie is in 
volle gang. Het Internet 
of Everything helpt de 
veiligheid te vergroten, 
de productie te 
verhogen en resources 
te optimaliseren op 
basis van real-time 
gegevens.”
–  Mark Gelsomini, Corporate 

Director of IT, Dundee Precious 
Metals
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Resultaten
Verhoogde productie
Sinds DPM zijn mensen, processen, gegevens 
en dingen met het Cisco Unified Wireless 
Network verbindt, is de productie verhoogd 
van 0,5 miljoen tot 2 miljoen ton per jaar. Dat 
is een toename van 400%, aanzienlijk meer 
dan de doelstelling van 30%.

Supervisors kunnen de gehele dag 
ploegwisselingen, de locatie van mijnwerkers, 
het aantal gevulde en vervoerde bakken en de 
status van voertuigen volgen. “We weten waar 
elk voertuig is en kunnen de bestuurder een 
chatbericht sturen om de route aan te passen, 
zodat meer erts kan worden opgehaald”, 
aldus Gelsomini. “En in plaats van voertuigen 
ongebruikt te laten, zetten we ze opnieuw in. 
Hierdoor komen we dichter bij 100% benutting.”

De mogelijkheid om real-time videobeelden 
te delen draagt ook bij aan verhoging van 
de productie. De waarde hiervan heeft 
zich bewezen toen voertuigen om duistere 
redenen steeds problemen ondervonden in 
de DPM-mijn in Armenië. De fabrikant van de 
voertuigen is gevestigd in Canada. Voorheen 
zou DPM hebben moeten betalen om een 
technicus van Canada naar Armenië te laten 
vliegen om de oorzaak van het probleem 
vast te stellen. Nu kon de technicus het 
probleem echter achterhalen door de real-
time videobeelden te bekijken. “We losten het 
probleem op in enkele uren in plaats van een 
week en hebben bijna $ 50.000 bespaart aan 
reiskosten en tijd”, aldus Gelsomini.

Verbeterde veiligheid
De meeste mijnbouwbedrijven voeren 
schietwerkzaamheden uit via het 
lekkabelsysteem. DPM is nu een van 
de weinige bedrijven wereldwijd dat 
schietsignalen via het draadloze netwerk 
verzendt. Deze mogelijkheid vergroot de 
veiligheid omdat het schietsysteem is 
geïntegreerd met het systeem dat via het 
netwerk mensen traceert. “Dit vormt een 
extra voorzorgsmaatregel om er zeker van 
te zijn dat er pas wordt geschoten wanneer 
iedereen de mijn heeft verlaten”, aldus 
Gelsomini. 

Verbeterde benutting van middelen
Dankzij het Internet of Everything kan DPM 
zelfs onderhoud aan voertuigen plegen 
voordat deze uitvallen en de productie 
verstoren. De voertuigen verzenden 
voortdurend telemetriegegevens via het 
draadloze netwerk, zoals informatie over de 
motor- en olietemperatuur, de bandendruk, 
het toerental en het aantal geleegde bakken. 
Wanneer de informatie buiten het ingestelde 
bereik valt, wordt het voertuig teruggeroepen 
ter reparatie. En als een voertuig niet gereed 
is op het moment dat deze volgens de 
planning moet worden ingezet, wordt een 
melding verzonden zodat de supervisor een 
verzoek voor een ander voertuig kan indienen.

Lagere communicatie- en 
energiekosten
Bij alle DPM-activiteiten in vier landen 
wordt gebruikgemaakt van Cisco Unified 
Communications. “Ik ben in het diepste 
gedeelte van de mijn geweest en kon daar 
gewoon spreken met mensen in Toronto”, 
aldus Gelsomini. Door gebruik te maken van 
het WAN voor spraak- en videoconferencing 
heeft het bedrijf over een periode van twee 
jaar bijna USD 2,5 miljoen bespaard op 
interlokale gesprekskosten. 

De energiekosten zijn ook afgenomen. Een 
centrale toepassing regelt ventilatoren, verlichting 
en de stroomvoorziening via het netwerk. 
“Wanneer zich meer mensen in een gebied 
bevinden, gaan de ventilatoren harder draaien en 
de lampen feller branden”, aldus Gelsomini. “Als 
er niemand is, gaat de verlichting uit en draaien 
de ventilatoren langzamer.”

Volgende stappen
DPM is momenteel bezig met het aanpassen 
van zijn Cisco-infrastructuur voor gebruik in 
open mijnen. Het bedrijf onderzoekt ook de 
mogelijkheid om het concept van het Internet 
of Everything uit te breiden tot bewaking van 
de gezondheid. Eén aspect daarvan is de 
aansluiting van omgevingssensoren. 

“De evolutie van onze bedrijfstak is in volle 
gang”, concludeert Gelsomini. “Het Internet 
of Everything helpt de veiligheid te vergroten, 
de productie te verhogen en resources te 
optimaliseren op basis van real-time gegevens.”

“We weten waar elk 
voertuig is en kunnen 
de bestuurder een 
chatbericht sturen om 
de route aan te passen, 
zodat meer erts kan 
worden opgehaald. En 
in plaats van voertuigen 
ongebruikt te laten, 
zetten we ze opnieuw 
in. Hierdoor komen 
we dichter bij 100% 
benutting.”
–  Mark Gelsomini, Corporate 

Director of IT, Dundee Precious 
Metals
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Technische implementatie
DPM heeft in het datacenter in Chelopech een Cisco Unified Computing System™ (UCS®) 
C240-rackserver geïmplementeerd die Cisco Unified Communications Manager, andere 
gevirtualiseerde bedrijfstoepassingen en grote geologiedatabases host. Cisco Wide-Area 
Application Services (WAAS) optimaliseren de WAN-bandbreedte tussen Chelopech en andere 
bedrijfslocaties. Hiermee wordt gegarandeerd dat de replicatie van geologiedatabases van 
meerdere gigabytes geen negatieve gevolgen heeft voor de prestaties van andere toepassingen. 
“De responstijd van toepassingen tussen overzeese locaties is met een factor vijf verbeterd”, 
aldus Gelsomini. “Hoewel het spraak- en videoverkeer is toegenomen, zijn onze algehele 
netwerkkosten afgenomen.” 

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het Internet of Everything  
naar: http://www.cisco.com/tomorrowstartshere.

Ga voor meer informatie over mijnbouw en het Internet of Things  
naar: http://www.cisco.com/go/mining.

PRODUCTLIJST

Netwerken
•  Cisco Catalyst® 2960, 3560 en 3750 Series-switches
•  Cisco Aironet 1500 en 2602 Series access points met CleanAir®-technologie 
•  Cisco 5508 draadloze controllers
•  Cisco Wide Area Application Services

Geïntegreerde communicatie en samenwerking
•  Cisco Unified Communications Manager
•  Cisco Unified Wireless IP-telefoon 7925G
•  Cisco Jabber
•  Cisco TelePresence (Profile, MX, SX en EX Series) 
• Cisco WebEx Meetings

Datacenter
•  Cisco Unified Computing System C240-rackservers 

Beveiliging
•  Cisco AnyConnect®
•  Cisco ASA 5500

Beheer
•  Cisco Prime Infrastructure


