The House of Technology organiseert in samenwerking met VMO een technische bijeenkomst, met als doel de aansluiting te
vinden tussen de expertises van de deelnemers van The House of Technology en de leden van VMO.

Configure to Order: Modulariteit + Ketenregie
Configure to Order (CTO) is een integrale aanpak van machineontwerp, realisatieproces en supply chain management. CTO
maakt het mogelijk klantspecifieke oplossingen, korte levertijden en kostenreductie te realiseren met een hoge en constante
kwaliteit. De benodigde kerncompetenties zijn modulair ontwerpen & werken, en ketenregie. Hiermee kunnen bedrijven ‘tijd
winnen en kosten verliezen’.

Smart Industry: FieldLab 'the Garden', Extended – Product Lifecycle Management
Thales heeft met een aantal partijen het Smart Industry FieldLab 'the Garden' opgericht. Eén van de projecten gaat over het
introduceren en implementeren van Product Lifecycle Management (PLM) in de industrie. Niet alleen de technische inhoud
en tooling-kant worden belicht, maar ook de werkprocessen en vaardigheden van mensen om samen te werken en kennis te
delen.

Modulair Covering Design voor machines in “low volume en high mix”
IDpartners heeft samen met de Universiteit Twente een modulair design concept bedacht als eerste stap naar een
machinecovering met een eigen corporate design. Hierdoor wordt het voor de machinebouwers mogelijk een
hoogwaardige machine ook een overtuigend uiterlijk te geven.

Woensdag 31 januari 2018
15:15 - 18.30 uur
High Tech Systems Park (Thales)
Robijnstraat 12
Hengelo
Thales Nederland is een
high-tech bedrijf dat 2000 hoog
opgeleide werknemers in dienst
heeft. Het bedrijf bedient klanten
over de gehele wereld, voornamelijk marines, maar ook steeds meer civiele
organisaties. Op het gebied van radar neemt Thales Nederland wereldwijd
een leidende positie in.

Asintik is gespecialiseerd in ketenregie, waarbij
het ondersteunen van bedrijven om de stap naar
Configure to Order te maken een grote rol speelt.
Daarbij worden ook de supply chain en de
productarchitectuur betrokken.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.slimmaatwerk.nl

IDpartners is een industrieel
ontwerpbureau uit Enschede met
jarenlange ervaring op het gebied van
werktuigbouwkundig en industrieel ontwerpen.
IDpartners is gespecialiseerd in de ontwikkeling van machines, apparaten
en technische serieproducten voor de B2B markt met als werkgebied o.a.
Nederland, Duitsland, Zwitserland en Engeland. www.idpartners.nl
info@TheHouseofTechnology.nl
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Programma
15:15 Ontvangst
15:30 Marty van de Ven – The House of Techn.
Welkom + intro experts
16:00 Martin Arens – Thales
Extended - Product Lifecycle Management
16.25 Jeroen Vos – Asintik
Configure to Order: Modulariteit + ketenregie
16:50 Jacques Stevens – IDpartners
Modulair Covering Design
17:15 Rondleiding in de Thales Experience
17:45 Borrel

Aanmelden
U kunt zich kosteloos aanmelden voor deze lezing door
vóór 25 januari een e-mail te sturen aan
info@TheHouseOfTechnology.nl
Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Daarbij
hebben leden van VMO voorrang.
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