Visual Analytics Services
Ontsluit het volle potentieel van uw data
met visualisaties op maat

siemens.be/services/visual-analytics

De hoeveelheid data die u
als machinebouwer of
fabrikant uit uw systemen
kunt halen neemt zienderogen toe. Maar wat doet u
ermee? Gegevens zonder
inzichten hebben weinig
waarde – en precies die
inzichten wil Siemens u
als digitaliseringspartner
bieden. Zodat u nog snellere
en nog betere beslissingen
kunt maken.

De uitdaging
Hoe zorgt u ervoor dat uw machines
en systemen steeds optimaal presteren?
Dat ze wendbaar worden ingezet in
een steeds sneller veranderende en
veeleisendere markt? En dat defecten,
onderhoud, en down-time zo weinig
mogelijk impact hebben op uw
efficiëntie en productiviteit? Het
antwoord is uiteraard: door relevante
data te verzamelen uit uw machines
en installaties, en die met elkaar in
verband te brengen.

Maar data wordt alleen waardevol met
de juiste inzichten. Idealiter ziet u in
een oogopslag alle relevante metrics
en hoe ze zich onderling verhouden.
Welke machine is binnenkort aan
onderhoud of herstelling toe?
Welk onderdeel van uw fabriek is
het minst productief en wat kunt u
daaraan doen? En waar en wanneer
verbruikt u het meeste energie?

De oplossing
Om die inzichten te verkrijgen is het
belangrijk dat u een helder overzicht
heeft. Siemens lanceerde daarom
Visual Analytics Services: visualisaties
op maat van uw doelstellingen,
waarin u in een oogopslag de belang
rijkste metrics voor uw business kunt
raadplegen.
Samen met onze experts bespreekt u
de KPI’s en verbanden die cruciaal zijn
om uw businessdoelen te bereiken.
En die vertalen we naar eenvoudige,
heldere visualisaties. Onze oplossingen
helpen u trends te herkennen, nieuwe
kansen te grijpen en uw processen te
verbeteren. En dat alles met inzicht in
uw technologie en industrie, zodat u
steeds gefocust blijft op die facetten
die voor uw business belangrijk zijn.

Uw voordelen
• Geniet van een transparante en overzichtelijke rapportering van
uw belangrijkste KPI’s en de status en prestaties van uw assets.
• Analyseer trends en ontdek nieuwe mogelijkheden om
de beschikbaarheid en productiviteit van uw machines en
installaties te verhogen.
• Verbeter en innoveer uw product, (installatie-)service,
machines en installaties met datagedreven inzichten.
• Centraliseer data uit verschillende toepassingen
en leg nieuwe verbanden.
• Ga snel aan de slag dankzij een complete testomgeving
en eenvoudige installatie.
• Maak gebruik van dynamische en interactieve tools om
het maximum uit uw data te halen.
• Gegarandeerde veiligheid voor wie gebruikmaakt van Siemens’
MindSphere cloudplatform.
• Reken op onze kennis en ervaring in een wijde schare van
industrieën, industriële protocolllen en sectoren.
Scan de QR-code en ontdek uw voordelen.
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