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ONTWIKKELAARS DRAAIEN VANAF HET EERSTE UUR PRODUCTIEF MEE

INFO SUPPORT 
HELPT EGEMIN AUTOMATION 
MET CLOUDEXPERTISE

Egemin Automation wilde een cloudoplossing voor zijn klanten ontwikkelen, maar beschikte zelf niet 
over de benodigde expertise. Door samen te werken met Info Support kon het bedrijf zijn project in 
Microsoft Azure en .NET realiseren. 

Arne Vandenberghe, software architect R&D bij Egemin Automation

Egemin Automation ontwerpt, integreert en 
onderhoudt logistieke automatiseringsoplossingen die 
processen voor goederenbehandeling in magazijnen, 
productie- en distributiecentra effi ciënter maken. 
Het bedrijf uit Zwijndrecht is wereldwijd actief 
vanuit acht verschillende landen en stelt meer dan 
350 hoogopgeleide medewerkers tewerk. Egemin 
Automation levert innovatieve automatisch geleide 
voertuigsystemen (AGV), automatische magazijn- en 
distributieoplossingen en kettingvloerbaansystemen. 
Daarnaast biedt het bedrijf ook diensten om de 
systeembeschikbaarheid en de levensduur van 
goederenbehandelingsinstallaties te maximaliseren.

“Voor automatisch geleide voertuigsystemen staan 
we jaar na jaar in de wereldwijde top drie van het 
aantal geïnstalleerde systemen”, zegt Wim Van 
Betsbrugge, team manager R&D bij Egemin Automation. 
“Zulke AGV-systemen zijn volledig automatische 
transportsystemen met onbemande voertuigen. Ze 
verplaatsen automatisch op een veilige manier allerlei 
goederen in productiehallen, magazijnen of 
distributiecentra.”

Cloudgebaseerde diagnose en monitoring
De AGV’s staan wereldwijd bij klanten geïnstalleerd en 
communiceren lokaal met een server bij de klant die 
instaat voor transportbeheer en verkeerscontrole. “Op 
deze servers staan veel nuttige gegevens voor diagnose 
en monitoring, zoals logbestanden, foutmeldingen en 
statistieken,” legt Van Betsbrugge uit. “Als onze 
servicemensen die gegevens willen analyseren, moeten 
ze eerst met het virtual private network van onze klant 
verbinden, de gegevens downloaden en ze kopiëren naar 
ons netwerk. Dat is echter een vrij omslachtig proces.”

Egemin Automation kwam dan op het idee om die 
gegevens centraal in de cloud aan te bieden. Na een 
evaluatie van diverse cloudplatforms koos het bedrijf 
voor Microsoft Azure. De R&D-afdeling van Egemin 
Automation nam de ontwikkeling van de software op 
zich, maar had zelf niet voldoende tijd om de benodigde 
expertise in Microsoft Azure en .NET op te bouwen. “We 
kenden Info Support al van eerdere samenwerkingen, 
en zijn dan ook met hen rond de tafel gaan zitten om 
ons project toe te lichten,” schetst Van Betsbrugge het 
verloop.
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Machine learning
Egemin Automation is nu met enkele klanten aan een 
pilootproject bezig. “Onze AGV’s sturen de meeste 
gegevens realtime naar de cloud. Onze software fi ltert de 
gegevens daar en voegt ze samen om de laatste 
statistieken en inzichten in het systeem te krijgen,” legt 
Van Betsbrugge uit. “Dat zijn niet alleen pure 
statistieken, maar ook complexere analyses met gebruik 
van machine learning. Zo kunnen we trends analyseren, 
waarschuwen voor een type fout dat vaak optreedt, 
outliers detecteren enzovoort.”

Niet alleen de analyses gebeuren in Microsoft Azure, 
het cloudsysteem staat ook in voor de opslag van de 
resultaten. Het systeem stelt deze resultaten via een 
interactief dashboard ter beschikking van Egemin 
Automations klanten en service engineers. Begin 2017 
is de ontwikkeling naar verwachting klaar en biedt het 
bedrijf deze cloudgebaseerde diagnose en monitoring 
als dienst aan al zijn klanten aan.

Professionele en pragmatische aanpak
Gevraagd naar een samenvatting van de ervaringen 
met Info Support hoeft Van Betsbrugge niet lang na 
te denken: “Info Support heeft een professionele en 
pragmatische aanpak, vanaf het eerste contact tot en 
met de uitvoering. We zijn blij dat we met hen 
samenwerken. Wij zijn immers gespecialiseerd in onze 
wereld van logistieke automatiseringsoplossingen, 
maar Info Support heeft heel wat expertise in andere 
domeinen, waarop we in onze samenwerking een beroep 
kunnen doen. Bovendien denken ze actief mee, wat in 
complexe projecten zoals de onze een grote meerwaarde 
is.”

Productief vanaf het eerste uur
“Er was vrij snel een klik. Info Support zag duidelijk in 
wat we wilden bereiken en dacht mee met ons over 
de architectuur en andere belangrijke beslissingen. 
Dat heeft ons overtuigd om voor dit project met hen 
in zee te gaan,” zegt Van Betsbrugge.  Hij stelde een 
kernteam op van back-end en front-end ontwikkelaars, 
een datawetenschapper en een data-ontwikkelaar en 
vulde hen aan met twee ontwikkelaars van Info Support 
en een externe designer. “ De twee ontwikkelaars van 
Info Support werken zowel aan de back-end als aan de 
front-end actief mee. Het klikt goed tussen hen en onze 
ontwikkelaars. Ze zitten hier niet alleen bij ons om code 
te schrijven, maar denken ook actief mee, onderbouwen 
en nemen beslissingen,” aldus Van Betsbrugge.

Arne Vandenberghe, software architect R&D bij Egemin 
Automation, voegt daaraan toe: “Het is me opgevallen 
dat de ontwikkelaars van Info Support maar weinig 
uitleg nodig hebben om een vraagstuk te begrijpen. 
We moesten bijna niets aan opleiding of inwerktijd 
voorzien. De ontwikkelaars waren praktisch vanaf het 
eerste uur productief aan het meedraaien. Daarnaast 
heb ik gemerkt dat een uitdaging voor één ontwikkelaar 
meteen een vraagstuk voor de hele ploeg werd. Als we er 
zelf niet meteen een oplossing voor vonden, gooiden we 
het vraagstuk in de groep en kwam er vaak vrij snel een 
antwoord uit de bus.”

“DE ONTWIKKELAARS VAN INFO SUPPORT 
ZITTEN HIER NIET ALLEEN BIJ ONS OM 
CODE TE SCHRIJVEN, MAAR DENKEN OOK 
ACTIEF MEE, ONDERBOUWEN EN NEMEN 
BESLISSINGEN.”

“INFO SUPPORT HEEFT EEN PROFESSIONELE EN PRAGMATISCHE 
AANPAK, VANAF HET EERSTE CONTACT TOT EN MET DE UITVOERING.”


