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BUSINESS Advanced Business & Industrial Software Summit

Abiss scoort met evenwichtig  uitgelijnd concept
Jan Hoffman (foto's Jan Hoffman & Abiss)

Het eendaagse, jaarlijks georganiseerde event Abiss 

(Advanced Business & Industrial Software Summit), dat van 

zakelijk netwerken zijn belangrijkste focus maakte, bewees 

andermaal dat het datgene brengt wat de markt vraagt. Met 

563 bezoekende ‘industrials’ zette de derde editie van Abiss op 

4 oktober in Kortrijk Xpo een nieuw te kloppen target neer voor 

volgend jaar, het bezoekcijfer steeg immers gevoelig.

De insteek van Abiss wordt duidelijk 
gesmaakt door de markt. Het event 
gericht op C-levels en afdelingshoof-
den uit de industrie biedt veel meer 
dan louter de klassieke ‘professional 
bezoekt standhouder’-formule, en 
mikt integendeel op een totaalbe-
levenis. In één enkele hal wordt een 
programma aangeboden dat uit di-
verse luiken bestaat. Aan de zakelijke 
kant naast het ‘beursaanbod’ boeien-
de expert classes en zakelijk speedda-
ten, in combinatie met aan de andere 
kant ook ruimschoots aandacht voor 
de informelere kant van een derge-
lijke organisatie met gratis catering, 
proefrijden met een Tesla of afsluiten 
met een gin-tasting. 

Organisator Karl D’Haveloose was 
uiteraard een tevreden man: 'Hoe 

kan het ook anders, als je op drie 
edities tijd groeit van 248, naar 481 
en nu 563 professionals die je digitale 
network summit bezoeken om ‘Very 
Industrial Digital Innovators’ te wor-
den? Tevreden, jawel, zeker omdat 
men dikwijls aangaf dat de formule 
relevante Industry 4.0 content, strak 
afgelijnde technologiepartners en 
een informeel speeddatingkader de 
juiste aanpak brengt. Daarbij stel ik 
vast dat we ook gevolgd worden door 
onze exposanten. Het aantal expo-
santen/digitale partners steeg van 38 
naar 63 en dat maakte het bijzonder 
druk in onze ene hal.'

Gedrum in de Learn Hub
'Ik merkte verder hoe onze expert 

classes bijzonder druk bijgewoond 

werden en dat het dikwijls drummen 
was om een zitplaats te bemachtigen 
in de centrale Learn Hub. Hier zagen 
we dat maar liefst 257 deelnemers 
opteerden voor minstens één expert 
class. Daarbij waren de sessies van 
Hans Fastenaekels met Smart Plan 
(168), Wouter Gevaert met Artificial 
Intelligence (150) en Paul Peeters met 
Increased Speed through Co-Creati-
on (156) de drie best bijgewoonde.'

Nog volgens D’Haveloose ziet hij 
geen reden om het concept bij de 
volgende editie, die gepland is voor 
3 oktober 2019 in Kortrijk Xpo, te 
veranderen. 

'Wat we doen, lijkt eenvoudig, maar 
is het absoluut niet. We zoeken naar 
de juiste mix van intimiteit, overleg 
in de wandelgangen, een select aan-

bod en relevante topics en zullen die 
aanpak behouden, ook al kruipt daar 
heel wat werk in. Schijn bedriegt, 
maar de geschikte technologiepart-
ners en neutrale hands-on inzichten 
van experten vinden is geen sinecu-
re. Wij zijn alleszins blij met de steun 
van partners als Agoria, Howest, 3if 
en Sirris, zodat we de vinger aan de 
pols kunnen houden van de digitale 
transformatie binnen de Belgische 
industrie. Met daarbij slechts één 
mission statement: de Belgische in-
dustrie op de Europese kaart zetten 
door het naar voor schuiven van de 
meest geavanceerde smart, connec-
ted en integrated oplossingen.'

Reacties op beursvloer
Wat de organisatie zegt is één ding, 

wat het werkveld er zelf van denkt, 
is dikwijls een ander. Dus legden wij 
zelf ook de vinger aan de pols in de 
wandelgangen en stelden we vast dat 
quasi iedereen het voorgeschotelde 
verhaal zeer kan smaken. De formule 
werkt gewoon en dat zorgt ervoor dat 
zowel oude getrouwen als nieuwe na-
men enthousiast reageerden. 

Een van de nieuwelingen was Inel-
matec uit het Vlaams-Brabantse Bui-
zingen. Dit bedrijf dat al ongeveer 40 
jaar actief is op diverse fronten zette 
tijdens Abiss de schijnwerpers op de 
beveiligingsoplossingen die het heeft 
voor fabrieken. 

'In fabrieken gaat het meer en meer 
om ‘remote’ maintenance en moni-
toring en daar spelen wij op in', legt 
David Pintelon uit. 'Dé vraag bij dit 

Iris van der 
Burg: 'Flink wat 
meer mensen 
weten nu dat 
we er ook staan 
voor de produc-
tie.'

 David Pintelon (links), samen met diens Inelmatec-collega: 'We zetten de voorbije twee jaar 
enorm in op vooral de hardware-kant van het remote-verhaal.'
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‘De Belgische industrie op de 
Europese kaart zetten met de 
meest geavanceerde oplossingen’

 Het netwerken vond overal plaats, ook in de wandelgangen.

Abiss scoort met evenwichtig  uitgelijnd concept

Voor zaakvoer-
der-ingenieur 
Nicolas Bardy 
van 2 Wappi 
was Abiss de 
allereerste 
beurs ooit.

alles is hoe veilig zoiets is en daarvoor 
bieden wij twee oplossingen aan. 
Enerzijds zijn dat componenten voor 
remote maintenance en anderzijds 
componenten voor cybersecurity. 
Daarbij demonstreren wij hoe onze 
producten ingebouwde firewalls en 
beveiligingen hebben.'

'We kenden de organisatie en na-
men al enkele keren deel aan Indu-
mation.be, maar hier waren we voor 
de eerste keer actief. We wisten dus 
waar we aan begonnen en onze deel-
name leverde diverse interessante 
leads op. Het hielp alleszins om te de-
monstreren hoe we vroeger gegroeid 
waren in automatisering en meet- en 
regeltechnieken, maar hoe we vooral 
de voorbije twee jaar enorm inzetten 
op vooral de hardware-kant van het 

remote-verhaal. Aanwezig zijn hielp 
bijzonder goed om aan te tonen hoe 
performant het remote-verhaal is 
geworden. Als je een klant kunt dui-
delijk maken hoeveel geld je bespaart 
met op afstand inloggen en zo ver-
mijdt dat er een technicus moet ge-
stuurd worden, dan weet de slimme 
ondernemer meteen wat gekozen.'

Een andere nieuweling die onze 
aandacht trok, was 2 Wappi Enginee-
ring uit Doornik. Dit piepjonge be-
drijf was een voorbeeld van hoe ook 
de andere kant van de taalgrens de 
waarde van de Vlaamse markt inziet. 
Hier lag de nadruk op het via simula-
ties in 3D aanschouwelijk voorstellen 
van productielijnen.

'Wil je een concept valideren, dan 
moet je dit op een visueel aantrekke-

lijke én juiste manier demonstreren', 
stelt zaakvoerder-ingenieur Nicolas 
Bardy, die twee jaar geleden een ei-
gen bedrijf startte, nadat hij 14 jaar 
in dienst was bij Wienerberger. 'Be-
langrijk is onder meer dat je de klant 
kan tonen hoe hij, bijvoorbeeld, het 
aantal robots kan berekenen in een 
productielijn. 

Dat aanschouwelijke is cruciaal 
omdat je dikwijls beslissingennemers 
voor je neus krijgt die meer en meer 
actief zijn aan de financiële kant van 
het spectrum en minder en minder 
te maken krijgt met ingenieurs zoals 
wijzelf.'

Ook hier is de reactie bijzonder 
enthousiast. Het blijkt zelfs dat dit 
voor 2 Wappi de allereerste beurs 
ooit was… 'Ik bezocht de vorige twee 

edities als bezoeker en besliste om de 
stap te zetten omdat dit duidelijk een 
organisatie is met potentieel. Ons 
doel is het de machinebouwers warm 
te maken voor ons aanbod en hen te 
intrigeren met onze oplossingen. Dat 
we daarbij voor ‘exposure’ in Vlaan-
deren kiezen, is allerminst toeval. 
Vlaanderen heeft als productieom-
geving gewoon veel meer potentieel 
dan Wallonië. Want laat dit duidelijk 
zijn: als 2 Wappi focussen we ons 
vooral op de manufacturing indus-
trie, niet zozeer de processing.'

Een standhouder die je op het eer-
ste zicht niet zou verwachten op een 
event als Abiss was Exact. Exact, is dat 
niet eerder gespecialiseerd in boek-
houden, vooral dan in Nederland?

'Dat klopt', lacht de Nederland-

se woordvoerster Iris van der Burg, 
'maar we wilden in de kijker zetten 
hoe we niet enkel financiële busi-
ness software voor ondernemers en 
accountants aanbieden, maar ook 
focussen op projectmanagement en 
zakelijke dienstverlening. En dat niet 
enkel in Nederland, maar ook in Bel-
gië, waar flink wat groeipotentieel is.'

'De balans die we zullen opmaken 
naderhand zal zeker bijzonder posi-
tief zijn. We haalden meer leads bin-
nen dan verwacht en stelden vast dat 
er opvallend goed gereageerd werd 
op zowel onze demo’s als onze sales 
pitch. 

Ik denk dat flink wat meer mensen 
nu weten dat we meer zijn dan boek-
houden, en dat we er ook staan voor 
de productie.'

Indumation.be en 
Machineering 2019
Organisator Invent Media 
heeft nog meer pijlen op zijn 
boog heeft dan enkel Abiss. Zo 
wordt in het voorjaar van 2019 
Indumation.be georganiseerd, 
eveneens in Kortrijk Xpo. Indu-
mation (6 tot en met 8 februari) 
richt zich als Benelux-beurs op 
industriële automatisering en 
innovatie. Later is er Machi-
neering 2019 (27 tot en met 29 
maart) in Brussels Expo. Daar 
bespeelt men het spectrum 
van geavanceerd engineeren 
tot innovatieve productietech-
nologie. Meer informatie op 
www.indumation.be en www.
machineering.eu.


