


Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de 
naam voor een trend van automatisering en 
gegevensuitwisseling dat gebruikt wordt bij 
industriële fabricagetechnieken. Het bestaat uit 
autonome cyber-fysieke productiesystemen, 
the Internet of things (IoT of IIoT), cloud
computing en systemen die ons denkproces 
deels of volledig kunnen overnemen (cognitieve 
computing).
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Smart

• autonome cyber-fysieke productiesystemen,
• the Internet of things (IoT of IIoT),
• cloud computing
• en systemen die ons denkproces deels of 

volledig kunnen overnemen (cognitieve 
computing).
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Systemen die ons 
denkproces deels of volledig 
kunnen overnemen 
(cognitieve computing).





























WAAROM INDIGI ALS UW INDUSTRY 4.0 PARTNER?

Merkonafhankelijk advies

Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, 

maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. 

Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing 

aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle 

systemen te garanderen.

Studiewerk én Implementatie

Bij INDIGI zijn we gespecialiseerd in zowel studiewerk en 

analyse als in implementatie. Zo kunt u zeker zijn dat de 

analyses en het studiewerk die we voor u uitvoeren een 

praktische, realistische vertaalslag hebben naar uw 

productievloer.  En omdat onze ingenieurs ook de 

verantwoordelijkheid opnemen voor de implementatie en deze 

zelf begeleiden, bent u zeker dat deze perfect zal voorlopen 

zoals vooropgesteld.

Brede kennis en ervaring: kruisbestuiving

Industry 4.0 is erg uitgebreid en omhelst verschillende 

disciplines. De gecombineerde expertises van ons digitale 

ingenieursteam stellen ons in staat om linken te leggen tussen 

de verschillende disciplines. Dankzij deze kruisbestuiving bent 

u zeker van de beste digitale oplossing voor uw productie.



WAAROM INDIGI ALS UW INDUSTRY 4.0 PARTNER?

Creatieve en innovatieve oplossingen, out-of-the-box

Door onze merkonafhankelijke bril, onze focus op studie én 

implementatie en door de aanwezigheid van experts binnen verschillende 

disciplines ontwerpen en implementeren we creatieve en innovatieve 

oplossingen voor uw productie. We denken mee met u, maar dan wel 

out-of-the-box.

Eén aanspreekpunt voor uw bedrijf (SPOC)

Bij ons heeft u één enkel aanspreekpunt waar u met álle vragen en/of 

opmerkingen terecht kunt. Indien nodig regelt hij of zij dan ook alles 

verder intern bij INDIGI. Zo verliest u geen tijd of raakt u niet in de war 

door lange, complexe communicatielijnen.

Praktijkgerichte oplossingen, meer dan theorie

Industry 4.0 is heel innovatief en vernieuwend. Maar hierdoor 

staan sommige technologieën nog in hun kinderschoenen en 

zijn deze nog te theoretisch of te duur. Wij waken over de 

praktische kant van zaken en garanderen hands-on, 

praktijkgerichte verbeteringen voor uw productie.
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