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Internetbankieren, muziek luisteren of navigatiehulp, onze smartphone zit vol 

met allerlei handige apps die ervoor zorgen dat we snel en veilig allerlei taken 

kunnen uitvoeren. Ook in de maakindustrie kiest men steeds vaker voor apps op 

de werkvloer. Het biedt organisaties de kans om snel te reageren, het verbindt 

medewerkers die eerder niet aangesloten waren op het digitale bedrijfsnetwerk 

en geeft organisaties een schat aan data. Hoe deze apps de maakindustrie trans-

formeren, dat lees je hier.

Iedereen connected
Productiemedewerkers in de fabriekshal of  
servicemedewerkers op pad ze hebben één ding 
gemeen: ze zijn vaak de enige medewerkers bin-
nen het bedrijf die geen eigen werkplek met PC of 
laptop ter beschikking hebben. Hierdoor missen 
ze vaak aansluiting met de rest van het bedrijf en 
is het lastiger om informatie op te zoeken en te 
delen. Wat deze medewerkers wel hebben, is een 
smartphone. We zien dan ook steeds vaker dat 
bedrijven apps ontwikkelen om ook deze mede-
werkers te voorzien van de modernste techno-
logie en hen te ondersteunen in hun dagelijkse 
werkzaamheden.

 

Meer data = meer inzicht =  
efficiënter proces
Niet alleen is er behoefte aan het verbinden van 
de werkvloer met de rest van de organisatie, er 
is ook nood aan real-time data. In een wereld die 
razendsnel verandert, is het belangrijk dat bedrij-
ven altijd de juiste data hebben waardoor ze snel 
kunnen reageren en anticiperen op veranderin-
gen in de markt. Zo breng je met de hulp van een 
app alle data uit onder andere ERP en CRM samen 
in één dashboard. Hierdoor heb je altijd en overal 
inzage in alle relevante data. En wie inzicht heeft 
in alle data, weet ook precies waar processen nog 
strakker kunnen. 

Ben je benieuwd naar de manier waarop deze 
apps de maakindustrie zullen veranderen? De 
mogelijkheden zijn eindeloos, maar wij zetten 

alvast 5 verschillende aanpakken op een rij.
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Wat is nu precies een app?
Een app, of mobiele applicatie, is een klein programma dat je kunt installeren op een mobiel device 
waardoor op een gebruiksvriendelijke manier nieuwe functionaliteiten beschikbaar worden. Zo 
kunnen we apps bijvoorbeeld gebruiken om informatie te ontsluiten of informatie met elkaar te 
delen. Deze apps kunnen losstaande tools zijn, maar kunnen net zo goed een verlengstuk zijn van 
systemen die je al gebruikt in de organisatie zoals ERP of CRM. 

Door gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteiten op mobiele devices ontstaan nieuwe 
mogelijkheden om processen te verbeteren. Denk hierbij aan het handsfree afvinken van check-
lists tijdens een reparatie of het accorderen van leveringsdocumenten met een vingerafdruk.

1. Procesverbetering:  
ondersteuning bij het uitvoeren 
van taken
De meeste bedrijfssoftware werd niet ontwikkeld 
vanuit een mobile first-strategie. Heb je geen 
toegang tot een laptop of computer, dan heb je dus 
ook geen toegang tot deze systemen. En ga maar 
even na hoeveel dingen we nog met pen en papier 
registeren. Dat moet een stuk efficiënter en sneller 
kunnen. Door apps te ontwerpen die gericht zijn op 
het ondersteunen van specifieke functionaliteiten 
voor bepaalde gebruikers kan je zeker een hele 
efficiëntieslag behalen. 

In iedere organisatie zijn er processen die een-
voudig geautomatiseerd kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan het accorderen van purchase or-
ders. Bestellingen boven een bepaald bedrag moe-
ten meestal door meerdere mensen geaccordeerd 
worden, maar niet iedereen is altijd zo snel met het 
goedkeuren van deze PO’s. Is er dus haast bij een 
bestelling, dan gaat er vaak een hoop gemail en ge-
bel aan vooraf om snel de juiste handtekeningen te 
verzamelen. Waarna je vervolgens mag uitzoeken 
waar in het proces de PO is blijven ‘hangen’. 

Door in een app het hele proces te automatiseren 
maak je het proces een stuk sneller en efficiënter. 
Zodra de order is opgesteld, wordt deze auto-
matisch doorgestuurd naar de juiste mensen ter 
goedkeuring. Iedereen heeft altijd en overal inza-
ge in het proces en men weet altijd waar een or-
der precies in het proces is. Bijkomend voordeel, 
door alle data te verzamelen in een app krijgt de 
organisatie inzicht in alle aanvragen in de busi-
ness. Dit maakt analyses een stuk eenvoudiger!

 
2. Service op locatie
Als service engineer is niets zo vervelend dan 
arriveren bij een klant voor een reparatie, om 
dan tot de conclusie te komen dat je niet de 
juiste onderdelen bij je hebt voor deze speci-
fieke reparatie. Dat betekent dus een nieuwe 
afspraak inplannen, de onderdelen ophalen 
in het magazijn en dan de reparatie uitvoeren. 
Gevolg: een negatief effect op de productiviteit 
van je service engineers en ook qua klant-
vriendelijkheid en servicegerichtheid scoor je 
hier ook niet mee. 

https://www.youtube.com/watch?v=-GrReLdY3Sc&t=
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Door service engineers te voorzien van een 
speciale field service app hebben ze onmid-
dellijk inzicht in alle geplande reparaties, de 
onderdelen die ze hiervoor nodig hebben 
en een volledig inzicht in de klanthistorie. Is 
een collega al drie keer eerder langsgekomen 
om de waterpomp van de droger te repare-
ren, dan is het tijd voor een melding richting 
kwaliteitscontrole. Heeft de service engineer 
even geheugensteuntje nodig bij een niet 
vaak voorkomende reparatie, dan kan hij een 
stap-voor-stap tutorial bekijken. Hierdoor ligt 
je First Time Fix een stuk hoger en verbeter je 
de klantbeleving.

3. Eerste hulp bij communicatie
Privé gebruiken we allerlei apps om met elkaar in 
contact te komen, het is dus niet vreemd dat ook 
bij medewerkers in de maakindustrie de vraag 
naar moderne communicatiemiddelen stijgt. Als 
organisatie is het van belang dat je zelf voorziet in 
deze behoefte en kiest voor veilige software, voor 

medewerkers zelf aan de slag gaan met consumen-
ten-IT. 

Denk maar aan de Whatsapp-groepen die spon-
taan worden opgezet door medewerkers om 
snel informatie met elkaar te delen of collega’s te 
informeren dat men vandaag een dag vrij heeft 
genomen. De intentie is goed, maar als IT-afdeling 
word je niet blij van deze schaduw-IT. Want wie 
houdt de regie over deze onofficiële groepen? Door 
te kiezen voor bedrijfssoftware zoals Microsoft 
Teams voorzie je medewerkers in hun behoefte om 
snel informatie met elkaar te delen, maar dan op 
een veilige en gecontroleerde manier. Roosters zijn 
altijd en overal inzichtelijk, handleidingen worden 
bewaard op één centrale locatie en vanuit één 
platform hebben medewerkers toegang tot allerlei 
handige bedrijfsapplicaties. 

Waar servicemedewerkers en medewerkers in de 
fabriekshal voorheen weinig contact hadden met 
andere collega’s en afdelingen, is het nu met een 
chat-functionaliteit veel eenvoudiger geworden 
om via je smartphone in contact te komen met 
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een collega uit een andere shift. Bedrijven waar 
mensen beter met elkaar kunnen samenwerken 
stimuleren op die manier ook hun Employee Em-
powerment. Wat uiteraard een positieve impact 
heeft op jouw bedrijfsdoelstellingen.

4. Managementinformatie:  
krijg meer inzicht
We verzamelen steeds meer data uit verschillende 
systemen, IoT-toepassingen en andere apps. Om 
relevant te blijven in deze dynamische markt is 
het dus belangrijk om de verzamelde data ook 
echt te gebruiken. Door alle data uit de verschil-
lende systemen, ook de legacy-systemen, samen 
te brengen in één omgeving zorg je ervoor dat alle 
data klaar is om in de app weer te geven. Zo kan 
je data uit Dynamics 365 combineren met data uit 
SAP of Salesforce om zo een goed beeld te krijgen 
over hoe het er in je bedrijf voor staat. 
Deze data zet je hierna met BI-tools om in inter-
actieve dashboards en rapportages. Zo heeft het 
management altijd inzicht in betrouwbare én ac-
tuele data. Met één blik in de app kan je altijd en 
overal bijvoorbeeld de voortgang van processen 
volgen en heb je altijd inzage in de KPI’s en SLA’s. 
Handig toch?

5. Applicatie-rationalisatie
In de loop der jaren zijn we aan de slag gegaan 
met heel wat applicaties en mobiele apps van 
verschillende leveranciers. Bij sommige daarvan 
ging het om standaardsoftware, andere werden 
speciaal voor jouw organisatie gebouwd. Hier-
door lopen organisatie nu aan tegen de steeds 
hogere kosten om deze apps draaiend te houden. 
Bovendien gaat kostbare IT-tijd verloren aan het 
integreren van deze apps in bestaande proces-
sen. En dan hebben we het nog niet eens gehad 
over de data die hierdoor versnipperd worden 
bewaard in een veelvoud van apps.  Kortom, dat 
moet efficiënter en beter kunnen. 
Kies voor één partij die jou een platform aanbiedt 
waarin alle apps worden gebouwd en beheerd. 
Daarmee krijg je weer controle over alle apps 
en data binnen de organisatie. Alle data worden 
samengevoegd in één datasysteem. Hierdoor 
zijn jouw data onmiddellijk beschikbaar voor de 
hele business. Dat scheelt jou een hoop licenties, 
onderhoud, hoofdpijn en dure consultants.

Apps maken ten koste van IT-tijd? 
In praktijk blijkt het voor veel organisaties een behoorlijke uitdaging om aan de slag te gaan met nieuwe 
applicaties. Het grootste deel van de IT-tijd wordt namelijk opgeslokt door het onderhouden van bestaan-
de applicaties. De wensen van de business komen hierdoor op de to-do-lijst te staan tussen alle andere 
aanvragen. Het hoeft echter helemaal niet zo moeilijk te zijn. Met behulp van het Microsoft Power Platform 
kan iedereen zelf aan de slag met het bouwen van PowerApps, zonder zelf maar één regel code te schrijven 
dankzij het zogeheten no-/ low-code.

https://www.macaw.nl/inspiratie/blogs/~/link.aspx?_id=2D0750A2CF8340149AF15E85F6FBA85A&_z=z
https://www.macaw.nl/inspiratie/blogs/~/link.aspx?_id=2D0750A2CF8340149AF15E85F6FBA85A&_z=z


Challenge accepted.
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Wil je meer weten over de mogelijkheden van het Microsoft Power Platform 
of ben je benieuwd hoe Macaw je kan ondersteunen bij het maken van je 
bedrijfsapplicatie? Neem dan contact met ons op.  Wij helpen je graag met 

jouw uitdagingen.


