
Smart Industry en The DOC, een smart combinatie! 
 

Oracle APEX integratie met industriële automatisering: Helemaal zo gek nog niet! 

Binnen de wereld van de industriële automatisering is 
verticale systeem integratie, de bundeling van proces- en 
productie- automatisering met bedrijfsinformatisering in 
één totaaloplossing, één van de “hot topics”. Dit is een 
belangrijke stap binnen het “Smart Manufacturing” 
concept, waarbij technologie een van de pijlers is. Hierbij 
staat een geïntegreerd data model centraal en moet er 
plant- en enterprise-brede integratie tot stand gebracht 
worden. 
 

Het “Smart Manufacturing” concept is in maart 2012 door 
President Obama gepromoot als de manier om de 
Amerikaanse fabrieken weer competitief te maken. 
“Smart Manufacturing” heeft overeenkomsten met 
“Smart Industry”, zoals dit in Nederland ondersteund 
wordt door o.a. VNO, KvK en Ministerie van EZ. Voor de 
manufacturing/maakindustrie gaan technologische 
ontwikkelingen soms net zo snel als bijvoorbeeld in de 
retail markt, met een wereldwijde verandering tot gevolg. Ook hier geldt, stilstand is achteruitgang. 
 

Voorbeelden van technologisch innovaties zijn: 
▪ Big Data ▪ 3D-printing ▪ Robotisering ▪ Machine Learning ▪ Internet of Things ▪ Mobile Devices  
▪ Business Intelligence ▪ Verticale systeemintegratie ▪ Ketensamenwerking ▪ Live productie dashboards  
▪ Uniforme interfacing met industriële systemen 
 

Smart Industry veranderd het speelveld volledig waardoor bedrijven een verdere transitie naar de digitale 
wereld moeten maken. Gelijktijdig zal de noodzaak tot geavanceerde gegevensuitwisseling groeien.  
 

Oracle technologie inzetten bij het “Smart 
Manufacturing”-concept 
Binnen dit concept kan Oracle technologie op verschillende 
plaatsen een rol spelen, bijvoorbeeld de database binnen het 
Process Data Collection & Storage deel, of APEX voor een stuk 
maatwerk binnen het Common MES deel, tot aan Oracle BI 
binnen het Manufacturing & Business Intelligence deel. 
 

Oracle APEX integratie met productieprocessen 
Door slim in te haken op bestaande en al bewezen standaarden 
voor gegevensuitwisseling tussen industriële 
automatiseringssystemen onderling, kan verticale integratie tot 
stand gebracht worden. Hierdoor kan accuraat en real-time 
inzicht gegeven worden in grondstof- en productbewegingen, 
als ook kwaliteitsgegevens direct gekoppeld worden met 
gebruikte grondstoffen en/of gemaakte producten. Daarnaast 
kan er zo ook inzicht gegeven worden in het productieproces 
zelf, waarbij gegevens rondom energieverbruik, onderhoud en  

             uitval van machines. 
 

Naast deze “bottom-up” integratie kan Oracle APEX ook ingezet worden om informatie “top-down” te 
integreren. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning van Batch Management, bijvoorbeeld voor het 
vastleggen van recepten (incl. versiebeheer) welke uitgewisseld worden met onderliggende industriële 
automatiseringssystemen, maar ook voor het zichtbaar maken van procesinstructies. 
 

APEX kan hierbij een belangrijke rol spelen als ontwikkel tool, waarmee in korte tijd web-gebaseerde 
(bedrijf kritische) applicaties gebouwd kunnen worden. Daarnaast kunnen er met behulp van APEX 
uitgebreide rapportages en dashboards gebouwd worden. Hiermee kan dan met beperkte inspanning de 
eerste stap voor Manufacturing & Business Intelligence gezet worden.  
 

Ervaringen van The DOC 
ICT dringt diep door in alle facetten van het productieproces. Een integrale totaaloplossing is een 
voorwaarde voor het verbeteren van efficiency. Binnen The DOC hebben wij verschillende succesvolle 
projecten afgerond dankzij inzet van APEX binnen het “Smart Manufacturing”-concept. Hierbij zijn in korte 
tijd met behulp van Oracle APEX verschillende oplossingen ontwikkeld, waarbij productieprocessen en 
verpakkingsprocessen rechtstreeks geïntegreerd zijn met het bedrijfssysteem. 
 

Ook in deze tijd van technologische uitdagingen is The DOC uw partner voor 
innovatieve oplossingen. 
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