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“
De core business van Ansomatic 
was decennialang het aanbieden 
van assembly solutions, alles rond 
het vastzetten van bout- en moer-
verbindingen in de assemblage. Dat 

doen we nog steeds, maar waar we eerst een 
hardwarebedrijf waren dat ook standaardsoft-
ware kon aanbieden, zijn we nu uitgegroeid 
tot een softwarebedrijf met ook een hardware 
luik. Het accent is dus verschoven.”

Groeiende behoefte aan data
“We stelden vast dat er bij onze klanten een 
groeiende behoefte leefde om dieper inzicht 
te verwerven in hun assemblageproces-
sen: welke operator heeft welke handeling 
uitgevoerd en met welke parameters? De 
standaard softwarepakketten van de fabri-
kanten konden dit wel gedeeltelijk beant-
woorden, maar er was ruimte voor verbete-
ring. In 2008 hebben we daarom een bedrijf 
opgestart in het Verenigd Koninkrijk, waar 
we vooral aan onze eigen softwareplatfor-
men werken. De laatste vijf jaar kwam dit in 

een stroomversnelling terecht en legt Ans-
omatic de nadruk op in-house ontwikkelde 
proces control software.”

Controle én ondersteuning
“Het gaat om het monitoren en onder-
steunen van menselijke handelingen. Zo 
krijgen bedrijven een accuraat beeld van 
de kwaliteit van de processen én van de 
operatoren. Dat is erg zinvol in een sector 
waar veel met interims wordt gewerkt 
en de investeringen voor opleiding mini-
maal worden gehouden. Het individuele 
groeipotentieel en de nood aan extra onder-
steuning worden op die manier helder 
blootgelegd. Fouten worden gedetecteerd 
en vermeden in de toekomst. Ook de ope-
ratoren zelf krijgen hiermee een uiterst 
nuttige tool. Via een badge  - en op termijn 
bijvoorbeeld eye recognition - worden al 
hun handelingen gelogd en ondersteund 
door digitaal gepresenteerde instructies of 
video’s. Ook het samenwerken met zoge-
naamde cobots wordt intuïtiever gemaakt.”

Direct inzetbaar
“Onze systemen zijn verrassend eenvoudig te 
gebruiken én te implementeren. Operatoren 
krijgen bij iedere stap - letterlijk on the job - 
glasheldere instructies. Om zo’n systeem op te 
zetten, volstaat grondige kennis van de eigen 
processen. Ook teambegeleiders kunnen dit 
doorgaans installeren. We noemen het ons Fast-
Food-systeem - je selecteert simpelweg de beno-
digde onderdelen. De war for talent, één van de 
pijnpunten van industry 4.0, wordt hiermee 
gedeeltelijk omzeild. Schaarse, hoogopgeleide 
profielen zijn namelijk niet vereist.” ■

“
Provan was in 2012 een van de 
pioniers die de productiemetho-
dologie quick response manufac-
turing (QRM) implementeerden 
in hun bedrijfsvoering. QRM is 

een methodologie waarmee productie-
doorlooptijden drastisch kunnen worden 
geminimaliseerd. Dat gebeurt door de zoge-
naamde white space, de tijd waarin niets 
gebeurt, zo veel mogelijk uit te schakelen. 

Deze methodologie beperkt zich echter niet 
tot de productie. Je kan het toepassen op je 
hele bedrijfsvoering, van een vlotte verwer-
king van o�ertes tot een zo snel mogelijke 
verzending van goederen.”

“QRM biedt een grote meerwaarde voor 
omgevingen met een grote variatie aan 
relatief kleine productiebatches in een snel 
veranderende markt. Het voordeel is dat we 
als toeleverancier focussen op tijd in plaats 
van op kosten en zo een gunstige invloed 
hebben op de TCO (total cost of ownership). 
Dat geeft klanten een strategisch voordeel 
op hun concurrenten. Het maakt hen flexi-
beler, waardoor ze sneller kunnen inspelen 
op veranderende vragen en noden.”

Volledige verticale integratie  
en ontzorging

“Tussen het design van producten en de 
commercialisatie daarvan - die beide best 
gebeuren door onze klanten - proberen we 
ons als toeleverancier verticaal zo diep moge-
lijk te integreren. Zo produceren we bijvoor-
beeld niet enkel alle metalen onderdelen 
van een kinesitherapiebank, maar staan we 
in voor de volledige coördinatie (one-stop-
shop) en opvolging van alle voor- en nabe-
handelingen alsook alle andere onderdelen 
zoals de kussens, de motoren en de verlich-
ting. Zo vergroten we de voordelen van onze 
QRM-methodologie en garanderen we dat de 

TCO van onze klanten onder controle blijft.”
“Early supplier involvement (ESI) bete-

kent in dit kader dat we zo vroeg mogelijk 
na de designfase moeten instappen om met 
onze productie-knowhow een maximaal 
voordeel te kunnen bieden. Bovendien heb-
ben we een aparte prototype-afdeling die al 
meteen een extra toegevoegde waarde kan 
bieden zodra de klant een design klaar heeft. 
Als one-stop-shop provider bieden we een 
totale ontzorging en halen we alle voorde-
len van QRM uit de kast in combinatie met 
onze doorgedreven digitalisering. Samen 
met andere transformaties lag dit mee aan 
de basis van onze verkiezing tot ‘Factory of 
the Future’ in 2015 en 2018.” ■
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Proces control software neemt operatoren bij de hand
De menselijke interventie is wellicht één van de laatste grillige factoren in industriële processen. 
Ansomatic ontwikkelt daarom proces control software die de verschillende stappen van operatoren 
controleert en ondersteunt. Meer uitleg door managing director John Van Parys.  Tekst: Sĳmen Goossens

Snelheid en flexibiliteit worden competitief voordeel
De snel evoluerende markt vraagt een steeds grotere variatie aan steeds kleinere batches. Snelheid en 
flexibiliteit worden daarom een cruciaal competitief voordeel. Quick response manufacturing en early supplier 
involvement spelen daar handig op in. Een inzicht door Peter Tans, CEO van Provan.  Tekst: Joris Hendrickx
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