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De digitale fabrikant in Europa
De oplossing van het servicedilemma

Als je denkt aan Europese productiebedrijven, komen beelden bovendrijven
van moderne productiefaciliteiten die een aantal van de meest geavanceerde
producten ter wereld opleveren—Airbus, Audi, Rolls-Royce of Renault, om
er maar een paar te noemen. Meer dan tweederde van alle EU-export is
afkomstig uit de productie-industrie en deze sector is voortdurend een
belangrijke motor voor groei.1
In dit artikel benoemen we desalniettemin een aantal kritieke aspecten van
digitale innovatie waar Europa achterblijft, met name in vergelijking met
Aziatische concurrenten. Terwijl Europese fabrikanten op dit moment al
worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen:
• Duitsland was altijd de productiekrachtpatser van Europa, maar dat land
heeft nu te maken met tekorten op de arbeidsmarkt en hoge lonen, terwijl
de kosten van grondstoffen stijgen en de wereldwijde vraag blijft dalen.2
Bovendien probeert het land te herstellen van het Volkswagen-schandaal,
waarbij vervalste emissiegegevens corruptie hebben blootgelegd en de
geloofwaardigheid hebben aangetast.3
• Italië heeft moeite om uit een recessie te klimmen en voelt ook de
impact van het Volkswagen-schandaal, aangezien zijn netwerk van
onderdeelleveranciers afhankelijk is van de autofabrikant. De krimp in
China heeft de export nog verder teruggedrongen.4
• Fabrieken in Frankrijk melden een daling van de productie waardoor
het land alleen nog boven Griekenland staat in de eurozone. Steeds
meer banen gaan verloren naarmate de opdrachten uit het buitenland
terugvallen.5
• Fabrikanten in het Verenigd Koninkrijk zijn getroffen door de moeilijkheden
in de Chinese economie, waardoor de prijzen van veel fabrieksproducten
zijn gedaald.6 In combinatie met een sterke pond heeft dit geleid tot een
aanhoudend tekort in productie-export terwijl het land de recessie te
boven komt.7

Over dit onderzoek
In een poging de waardekloof
in services te overbruggen,
is Cisco een uitgebreid
onderzoek gestart onder
industriële machinebouwers
en eindproductfabrikanten. Het
onderzoek omvat meningen
van meer dan 600 senior
besluitvormers uit 13 landen,
waarvan 128 uit Frankrijk,
Duitsland, Italië en het Verenigd
Koninkrijk. Daarnaast hebben we
diepgaande interviews gevoerd
met belangrijke opinieleiders uit
de sector, samen met diepgaand
secundair onderzoek en
economische analyse.

In een dergelijk klimaat is de concurrentie nog feller en moeten fabrikanten
elke kans en elk concurrentievoordeel grijpen dat ze kunnen vinden. Steeds
vaker komen dergelijke voordelen—vergezeld van nieuwe risico's op disruptie—
voort uit digitale technologieën.
In een recent onderzoek door Cisco onder executives van zowel industriële
machinebouwers als eindproductfabrikanten8 (zie "Over dit onderzoek") was
79 procent van de wereldwijde respondenten ervan overtuigd dat digitale
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Afbeelding 1

disruptie in de komende drie jaar
een middelmatige tot grote invloed
zal uitoefenen op hun bedrijf. Terwijl
dat cijfer oploopt tot 90 procent
in Zuidoost-Azië (in dit onderzoek
China, Zuid-Korea, Japan en India),
valt het voor Europese fabrikanten
(in dit onderzoek Duitsland,
Frankrijk, Italië en het Verenigd
Koninkrijk) terug naar 77 procent (zie
Afbeelding 1).
Hoewel Europese fabrikanten over
het algemeen dus achterlopen wat
betreft bewustzijn, gaan sommige
fabrikanten de uitdaging van
digitale disruptie proactief aan. Het
Industrie 4.0-incentive is hiervan
een voorbeeld, met als aanjagers
de Duitse overheid in samenwerking
met fabrikanten als Bosch en
Siemens.9

De meeste industriële machinebouwers en eindproductfabrikanten
verwachten dat digitale disruptie een grote impact zal hebben

Europa
Zuidoost-Azië

5%

1%

Geen

19%

9%

Klein

45% 52%

31% 37%

Gemiddeld

Groot

1%

1%

Catastrofaal

o n d e r zo e k Hoe groot zal de impact van digitale disruptie in
de komende drie jaar zijn op uw bedrijf?
V
128 respondenten uit Europa, 141 uit Zuidoost-Azië

Bron: Cisco, 2015

Een cruciaal element van productie-innovaties ligt in de vorm van nieuwe
bedrijfsmodellen, met name ten aanzien van services en aanbod met
toegevoegde waarde.10
Machinebouwers in Europa en over de hele wereld voelen al langere tijd de
aantrekkingskracht van het servicegeoriënteerde omzetmodel als een motor
voor groei en nieuwe inkomsten—een motor waarvan hun klanten onder de
fabrikanten bovendien aanzienlijk profiteren.
In feite is het niet langer voldoende om een goed product te maken. Wat
er gebeurt nadat het product wordt verkocht wordt steeds belangrijker.
Machinebouwers die met succes services inzetten, gebruiken ze om
ontwrichtende nieuwe bedrijfsmodellen te verwezenlijken die hen in feite
in staat stellen om bedrijfsresultaten—zoals de uptime van een fabriek—in
rekening te brengen, op dezelfde manier als ze nu een vergoeding vragen
voor fysieke producten die als kapitaalinvestering worden verkocht.11 Bedrijven
die services niet verzilveren—door het servicetraject en digitale traject te
combineren—lopen het risico dat ze achterblijven in een snel veranderende
markt, waarin innovatie en flexibiliteit doorslaggevend zijn.12
Europese fabrikanten worden vaak geprezen om de hoge kwaliteit van hun
producten, maar een puur productgerichte mentaliteit kan een belemmering
vormen voor ontwikkeling en vooruitgang.[
] Zoals we zullen zien, lopen zij
het risico dat ze achterblijven bij hun wereldwijde concurrenten in de overgang
naar servicegeoriënteerde omzetmodellen.
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Rolls-Royce Holdings is een pionier wat betreft de overgang naar
het servicegeoriënteerde omzetmodel. Het bedrijf is de op een na
grootste fabrikant van vliegtuigmotoren en zet zijn expertise op het
gebied van het onderhouden en repareren van straalmotoren in, zodat
luchtvaartmaatschappijen kunnen doen waar ze goed in zijn: vliegen. In een
resultaatgericht model wordt Rolls-Royce betaald voor continue uptime,
in plaats van te wachten tot motoren gerepareerd moeten worden.13 Een
belangrijk onderdeel van dit bedrijfsmodel is dat Rolls-Royce meer extra
inkomsten binnenhaalt als de luchtvaartmaatschappijen succesvol zijn—niet
wanneer hun vliegtuigen aan de grond zijn gezet. Zoals één analist opmerkte
over de TotalCare service van Rolls-Royce: "ze verkopen geen motoren, ze
verkopen de warme lucht die uit de motor komt".14
Het 'servicedilemma'
Ondanks een duidelijke impuls om te handelen, is slechts een select aantal
fabrikanten met succes overgestapt op servicemodellen. Dit noemen we
het 'servicedilemma'.15 De kloof tussen het verlangen naar services en
hun beperkte succes bestaat al decennia.16 Zowel machinebouwers als
eindgebruikers willen graag de overgang maken naar services. Tegelijkertijd
onderkennen ze dat services in de nabije toekomst niet sneller zullen groeien
dan producten—en dit vormt een belangrijk struikelblok dat de overgang naar
services tegenhoudt.
Technologische vooruitgang versterkt vaak bedrijfsmodellen die innovatie,
efficiëntie, duurzaamheid en kostenbesparing stimuleren. Door dergelijke
vooruitgang in de automatisering gaan veel bedrijven hun algehele strategie
heroverwegen. Met name het belang van verbonden producten en verbonden
machines in de servicegeoriënteerde strategieën van fabrikanten—samen met
de toenemende complexiteit die dit met zich meebrengt—zorgt voor nieuwe
kansen en uitdagingen.

Servicedilemma
gedefinieerd
1. Fabrikanten staan voor
uitdaging om winstgevendheid
te verhogen
2. Ze investeren in nieuwe
services
3. Nieuwe services verhogen
complexiteit
4. Uitdagingen mbt
winstgevendheid door
verhoogde complexiteit

In feite gaat het servicetraject tegenwoordig hand in hand met het digitale
bedrijfstraject. Veel Europese fabrikanten bevinden zich in een vroeg stadium
van connectiviteit.17 Door hun digitale bedrijfstransformatie te versnellen,
zullen zij eventuele complexiteit in de overgang naar een servicegeoriënteerd
omzetmodel met meer gemak en snelheid, minder kosten en meer effectiviteit
trotseren.

Digitalisering legt de basis voor servicegeoriënteerde
omzetmodellen
Cisco definieert digitale bedrijfstransformatie als een organisatorische
verandering door middel van nieuwe bedrijfsmodellen en gebruik van digitale
technologieën om de prestaties te verbeteren. Naast andere voordelen
levert dit grotere en beter onderbouwde inzichten en meer snelheid en
behendigheid op.
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Dankzij digitalisering worden aanzienlijke bedrijfsresultaten geboekt

Inzet van middelen
Voorspellend onderhoud
Externe bewaking
Diefstalbeheer
Fabrieksbrede draadloze toegang
Ombouwing van productielijn
Beheer van downtime, inactiviteit

Duurzaamheid

Energiebeheer
Kwaliteits- en defectcontroles

Voor Europa vertegenwoordigen deze gebruiksscenario's de belangrijkste
bijdragen aan bedrijfsresultaten die de winstgevendheid in de komende
10 jaar (2015-2024) zullen stimuleren
Bedrijfsresultaten
Levensduur van apparatuur verlengen
Onderhoudskosten verlagen
Bekabelingskosten verlagen
Duur van provisioning, opschonen en inactiviteit terugbrengen

Bedrijfsresultaten
Efficiënt trainen met collaboration-oplossingen
Uw personeelsbeheer automatiseren
Mobiliteit van werknemers vergroten

Trainingsbeheer
Visuele fabriek
Incidentbeheer in fabriek

Verwerking van bestellingen versnellen

Het energieverbruik beperken
Kwaliteit verbeteren
Capaciteitsbeheer verbeteren
Operationele efficiëntie verhogen
Herbewerking en overschot terugdringen

Innovatie

Uw time-to-market te versnellen
Feedback van klanten in real-time integreren
Externe productprestaties analyseren

Toeleveringsketen
en logistiek
Veiligheidsbeheer

Productiviteit van
de werknemers

Introductie van nieuwe producten
Optimalisatie van R&D-procedure
Met klanten verbonden producten

Klantervaring
Ongelukken terugdringen
Verlies en diefstal terugdringen

Accuratesse van garantiemodel vergroten
Productie-uitvoer op maat maken

Terwijl veel machinebouwers en eindproductfabrikanten een digitale agenda
hebben, vormen de kosten een aanzienlijk struikelblok, vooral nu bedrijven
te maken hebben met afnemende groei en steeds lagere budgetten. Het
tempo van zakendoen versnelt daarentegen exponentieel. Fabrikanten zullen
moeten profiteren van kansen met zelffinanciering. Doordat het tempo van
zakendoen met de dag sneller gaat, moeten fabrikanten een duurzaam
concurrentievoordeel creëren door hun eigen disruptie en transformatie te
verwezenlijken. Hiervoor moeten ze hun manier van werken snel en ingrijpend
veranderen. Het goede nieuws is dat een steeds verdere digitalisering leidt tot
aanzienlijke meerwaarde voor fabrikanten.
In een rapport van het Global Center for Digital Business Transformation,
een initiatief van IMD en Cisco ("Digital Vortex: How Digital Disruption Is
Redefining Industries") werden bijna vier van de top 10 fabrikanten kwetsbaar
bevonden voor digitale disruptie in de komende drie jaar. 41 procent van
de respondenten uit de productiesector vond dat digitale disruptie geen
reden tot ongerustheid zou vormen voor het management.18 Gezien de
disruptiedreiging is een dergelijk gebrek aan ongerustheid duidelijk een
vergissing.
De nieuwste analyse wat betreft digitale potentiële waarde (‘Value at Stake’)
van Cisco bevestigt de mogelijkheden. (Cisco definieert potentiële waarde als
de mogelijke totale waarde die kan worden gecreëerd of die tussen bedrijven
en sectoren wordt gemigreerd op basis van het vermogen om in de komende
10 jaar van digitale mogelijkheden te profiteren.) We verwachten dat er in
de komende 10 jaar $ 383 miljard aan totale digitale potentiële waarde in
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Integratie van productie/CRM
Meer op maat gemaakt

Inzet van middelen
(voorbeeld van gebruiksscenario)

Benteler
Benteler is gevestigd in Duitsland
en levert oplossingen op het gebied
van veiligheid, milieu en efficiëntie
voor autofabrikanten wereldwijd. In
de geautomatiseerde, zelfstandig
functionerende fabrieken van
Benteler is elk gereedschap en
elk onderdeel verbonden met het
netwerk. Bovendien kan elke stap
in het productieproces worden
geanalyseerd en gecontroleerd
vanuit de cloud. Fabrieken kunnen
productielijnen en producten
eenvoudig van de ene naar de
andere lijn verplaatsen. Deze
modulaire oplossing leidt tot een
flexibelere en efficiëntere werkvloer
en beheerst tegelijkertijd de kosten.
[meer informatie]
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de industrie zal worden gestimuleerd door verbonden producten, verbonden
machines en nieuwe servicemodellen.19 Het rendement voor een gemiddeld
productiebedrijf van $ 20 miljard dat digitaliseert, is een winststijging van 12,8
procent in de komende drie jaar en 19 procent in 10 jaar.
Hoewel fabrikanten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het
gebied van digitale transformatie, wordt het steeds duidelijker dat de
digitale mogelijkheden aanmerkelijk sneller verlopen dan de huidige
veranderingscapaciteit van fabrikanten.

Het digitale tijdperk vraagt om transformatie van
technologie en bedrijfsmodellen
De belofte van services oefent een sterke aantrekkingskracht uit op
fabrikanten die in het digitale tijdperk concurrerend willen blijven. In plaats van
simpelweg een industriële machine te verkopen voor een eenmalige geldsom,
kunnen machinebouwers bijvoorbeeld een product aanbieden dat—zodra het
is verbonden binnen de fabriek of uiteindelijk binnen een ecosysteem—kan
worden aangeboden als een service in een model met terugkerende omzet.
En omdat de machine is verbonden,
zijn aan de hand van de prestaties en
Afbeelding 2
gebruiksdata van de machine nieuwe
aanbiedingen met toegevoegde
Europese fabrikanten zijn minder enthousiast dan hun tegenhangers
waarde mogelijk, zoals voorspellend
in Zuidoost-Azië wat betreft strategieën op basis van services
onderhoud, kwaliteitscontrole,
efficiëntie op de werkvloer en
In geringe of zeer geringe mate
In redelijke mate
klantbetrokkenheid.
In grote of zeer grote mate

Uit ons onderzoek is naar voren
30%
8%
46%
gekomen dat de overgang naar een
22%
servicegeoriënteerd omzetmodel
Europa
Zuidoost-Azië
op dit moment prioriteit heeft voor
62%
32%
Aziatische fabrikanten, terwijl hun
Europese concurrenten achterblijven.
[
] Meer dan de helft van de
o nd e rz o e k In welke mate is transformatie van een productgericht omzetmodel naar een model
geïnterviewde fabrikanten in
V
waarin services de overhand hebben, onderdeel van de groeistrategie van uw bedrijf?
Zuidoost-Azië onderschreef in grote
128 respondenten uit Europa
141 respondenten uit Zuidoost-Azië
of zeer grote mate dat hun bedrijf
van plan is om te groeien door de
Bron: Cisco, 2015
overstap op services (62 procent), tegenover 48 procent in Noord- en ZuidAmerika en slechts 32 procent in Europa (zie Afbeelding 2).
Europa loopt achter bij Azië op het gebied van waarde realiseren uit services
Veel fabrikanten hebben moeite met de overgang naar services doordat de
service-inkomsten in de onmiddellijke toekomst waarschijnlijk kleiner zijn dan
die van het traditionele productaanbod. Ze willen de flexibiliteit hebben om
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Afbeelding 3

zowel CapEx als OpEx te benutten.
Maar om dit mogelijk te maken,
moeten ze diversifiëren.
Slechts 29 procent van de
respondenten wereldwijd gaf aan
dat services sneller groeien dan
producten. En in de meeste gevallen
begint de groei van services ook
nog op een veel lager niveau. Ook
op dit gebied loop Azië voorop. Hier
is 40 procent van de respondenten
van mening dat services sneller
zullen groeien dan producten (zie
Afbeelding 3). Dit was aanmerkelijk
hoger dan de percentages van
hun collega's in Noord- en ZuidAmerika (28 procent) en Europa
(20 procent). Wederom moeten
Europese fabrikanten zich er terdege
van bewust zijn dat hun Aziatische
tegenhangers veel meer openstaan
voor innovatie en verandering van
bedrijfsmodellen.

Verwachtingen voor service-groei zijn in
Europa lager dan in Zuidoost-Azië
Europa
Zuidoost-Azië

44%

42%

Productinkomsten
groeien sneller

34%

18%

Beide groeien
even snel

20%

40%

Service-inkomsten
groeien sneller

128 respondenten uit Europa, 141 uit Zuidoost-Azië

Bron: Cisco, 2015

Bovendien zijn Europese fabrikanten bij het nastreven van een
servicegeoriënteerd omzetmodel vooral gericht op het verbeteren van huidige
bedrijfsprocessen door de productiekosten te verminderen en de productiviteit
te verbeteren, en op het verdiepen van de relaties met bestaande klanten. Dit
is uiteraard een lovenswaardig en belangrijk streven, maar dan wordt geen
acht geslagen op de kans om nieuwe groeimogelijkheden te ontdekken.
De mogelijkheid om belangrijke nieuwe groei te genereren, is afhankelijk van
de flexibiliteit en inzichten waarmee digitalisering gepaard gaat.[
]
Digitale mogelijkheden zijn essentieel voor succes
Over het algemeen leidt de overgang van producten naar services tot niet één
maar twee speerpunten in productie—hierbij gaat het in feite om de poging om
bestaande kwaliteitsnormen te handhaven, terwijl tegelijkertijd onontgonnen
gebied wordt verkend.
Aan de basis van deze uitdagingen ligt het feit dat fabrikanten zelf geen
'technologiebedrijven' zijn, terwijl ze dit steeds meer moeten worden om
services te kunnen aanbieden. Zoals Jeffrey Immelt, CEO van General
Electric, samenvat: "Alle bedrijven moeten zich aanpassen tot internet- en
softwarebedrijven. De industriële wereld is drastisch aan het veranderen en
de bedrijven die het beste gebruik weten te maken van data zullen het meest
succesvol zijn."20
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Veel Europese fabrikanten bevinden zich in een vroeg stadium van
digitalisering en de overgang naar services. Hoewel sommigen zijn begonnen
om industriële machines op de werkvloer te verbinden, blijft het complex om
data te delen tussen makers, eindgebruikers, derden enzovoort. Een van de
redenen hiervoor is het grote percentage bedrijfseigen protocollen, die de
interoperabiliteit belemmeren. Dergelijke situaties probeert Industrie 4.0 te
verhelpen met behulp van open protocollen.21
De uitdagingen zijn duidelijk voor onze Europese respondenten. In hun ogen
is het grootste nadeel van services de grotere afhankelijkheid van derden
(32 procent), gevolgd door de complexiteit van het levenscyclusbeheer van
producten/services (30 procent) en de problemen om services rendabel aan
te bieden (26 procent). Aangezien er bij de combinatie van producten en
services sprake is van niet één maar twee speerpunten, zullen fabrikanten
data moeten beheren en delen in een uitgebreid ecosysteem van partners,
externe leveranciers, enzovoort. Vooral in Europa zijn veel fabrikanten kleine en
middelgrote ondernemingen waarin sommige bredere digitale mogelijkheden
ontbreken die van essentieel belang zijn voor vooruitgang.22 Partners en
handelsgenoten zullen een steeds grotere rol spelen bij het oplossen van
de complexe problemen die voortvloeien uit nieuwe technologieën en
bedrijfsmodellen.
Digitale besturingsmodellen bieden meer opties bij de transitie naar een
as-a-service-model. Deze modellen vereisen fundamentele mogelijkheden
(analytics, computing aan de edge,
infrastructuur/software/cloud)
waarmee organisaties zich kunnen
blijven ontwikkelen.
Digitale (geen productie) technologieën die
Toen we Europese eindgebruikers
en machinebouwers vroegen welke
technologieën in de komende
drie jaar de grootse impact zullen
hebben op productie, noemden zij
digitale mogelijkheden zoals cloud,
analytics en communicatie tussen
machines (M2M) (zie Afbeelding 4).
Net als bij de wereldwijde totalen
is dit opmerkelijk door datgene
wat respondenten niet noemen:
"productie"-technologieën zoals
robotica, 3D-printen enzovoort.
Dit benadrukt de centrale rol
van digitalisering in de evolutie
van productie, met name omdat
interconnectie in een volledig
ecosysteem—niet alleen op de
werkvloer—essentieel wordt.

Afbeelding 4

de meeste impact zullen hebben
Cloud

Big-data-analytics
M2M/IoT
Geavanceerde robotica (29%)
Wi-Fi op werkvloer (26%)
Mobiele apps (23%)
Additieve fabricage/3D-printen (18%)

34%

30%

30%

o nd er z o ek Welke technologieën kunnen voor de meeste veranderingen zorgen in
uw productiebeheer in de komende drie jaar? [kies er maximaal drie]
V
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Verbonden machines: gegevensgestuurd, onderdeel van een netwerk en
steeds slimmer
Om de gevolgen van digitalisering op het bepalen van servicewaarde verder
te verkennen, bespreken we een belangrijk gebruiksscenario in productie:
verbonden machines op de werkvloer. Machines kunnen op verschillende
manieren worden verbonden—apparaten die intern worden bewaakt,
apparaten die door een derde partij worden bewaakt, of een nieuw concept:
"machine-as-a-service" (MaaS), waarbij de eindproductfabrikant (de klant
dus) betaalt voor bedrijfsresultaten (bijvoorbeeld hogere uptime of verbeterde
productie-efficiëntie) alsof het operationele kosten zijn, in plaats van aanschaf
van een fysieke machine als kapitaalinvestering.
Uit ons onderzoek bleek dat het gebruiksscenario van verbonden machines op
de werkvloer een zeer reële mogelijkheid is onder Europese machinebouwers.
43 procent ontvangt reeds telemetriedata uit fabrieksomgevingen van
klanten en nog eens 46 procent is dit van plan. Slechts 7 procent van de
machinebouwers heeft dergelijke plannen niet. Van de machinebouwers die al
telemetriedata ontvangen van machines op de werkvloer van hun klanten, is
52 procent het sterk eens met de volgende bewering: "Ons bedrijf realiseert
veel waarde uit de data die we ontvangen van de machines die we aan klanten
verkopen" (nog eens 40 procent was het hier enigszins mee eens). Deze
percentages zijn vergelijkbaar met de wereldwijde totaalwaarden.
Net als de rest van de wereld zijn Europese eindproductfabrikanten
positief over het MaaS-model voor verbonden apparatuur op de werkvloer.
Europa is met 76 procent "redelijk" of "zeer" geïnteresseerd, maar loopt
hiermee nog steeds achter bij Azië (89 procent) en Noord- en Zuid-Amerika
(85 procent). De belangrijkste voordelen van MaaS voor Europese fabrikanten
zijn flexibiliteit voor wijzigingen in het productieproces (37 procent) en
kwaliteitsverbetering (34 procent).
Voorspellend onderhoud is een essentieel aspect dat mogelijk wordt door
verbonden machines en data-analyses. Hiermee kunnen werknemers
onderhoud uitvoeren aan de machines die op dat moment de meeste
aandacht nodig hebben, zodat ze storingen, en als gevolg downtime, vóór
zijn.23 In een sector waarin de statistieken wat betreft de OEE (Original
Equipment Effectiveness) doorgaans rond de 60 procent hangen, kan een
bedrijf zich met dergelijke verbeteringen werkelijk onderscheiden van de
concurrentie.24
Eindproductfabrikanten met toegang tot voorspellend onderhoud via
verbonden machines wezen op het belang van digitale technologieën voor
het handhaven van uptime. Niettemin loopt Europa wederom achter bij de
concurrenten wereldwijd. In ons onderzoek benadrukte 79 procent van de
Europese eindgebruiker-respondenten het cruciale belang van voorspellend
onderhoud, waarbij ze het een "enigszins" of "zeer" positieve mogelijkheid
noemden. In vergelijking was dit 95 procent van de respondenten in Zuidoost-
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Inzet van middelen
(voorbeeld van gebruiksscenario)

Bosch
Bosch heeft zijn verbonden
elektrische gereedschap
geïntegreerd in een systeem voor
het vastzetten van industriële
bevestigingen (moeren, bouten,
klinknagels en schroeven) met
de juiste hoeveelheid koppel
en snelheid om te voldoen aan
uiterst nauwkeurige productienormen. In dit systeem worden
ook procesgegevens vastgelegd
en in real-time geanalyseerd voor
meer nauwkeurigheid, kwaliteit en
veiligheid.
De nauwkeurigheid is verbeterd
doordat de koppelgegevens van
honderdduizenden bouten zijn
geregistreerd. Fabrikanten kunnen
zo afwijkingen en mogelijke
foutoorzaken identificeren.
Ingenieurs kunnen processen en de
productiviteit in real-time verbeteren
en zo problemen ontdekken, voor
verbeterde kwaliteit en veiligheid.
Het verbonden gereedschap van
Bosch is gebaseerd op open normen
en kan naadloos op elkaar worden
aangesloten, ongeacht het merk of
type gereedschap.
[meer informatie]
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Azië en 87 procent wereldwijd. Naarmate Europese fabrikanten hun digitale
basis uitbouwen, zullen zij in staat zijn om een dergelijk aanbod verder uit te
breiden dan zelfstandige 'point'-oplossingen beperkt tot de werkvloer.

Transformeer nu om nieuwe waarde te realiseren
Blijkbaar hebben Europese fabrikanten belangstelling voor gebruiksscenario's
zoals verbonden machines, maar ze hebben ook moeite met de operationele
complexiteit bij het verwezenlijken van waarde uit services. Bovendien lopen
ze het risico om overschaduwd te worden door de concurrenten wereldwijd
die zich sneller aanpassen en innoveren. Europese fabrikanten staan bekend
om de hoge kwaliteit van hun producten, maar ze kunnen het zich niet
veroorloven om stug vast te houden aan hun productgerichte mentaliteit.
Om de complexiteit te verlichten van aspecten als de twee speerpunten
(gericht op product en service), organisatorische silo's en een breder
ecosysteem van partners en externe leveranciers, moeten fabrikanten een
solide basis aanleggen voor technologische en bedrijfsprocessen. Zolang de
basis solide genoeg is, hebben ze de flexibiliteit om hun bedrijf opnieuw in te
richten op basis van de digitale mogelijkheden en bedrijfsmodellen, naarmate
ze hun oplossingen uitbreiden tot voorbij de werkvloer in een uitgebreid
ecosysteem.
Voor veel toonaangevende Europese fabrikanten zijn de budgetten krap,
waardoor ze terugdeinzen voor extra investeringen in technologie. Digitale
transformatie vergt echter een strategie die uitgaat van "sparen om
te investeren". Verbeterde uptime van de fabriek, bedrijfsflexibiliteit en
klantbetrokkenheid zullen opwegen tegen de aanvangskosten. Uit onderzoek
van Cisco naar het faciliteren van digitale architecturen is bijvoorbeeld
gebleken dat dergelijke investeringen leiden tot een besparing van 20 procent
op IT-kosten, die weer elders in het bedrijf kunnen worden ingezet.25 Zoals
we in dit onderzoek hebben gezien, kan een gemiddelde digitale fabrikant
verspreid over drie jaar een winststijging van 12,8 procent tegemoet zien. De
werkelijke kosten liggen niet in de transformatie.

Inzet van middelen
(voorbeeld van gebruiksscenario)

Maserati
Maserati diende de flexibiliteit
en snelheid te verbeteren bij het
uitrollen van nieuwe automodellen
en tegelijkertijd de kosten te
verlagen. Het bedrijf implementeerde
verbonden fabrieksoplossingen en
verbonden machine-oplossingen
die naadloos werden geïntegreerd
met alomtegenwoordige WiFi- en cloudnetwerken. Dit heeft
onder meer geleid tot een snellere
marktintroductie; verbeterde kwaliteit,
veerkracht en beschikbaarheid; en
flexibiliteit voor snelle herconfiguratie
van fabrieken.

Dankzij digitale bedrijfstransformatie kunnen fabrikanten het volgende
bewerkstelligen:
Een hyperbewuste organisatie samenstellen: Om concurrerende nieuwe
bedrijfsmodellen te kunnen implementeren, hebben fabrikanten flexibele
IT-architecturen, hyperbewuste analytics en algehele bedrijfsflexibiliteit
nodig. Dat wil zeggen, als ze in real-time willen reageren op klanten en
eindgebruikers en tegelijkertijd de kwaliteit en uptime willen handhaven met
een ongekend hoog peil. In het gehele netwerk moet veiligheid in elke stap
worden ingebouwd en niet alleen fragmentarisch toegevoegd per app.
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Gefundeerde beslissingen nemen: Fabrikanten moeten analytics zien
als een essentiële competentie. Alle data die door nieuwe verbindingen
worden gegenereerd, moeten worden omgezet in inzichten.26 Fabrikanten
moeten niet meer alleen machines maken, maar waarde genereren door
inzichten te verkrijgen uit data. In het digitale tijdperk werkt niemand
solo. Data-inzichten moeten veilig worden gedeeld in een groeiend
ecosysteem van partners, klanten en externe leveranciers. Fabrikanten
zullen een nieuw model nodig hebben om een dergelijk dynamisch
ecosysteem te besturen en om inzichten bloot te leggen uit data die zijn
gewonnen uit verafgelegen bronnen. Hiervoor zijn fundamentele bedrijfsen IT-mogelijkheden nodig. Kortom, als fabrikanten niet eerst veranderen,
redden ze het niet om innovatieve, flexibele ecosysteem-spelers te
worden.
Snel uitvoeren: Het proces van veranderende bedrijfsmodellen is zeer
ingewikkeld en kan niet slagen wanneer deze uitdagingen een voor
een worden aangepakt. Toonaangevende industriële machinebouwers
en eindproductfabrikanten moeten hun perspectief verschuiven van
het opbouwen van een organisatie die alleen bekend staat om zijn
betrouwbaarheid naar een organisatie die—ondersteund door dataanalyse—bekend staat om zijn snelheid en flexibiliteit.27 Elk bedrijf moet
een gedegen basis voor bedrijfsprocessen en technologie hebben om
bedrijfsflexibiliteit mogelijk te maken. Op zijn beurt maakt dit innovatie
en verandering van bedrijfsmodellen mogelijk, terwijl silo's tussen IT/
OT en engineering/services worden afgebroken. Dankzij digitale
bedrijfstransformatie in de hele organisatie—aangedreven door de juiste
technologische basis—zijn de benodigde snelheid en bedrijfsflexibiliteit
mogelijk waarmee bedrijven deze uitdagingen kunnen aangaan en de
concurrentie kunnen overtreffen.

Inzet van middelen
(voorbeeld van gebruiksscenario)

Airbus
Airbus is begonnen met investeringen
in slimme tools en verbonden
machines voor een Fabriek van
de toekomst. Het bedrijf maakt
gebruik van rapid prototyping om
nieuwe technologie te ontwikkelen
vanaf de eerste basisimplementatie
tot de echte toepassing. Dankzij
de integratie van cyber-fysieke
systemen en data-analyses is
slimmere productie mogelijk en
kunnen operators en machines
samenwerken in dezelfde fysieke
omgeving

Een digitale revolutie in de Europese productiesector
Als fabrikanten niet gebruikmaken van digitale bedrijfstransformatie om over
te stappen op services, zijn hun inspanningen gedoemd om te mislukken.
Technologische veranderingen zijn van cruciaal belang, maar moeten samen
met organisatorische veranderingen worden uitgevoerd. Dat vraagt om
consistent beleid en een consistente bedrijfscultuur, gestimuleerd door topdown leiderschap van het management en de raad van bestuur.28
Zoals we hebben gezien, worden Europese fabrikanten geconfronteerd met
een steeds vluchtigere markt. En zoals uit de resultaten van ons onderzoek
blijkt, begrijpen ze dat digitale disruptie dreigt en dat innovatie en evolutie
van bedrijfsmodellen nodig zijn. Desalniettemin dreigen hun wereldwijde
concurrenten, vooral in Azië, hen te overtreffen wat betreft digitale innovatie.
In een dergelijk klimaat is "dezelfde koers blijven varen" geen haalbare optie.
Alleen door digitale transformatie kan Europa ook in het digitale tijdperk een
productiekrachtpatser blijven.[
]
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Organisaties die transformeren, zullen een nieuw tijdperk van innovatie
meemaken, met concreet profijt wat betreft uptime, veiligheid,
energiebesparing en klantbetrokkenheid. Door organisatiebrede digitale
bedrijfstransformatie te stimuleren, kunnen de winnaars het servicedilemma—
en hun concurrenten—achter zich laten.
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