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XL Naadloos schakelen van Machine naar 

Onderneming 

  

Een van de werkelijk unieke kenmerken van de Vorne XL Productivity Appliance is 

hoe gemakkelijk het apparaat kan worden geschakeld van een enkele machine naar 

uw hele onderneming. Dit is echt belangrijk omdat het u in staat stelt om te schalen 

op uw tijdlijn - als uw middelen en uw budget het toelaten. De twee belangrijkste 

elementen van schaalbaarheid zijn stapsgewijze uitbreiding en integratie op elk 

moment. 

  

Stapsgewijze uitbreiding 

Onze klanten houden ervan dat ze met XL in hun eigen tempo kunnen uitbreiden. De 

meesten beginnen met een proef, breiden dan uit naar soortgelijke activa in hun 

afdeling, rollen dan uit naar de fabriek en breiden dan uit naar andere fabrieken. Dit 

stelt hen in staat om uit te breiden naarmate hun budget het toelaat en naarmate hun 

XL-ervaring en -vertrouwen groeit. Het verhoogt de flexibiliteit en vermindert de 

risico's enorm.  

 Wilt u een andere machine controleren? Voeg dan nog een XL toe.  

 Wilt u een afdeling of plant monitoren? Voeg dan meer XL's toe.  
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 Wilt u meerdere planten monitoren? Voeg XL toe aan uw LAN.  

We noemen het stapsgewijze uitbreiding. En dat kan allemaal dankzij de 

gepatenteerde XL-technologie. Elke XL rolt naadloos informatie op van de andere, 

zodat u een volledig beeld krijgt van de productie.  

Geen servers. Geen software om te installeren. Geen complexe projecten.  

Uw gegevens blijven veilig achter uw firewalls. En elke lijn krijgt een scorebord. 

Eenvoudig. Effectief. Krachtig. 

 

 

 Altijd geïntegreerd. 

Ergens op het pad naar een bedrijfsontplooiing van XL wordt integratie met andere 

systemen onvermijdelijk een aandachtspunt. Sommige bedrijven beginnen vroeg, 

terwijl andere liever wachten tot veel later. 

Hoe dan ook, XL ondersteunt: ERP, PLC, SQL, MES, OPC, SMS.  

XL is geïntegreerd: 

 Met tientallen toepassingen 



 Bij honderden klanten 

 Over duizenden assets/machines, lijnen heen 

De sleutel is een door de Vetii|Group ontwikkelde set van integratietools die op elk 

moment kunnen worden gebruikt om bruggen te bouwen naar andere systemen. 

Veel voorkomende integraties zijn het starten van XL-rpoductie runs met data vauit 

ERP, het overzetten van jobresultaten naar ERP-systemen, het vastleggen van 

stilstand redenen van PLC's en het creëren van SQL-rapportagedatabases. 

 

 

De volgende stap is een gesprek, webinar waar wij u XL laten demonstreren, uw 

applicatie in detail doornemen en uw vragen beantwoorden. Waarom wachten? 
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