D2M brengt impact van megatrends op
design en productie in machinebouw samen

McDonald’s, Takeaway
of toch lokaal?
Machinebouwers gaan steeds meer hun geld verdienen
met software en services. Bĳ de grote spelers is de
trend Machine-as-a-Service al ingezet. Tegelĳkertĳd
zien ze de opportuniteiten die de vraag naar net-zero
manufacturing biedt. Deze twee megatrends dwingen
machinebouwers en ook hightech system builders
zowel hun design als supply chains tegen het licht te
houden. D2M in Kortrĳk Xpo schetst
oplossingsrichtingen.
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productie? Of zien zĳ in de komende jaren
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de online platformen waar algoritmen
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illustreren het succes. Op de vraag naar

samenbrengen? Deze platformen zoeken
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naar de best passende oplossing en zĳn
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Of toch bĳ de lokale ondernemer die door

daarvoor was dit nog maar 32%. Voor de

component. Bestellen OEM’s straks bĳ de

te digitaliseren zĳn flexibiliteit verbetert en
de OEE naar een hoger niveau tilt? Op de
tweede dag van D2M, 22 september, gaan
specialisten uit zowel de Vlaamse
industrie Pieter-Jan Deman (STAS), Timen
Flore (VINTIV); uit de wetenschap Prof.
Ing. Bert Lauwers KU Leuven en Marc
Engels (COO Flanders Make) en
koepelorganisaties Herman Derache
(Sirris) en Kris Binon (Flam3D) in het
debat Manufacturing 4.0: Closing the loop
in discussie over wat nodig is om juist de
kleinere maakbedrĳven mee te krĳgen in
de transitie.
D2M vindt op plaats op 21 en 22
september in Kortrĳk Xpo. Meer
informatie en aanmelden:
www.d2m.be
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