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EFFICIËNTER PRODUCEREN

Ten tijde van Industrie 4.0 hebben productiebedrijven slanke en  economische 

bedrijfsprocessen	nodig,	om	snel,	fl	exibel	en	tegelijkertijd	tegen		concurrerende	

prijzen	te	kunnen	produceren.	Manufacturing	Execution	Systemen	zijn		daarbij	

een hulpmiddel deze schijnbaar tegenstrijdige eisen met elkaar te  verbinden. 

Resource-	en	energie-effi	ciency	zijn	van	doorslaggevende	betekenis	in	een	

moderne	 productie-omgeving.	MES	 schept	 transparantie	 in	 de	 productie,	

ondersteunt effectief het almaar doorgaande verbeterings proces en stelt in 

staat, tot nu toe onbekend economisch potentieel op te sporen. Daarbij is 

een prestatieverbetering van 10% of meer geen uitzondering.

Workshop	MES	&	Industrie	4.0
De workshop is bestemd voor vakspecialisten en leidinggevend personeel uit 

productiebedrijven en belicht o.a. de volgende onderwerpen:

• Besparingsmogelijkheden in de productie

•	 MES-oplossingen	in	de	theorie	en	praktijk

• Betekenis van kengetallen (bijv. OEE, bezettingsgraad, GEFF)

•	 Het	gebruik	van	MES	en	ROI-beschouwingen

•	 MES	als	basis	(zuil)	voor	Industrie	4.0	(Smart	Industry)

Uw thema’s zijn voor ons belangrijk!
Bij	uw	aanmelding	kunt	u	uw	eigen	thema‘s	voor	MES	&	Industrie	4.0		indienen.	

Wij zullen deze in het kader van de workshop meenemen.

Locatie

Hotel van der Valk

Aalsterweg 322 

5644 RL Eindhoven 

Tel. +31 40 211 60 33

www.hoteleindhoven.nl



AGENDA

09:00	 Ontvangst	deelnemers	&	inschrijving

09:30 Welkom

09:45 Op weg naar Smart Factory 

Efficiëncy,	productiviteit	en	Industrie	4.0

10:30	 Koffiepauze	en	netwerken

11:00  MES-gebruikerscenario‘s voor uw productie 

• Gegevens verzamelen 

• KPI‘s bepalen 

• Detailplanning productieorders en sturen productie 

• Kwaliteit en traceerbaarheid waarborgen 

• Inzet resources en materiaalstromen optimaliseren 

• Energiekosten reduceren 

•	Complexiteit	beheersen	en	klanteneisen	realiseren 

• Motiveren medewerkers en inzetbaarheid personeel optimaliseren

12:30 Lunch

13:30 Presentatie Best-Practise 

Een	MES-gebruiker	vertelt

14:15	 Koffiepauze	en	netwerken

14:30	 Discussie:	Uw	thema‘s	m.b.t.	MES	&	Industrie	4.0

15:00	 Vragen,	antwoorden	&	feedback

15:15 Afsluiting, hapje en een drankje

Live Demo



OVER ONS

MPDV met het hoofdkantoor in Mosbach 

ontwikkelt	modulaire	Manufacturing	 Excecu-

tion	 Systemen	 (MES).	 40	 jaar	 projectervaring	

stelt	MPDV	 in	 staat	MES-producten,	 	diensten	

in	 MES-omgevingen	 alsmede	 complete	

MES-oplossingen	aan	te	bieden.

De organisatie heeft momenteel 420 mede

werkers	 in	 dienst	 op	 elf	 verschillende	 locaties	 in	 Duitsland,	 China,	 Maleisië,	

	Singapore,	USA	en	 Zwitserland.	Gebruikers	uit	 verschillende	branches	 –	uiteen-

lopend	van	metaalverwerking,	kunststofindustrie	tot	aan	medische	technologie	

–	profiteren	reeds	van	meer	dan	1250	installaties	van	de	meermaals	bekroonde	

MES-oplossingen	van	MPDV.	Hiertoe	behoren	middelgrote	productiebedrijven	als	

internationaal opererende ondernemingen. Als TOP100onder neming telt MPDV 

tot de innovatiefste middelgrote bedrijven in Duitsland.

HYDRA, het overeenkomstig VDI 5600 

 modulair opgebouwde Manufacturing 

Execution	 System,	 ondersteunt	 productie-	

bedrijven	bij	het	efficiënter	maken	van	hun	

productieprocsessen, bij het opschroeven van de productiviteit en daardoor 

de	eigen	concurrentiepositie	veilig	te	stellen	resp.	uit	te	bouwen	–	ook	met	het	

oog op Industrie 4.0. HYDRA kan worden geïntegreerd in  bestaande ITland

schappen	en	dient	als	intelligente	verbinding	tussen	de	productie	(Shopfloor)	

en	managementlaag	(bijv.	het	ERP-system).	

Contact Registratie

MPDV Mikrolab GmbH Online: mpdv.info/ws7

An der Bewer 4a EMail: hamm@mpdv.com

59069 Hamm (Duitsland)

Tel. +49 2385 921240 Inschrijfvoorwaarden:

www.mpdv.com mpdv.info/wsvoorwaarden

Wij beantwoorden uw vragen tijdens het event en natuurlijk rondom het 

	thema	MES	&	Industrie	4.0

http://mpdv.info/wsvoorwaarden
http://mpdv.info/ws7

