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Pitstop 4: inventariseer de 
requirements
Wat heeft u nodig om uw doelstellingen 
te bereiken? De kartrekker brengt dit, in 
samenspraak met stakeholders, in kaart. 
Denk bijvoorbeeld na over welke informatie 
er uit de machine moet komen, hoe u die 
wilt delen met derden en wat er aan de 
machine moet gebeuren om dat voor elkaar 
te krijgen. 

Pitstop 1: stel een goed projectteam samen
Stel een team van mensen vanuit verschillende afdelingen samen, die zich 
willen inzetten om Machine as a Service te realiseren. Stel daarnaast een 
kartrekker aan; iemand die het initiatief neemt en wiens doel het is om ‘het 
voor elkaar te krijgen’. De kartrekker is niet functie-afhankelijk en kan zowel 
R&D-manager of servicemanager als hoofd productontwikkeling of directeur 
business development zijn. Ten slotte heeft u een sponsor nodig; iemand 
vanuit de directie die achter het idee staat.

Pitstop 2: bepaal uw  
IoT-strategie
Bepaal wat u gaat doen, hoe u het gaat 
doen en met wie. Maar ook vóór wie. Dit 
is nodig om een beeld te krijgen van waar 
u precies heen wilt. Hierbij betrekt u uw 
stakeholders; collega’s op verschillende 
afdelingen, klanten en investeerders. Toets 
of uw plan overeenkomt met wat zij willen.

Pitstop 5: kies de juiste partner
Als u goed weet wat u wilt, moet u ervoor zorgen dat u een 
technologiepartner vindt die het voor u kan realiseren. Deze partner 
ondersteunt u bij de transitie naar Machine as a Service door onder andere 
de benodigde waardevolle data uit uw prachtige machines te halen. 

Pitstop 3: werk een business case uit
Stel vast op welke manier u geld gaat verdienen en welke waarde er precies toegevoegd wordt. Uit het zich 
in kostenbesparing, productie-efficiëntie, een hogere omzet, sterkere klantbinding of wellicht het delen van 
waardevolle data? Maak hier een goede afweging in.

Pitstop 6: voer een Proof of Concept uit
Heeft u een geschikte technologiepartner gevonden, voer dan een eerste 
interne test uit. Begin met een kleine investering, een makkelijke instap. 
Sluit de eerste machine aan en kijk hoe het werkt. Kijk hoe klanten en de 
interne organisatie erop reageren. Zo kunt u toetsen of u wellicht nog wat 
onderdelen moet aanpassen.

Pitstop 7: vind een launching customer
Vind een klant die openstaat voor vernieuwing, die kansen ziet en de 
oplossing graag wil proberen.  Het is belangrijk om ervoor te zorgen 
dat het concept eerst bij één klant uitstekend werkt. Hij kan vervolgens 
als referentie fungeren. Bied de klant in ruil een paar voordelen; maak 
de dienst bijvoorbeeld goedkoper of laat hem meedenken over de 
implementatie. 

Pitstop 8: brede lancering
 
Heeft u met uw eerste klant een 
succesverhaal in handen, dan is het tijd voor 
een brede lancering!  

Kwaliteit van dienst of product verbeteren  

Productiviteit van personeel verhogen 

Betrouwbaarheid van werkzaamheden verhogen 

Productiviteit van activa verhogen

Kosten van materialen of afval verlagen

Nieuwe klanten benaderen

Klanttevredenheid verhogen

Inzicht verkrijgen voor nieuwe producten/diensten of kostenefficiëntie

Time-to-market versnellen, ontwikkelingskosten verlagen
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De route naar Connected Machines
Op elke klantlocatie en 24/7

De wereld verandert in een razendsnel tempo door de explosieve groei van technologie en kennis. 
Er vindt een enorme digitalisering plaats van producten, diensten en processen. We spreken zelfs 
van de vierde industriële revolutie. Als machineleverancier weet u dat het belangrijk is om nu de 

kansen te benutten, maar weet u ook welke route u het beste kunt nemen om van meerwaarde te 
zijn voor u en uw klanten? Volg de route naar Machine as a Service!

Ruim 80% van de bedrijven verwacht dat Industry 
4.0 de komende vijf jaar significant invloed zal hebben 

op hun besluitvormingsprocessen

Van een goed idee tot een oplossing

Top 10 redenen voor bedrijven om IoT-oplossingen toe te passen

Bain IoT Customer Survey, 2016

PwC – industry 4-0: building the digital enterprise, 2016
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Connected Machines met Axians

Axians bewandelt graag samen met u de route met ons MAESTRO platform. 
 We helpen met uw verdienmodel en passen onze kennis en ervaring toe 

om u sneller op weg te helpen. 

axians.nl/maestro
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