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Over IXON
IXON is een bedrijf dat als missie heeft om gebruiksvriendelijke, veilige en externe toegang
tot industriële machines mogelijk te maken. Met de IXON oplossing kan de machinebouwer
of system integrator direct verbinding maken met zijn industriële machines wereldwijd.
Hierdoor is hij in staat om op afstand storingen te verhelpen, onderhoud aan machines uit te
voeren en deze te monitoren. IXON bestaat uit 50 werknemers. Het bedrijf is gevestigd in
Overloon.

De opdracht
Machinebouwers passen steeds vaker data monitoring voor hun machines toe. De data
wordt nu vaak gebruikt om te bepalen hoeveel productie de machine heeft gedraaid. Ook
willen ze graag dat er notificaties verzonden worden als er problemen zijn met de machine.
Deze twee stappen zijn op dit moment al mogelijk met het IXON platform.

Echter, we zien een groeiende vraag vanuit de markt om meer met deze machine-data te
kunnen doen. Denk hierbij aan predictive maintenance of pay per use-scenarios. Om deze
volgende stap te zetten is het nodig om de ruwe data uit de machine verder om te zetten
naar waardes waar de klant echt iets mee kan. Aan de hand van een praktisch voorbeeld ga
je hier een oplossing voor bouwen.

Dit voorbeeld bestaat uit de warmtepomp die bij IXON geïnstalleerd staat, en die ook gebruik
maakt van data logging binnen de IXON Cloud.

De opdracht luidt om te onderzoeken hoe we bepaalde gebeurtenissen (denk hierbij aan een
storing) kunnen voorspellen. Hierbij moet ook nog onderzocht worden of de data die de
IXON Cloud aanbiedt voldoende is of dat hier nog verdere analyses en berekeningen op
gedaan moeten worden.

De opdracht is op te delen in de volgende taken:
● Het opstellen van requirements en onderzoek doen naar data analysis tools
● Onderzoek doen naar de missende functionaliteiten van de data analyse op het IXON

cloud platform
● Uitwerken prototype


