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Bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen wordt in eerste instantie vaak 
gekeken naar de primaire processen zoals het programmeren en monitoren 
van machines. Vaak wordt onvoldoende beseft  wat digitalisering kan bijdra-
gen aan het optimaliseren van de interne logistieke processen. Toch biedt 
die digitalisering volop kansen om de logistieke processen te optimaliseren.

VOLOP KANSEN VOOR OPTIMALISATIE

Digitalisering van 
logistieke processen 

Sluiten de automatische lijnen niet op elkaar aan, dan kunnen AGV’s worden gebruikt.

Logistiek in een productiebedrĳ f draait in eerste 
instantie om producten en onderdelen die tĳ -
dens het productieproces van de ene plaats naar 
de andere getransporteerd, opgeslagen en 
daarna weer verder getransporteerd moeten 
worden. Traditioneel worden producten of 
onderdelen vaak met heftrucks, palletwagens, 
transportkarren, bovenloopkranen en dergelĳ ke 
getransporteerd. Hierbĳ  weet degene die het 
transport verzorgt, meestal exact waar de goede-
ren (tĳ delĳ k) moeten worden opgeslagen. 
Steeds vaker krĳ gen we te maken met geauto-
matiseerde systemen om de goederen te ver-
plaatsen en/of (tĳ delĳ k) op te slaan. 

2 4  U U R  P E R  D A G
In de plaatverwerkende industrie wordt gewerkt 
met grote magazĳ nen waarin de uitgangsmate-
rialen worden opgeslagen. Aangestuurd door de 
planning wordt een opgeslagen plaat uit het 
magazĳ n gehaald en volledig automatisch naar 
bĳ voorbeeld een lasersnĳ machine gebracht. Dit 
gebeurt steeds vaker 24 uur per dag. Nadat de in 
de plaat geneste onderdelen zĳ n gesneden, 
wordt het geheel automatisch terug naar het 
platenmagazĳ n gebracht. Zodra medewerkers 
daaraan toe zĳ n, wordt de gesneden plaat ver-
volgens weer opgeroepen om uitgeraapt te wor-
den. Bĳ  al deze bewerkingen wordt digitaal bĳ -

gehouden op welke plaats de plaat en/of de 
onderdelen zich bevinden. Aangezien met deze 
systemen 24 uur per dag wordt gewerkt, is dit 
alleen mogelĳ k door de producten digitaal te 
volgen en aan te sturen. Waar voorheen produc-
ten op vooraf gedefi nieerde posities geplaatst 
moesten worden, kan nu gewerkt worden met 
een chaotisch magazĳ n, waarbĳ  de platen of 
onderdelen op een willekeurige vrĳ e plaats 
gezet kunnen worden en waarbĳ  de opslagloca-
tie digitaal wordt vastgelegd. 

P A T E R N O S T E R
Gaat het om kleinere producten of onderdelen, 
dan kan een paternostersysteem dezelfde logis-
tieke voordelen bieden als de eerdergenoemde 
platenmagazĳ nen. De digitale informatie uit 
dergelĳ ke systemen wordt uitgewisseld met het 
ERP-systeem, zodat direct over actuele informa-
tie kan worden beschikt. Paternostersystemen 
worden doorgaans bemand gebruikt. Een mede-
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het beste geproduceerd kunnen worden of voe-
ren daarop aanpassingen door (vaak in overleg 
met werkvoorbereiding/klant) ten behoeve van 
een betere maakbaarheid. Deze tekeningen met 
aantekeningen worden vaak in de fabriek 
bewaard voor de volgende keer dat het product 
gemaakt moet worden. Zĳ n er echter in de tus-
sentĳ d wĳ zigingen doorgevoerd op het product, 
dan is de kans groot dat deze over het hoofd 
worden gezien. Door te werken met digitale 
tekeningen is het mogelĳ k te zorgen dat ieder-
een altĳ d alleen over de actuele tekening kan 
beschikken. Wel moet dan gezorgd worden voor 
digitale mogelĳ kheden om de aantekeningen 
die men eerst op een fysieke tekening aan-
bracht, nu digitaal vast te leggen. Door te wer-
ken met digitale tekeningen kan het fysieke 
afdrukwerk komen te vervallen.

W E R K I N S T R U C T I E S
Productiemedewerkers en logistieke medewer-
kers hebben behoefte aan allerlei informatie en 
werkinstructies. Traditioneel wordt dit allemaal 
op papier uitgeprint en vervolgens door iemand 
fysiek naar de medewerkers gebracht. Digitalise-
ring maakt het mogelĳ k om de gewenste infor-
matie direct bĳ  de medewerker te krĳ gen. Dit 
gebeurt soms middels schermen maar kan ook 
via een bril worden aangeboden. Virtual reality 
en  augmented reality (toevoegen van virtuele 
beelden aan de werkelĳ kheid) wordt steeds toe-
gankelĳ ker om de digitale informatie direct aan 
de medewerkers ter beschikking te stellen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, 
neem dan contact op met Teqnow via info@
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Om de gewenste informatie op de juiste plaats te 

brengen lopen medewerkers vaak forse afstanden in 

de fabriek.

werker roept het betreff ende product op, 
waarna het handmatig wordt uitgenomen en 
verder getransporteerd. Aangezien digitaal 
bekend is waar alle onderdelen zich bevinden, 
zĳ n deze handelingen geschikt om te robotise-
ren. Digitaal oproepen van het juiste product, 
gevolgd door het gerobotiseerd uitnemen van de 
producten uit het magazĳ n zĳ n goed mogelĳ k. 
Om losse onderdelen gerobotiseerd te kunnen 
pakken is het wel nodig om met een camera de 
positie te laten herkennen, zodat de robot het 
onderdeel kan pakken (bin-picking). Als dit gero-
botiseerd wordt uitgevoerd, ligt de volgende 
robotiseringsstap voor de hand: het automatisch 
transporteren van de geselecteerde producten. 
Door de robot de producten op een Automated 
Guided Vehicle (AGV) te laten plaatsen kunnen 
deze vervolgens direct naar de gewenste plaats 
worden getransporteerd. Paternostersystemen 
en AGV’s bestaan al lang. Door de verdergaande 
digitalisering wordt het steeds laagdrempeliger 
om dergelĳ ke systemen aan elkaar te koppelen 
tot een compleet automatisch systeem. Als 
interne logistiek als een automatische fl owline 
ingericht wordt, is de logistiek optimaal. Digita-
lisering maakt het mogelĳ k om producten op 
productdragers automatisch door de fabriek te 
laten bewegen. Hierdoor is het mogelĳ k om de 
producten geautomatiseerd langs de verschil-
lende (vaak geautomatiseerde) werkplekken te 
leiden. Sluiten de automatische lĳ nen niet op 
elkaar aan, dan kunnen op die plaatsen ter aan-
vulling AGV’s worden gebruikt.

L O G I S T I E K  V A N  I N F O R M A T I E
Naast de logistiek van fysieke producten heeft 
ieder bedrĳ f te maken met veel logistiek van 
informatie. Om de gewenste informatie op de 
juiste plaats te brengen lopen medewerkers 
vaak forse afstanden in de fabriek. Digitalisering 
maakt het mogelĳ k om de juiste informatie 
direct bĳ  de juiste medewerker te krĳ gen. Als 
de productie gepland is, wordt de leverdatum 
vaak aangegeven op een orderbegeleidingskaart 
die de productie in de fabriek begeleid. Daar-
naast wordt een planning uitgeprint waarin de 
medewerkers de productievolgorde kunnen afl e-
zen. Zeker in de huidige tĳ d vragen klanten 
steeds vaker om fl exibiliteit ten aanzien van de 
levertĳ d. Daardoor worden planningen regelma-
tig gewĳ zigd. Om de levertĳ d op de orderbege-
leidingskaart te wĳ zigen moet men deze in de 
fabriek opsporen en daar aanpassen. Dit wordt 
zelden gedaan. Hierdoor worden er vaak twee 
verschillende levertĳ den aan de medewerkers 
gecommuniceerd, waardoor regelmatig de ver-
keerde informatie wordt gevolgd. Digitalisering 
maakt het mogelĳ k dat medewerkers alleen 
over die informatie beschikken, die ook werke-
lĳ k voor hun bedoeld is en die tevens altĳ d 
actueel is.

Ditzelfde geldt voor het werken met tekenin-
gen. Uitgeprinte tekeningen worden in de 
fabriek gebruikt voor de productie. Productie-
medewerkers maken vaak aantekeningen op 
deze papieren tekeningen hoe deze producten 

Virtual reality 

en augmented 

reality wordt 

steeds 

toegankelijker.


