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Siemens presenteert nieuwe software voor
lokalisatiesysteem
• Nieuwe software "Location Intelligence” breidt lokalisatieplatform Simatic
RTLS uit met digital twin voor performance
• Gevisualiseerde real-time analyses creëren potentieel voor optimalisatie en
vergemakkelijken snelle besluitvorming
• Biedt klanten overzicht in materiaalstroom en orderinformatie

Siemens introduceert de nieuwe software "Location Intelligence", die het
lokalisatieplatform Simatic RTLS (Real-Time Locating System) uitbreidt met de
digital twin voor performance. De web-gebaseerde software analyseert en
visualiseert bewegingsgegevens, verwerkt gebeurtenissen en is direct toegankelijk
vanuit lokale ERP- (Enterprise Resource Planning) of MES-systemen
(Manufacturing Execution System). De op basis van positiegegevens verkregen
intelligentie biedt de gebruiker een uitgebreid overzicht van materiaalstromen,
orderinformatie of mogelijke probleemgebieden.

De transponder-ID is gekoppeld aan de bestaande ordergegevens. Afhankelijk van
de processtap en de orderstatus kan de orderinformatie vervolgens op de Simatic
RTLS ePaper-transponders worden weergegeven, waardoor een papierloze
oplossing wordt geboden. Location Intelligence biedt gebruikers eveneens de
mogelijkheid afzonderlijke werkstukken of de gehele order in real-time te volgen.
Wanneer de order-ID wordt ingevoerd, worden de real-time posities van de
gekoppelde transponders op de digitale kaart van de klant weergegeven.

De op deze manier verkregen transparantie maakt een individuele optimalisatie van
de productie- en logistieke processen mogelijk. De sleutel daartoe zijn de
zogenoemde geofences (virtueel gedefinieerde gebieden). Deze kunnen in de
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software worden aangemaakt door middel van drag & drop om te detecteren
wanneer een klant bepaalde gebieden binnenkomt of verlaat. De bijbehorende
entry- en exit-events kunnen statistisch worden geëvalueerd, gevisualiseerd of
gekoppeld aan aanvullende acties.

Daarnaast leidt de combinatie van locatie- en bedrijfsinformatie tot transparante
processen: Zoekopdrachten worden tot een minimum beperkt omdat de posities van
alle relevante objecten op verschillende terminals in real-time worden
gevisualiseerd. Knelpunten of afwijkingen in de productieplanning kunnen met
behulp van geofences eenvoudig worden vermeden. Tegelijkertijd brengen de realtime analyses nog niet ontdekte optimalisatiemogelijkheden in de fabriek aan het
licht en ondersteunen ze snelle besluitvorming.

Een rechtenvrije persfoto is te vinden op
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:57bffc49-4168-47ee-bca8171acf24d9ba/operation:download/IM2020040257DI.jpg
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Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking
met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital
Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om
de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de
specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en
flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te
integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft
internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.

Disclaimer Vakpers
Dit document bevat verklaringen omtrent onze toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige
gebeurtenissen of ontwikkelingen waarbij Siemens betrokken is, die mogelijk toekomstgerichte uitspraken bevatten.
Deze uitspraken kunnen worden herkend aan woorden als “verwachten”, “willen”, “anticiperen”, “beogen”, “plannen”,
“geloven”, “streven”, “inschatten”, “zullen”, “ramen”, of woorden van vergelijkbare strekking. Mogelijk doen wij ook
toekomstgerichte uitspraken in andere rapporten, in presentaties, in materialen verstrekt aan aandeelhouders, en in
persberichten. Daarnaast kunnen onze vertegenwoordigers van tijd tot tijd mondelinge toekomstgerichte uitspraken
doen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannames van het
management van Siemens, die vaak buiten de invloedsfeer van Siemens liggen. Deze gaan gepaard met een
Pagina 2/3

Siemens

Persbericht

aantal risico's, onzekerheden en factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's en factoren die in
publicaties zijn beschreven, met name in het hoofdstuk Risico's in het Jaarverslag. Indien een of meer van deze
risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien de onderliggende verwachtingen niet uitkomen of de aannames
onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten, prestaties of einduitkomsten van Siemens (in zowel
negatieve als positieve zin) wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden beschreven in de
betreffende toekomstgerichte uitspraak. Siemens acht zich niet gehouden en is ook niet voornemens om deze
toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien in het licht van ontwikkelingen die afwijken van de
verwachtingen. Door afronding van getallen vormen de afzonderlijke cijfers in dit document en andere documenten
mogelijk geen exacte optelsom van de vermelde totalen, en zijn percentages mogelijk geen exacte weergave van
de absolute cijfers waarop zij betrekking hebben.
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