
 
 

Bintz Flexthink Seminar – 17/04/2018 - Westerlo 

 

08:30 | Ontvangst 

09:00 | Welkomstwoord en introductie 

09:15 | Industrial IoT: The HMS & eWON vision – Dominique Blanc  

Vandaag is iedereen bezig met “Industrial IoT” en “Industry 4.0”. Voor eWON is IIoT nooit een 

buzzwoord geweest, het is al jaren hun core-business ! eWON en HMS delen graag met u hun visie 

over de toekomst van IIoT en laten zien hoe door predictive maintenance en asset management 

nieuwe businessmodellen zullen ontstaan voor machinebouwers en integratoren. Deze presentatie 

toont hoe u doelstellingen en prioriteiten stelt.  

10:30 | Pauze 

10:45 | Verzamelen van machinedata via Talk2M  & DataMailbox – Karel De Kegel  

U weet intussen dat Talk2M een eenvoudige oplossing biedt om vanop afstand toegang te krijgen 

tot uw installaties. Maar Talk2M is meer dan enkel een remote access kanaal! Kom meer te weten 

over de geavanceerde features van Talk2M en ontdek de mogelijkheden om live-data en 

historische fielddata te verzamelen en te integreren in uw IIoT applicaties en/of diensten. Hierbij 

verliezen we uiteraard het onderwerp veiligheid niet uit het oog. 

12.30u | Middaglunch – Walking dinner 

13:30u | Productvoorstelling eWON Flexy 205 – Karel De Kegel & Kristof Brouwers 

De nieuwe Flexy 205 kreeg niet voor niets de naam van IIoT-Gateway opgekleefd, wij leggen u uit 

waarom dit krachtige device dé way-to-go is om machinedata te verzamelen. Hiernaast tonen we 

u a.d.h.v. demo’s enkele nieuwe features zoals eCatcher Mobile, PLC discovery functie en geven u 

tevens een rondleiding in de nieuwe user interface. 

14:45 | Pauze 

15:00 | PLUTO Live Report – Dominique Dias 

PLUTO Live Report is een dashboard- en rapportagesoftware die rechtstreeks connecteert op de 

DataMailbox service van eWON. Hierdoor wordt het kinderspel uw verzamelde machinedata te 

transformeren in rapporten en dashboards. Bovendien zijn de rapporten ook beschikbaar in de 

webbrowser en volledig HTML5 responsive. 

15:45 | Kheiron Service Platform – Julien Dalmasso 

Kheiron Service Platform is een cloud gebaseerd IIoT platform. Het stelt u in staat om een globaal 

overzicht te krijgen van al uw eWON’s in de field en de verzamelde data ervan te visualiseren. Het 

geheel wordt compleet gemaakt doordat ook een koppeling mogelijk is met LoRa & SigFox 

sensoren. Asset management in de praktijk dus!  

16:30u – Afterdrink / Apéro 


