
VERBONDEN, TRANSPARANT, EFFICIËNT.
Ontdek nu de toekomst van gereedschapsbeheer.
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DE EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR DIVERSE 
UITDAGINGEN RONDOM DIGITALISERING 
VAN UW PRODUCTIE.
Een transparante en efficiënt georganiseerde productie is een belangrijke succesfactor, 
maar het stelt bedrijven voor grote uitdagingen. Hoe kan dataconsistentie worden be-
reikt vanaf het CAM-systeem naar de machine? Hoe krijg je een realtime overzicht van 
de beschikbare tools? Kan een dergelijk systeem intuïtief worden bediend? Hoe kan ik de 
productiviteit van mijn werknemers verhogen?

Hoe kan ik snel 
gereedschap in de  

productie identificeren en 
beschikbaar stellen?

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'
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Hoe kan ik mijn productie 
zo eenvoudig en flexibel 

mogelijk organiseren?

Welk gereedschappen 
zijn in de productie be-
schikbaar en hoe kan ik 
deze optimaal inzetten? 

Hoe kunnen we onze 
productiemedewerkers 

ondersteunen om fouten 
bij de productie 
te verminderen? 

Hoe kunnen we onszelf 
verbeteren om ook in de 

toekomst competitie 
voor te blijven? 

Hoffmann Group Connected Manufacturing is de 
softwareoplossing voor planning, controle en 
algemene organisatie van de productie. Deze stap 
in de digitalisering garandeert een uitstekende 
transparantie en een bijbehorende verhoging van 
de efficiëntie in alle processtappen van uw productie.

De innovatieve software ondersteunt u bij het omgaan 
met de dagelijkse uitdagingen in de productie. Naast het 
vereenvoudigen van het werk, wordt het risico op fouten 
en schade geminimaliseerd. De continue communicatie en 
data-uitwisseling met alle productiesystemen zorgt voor 
het ideale netwerk van individuele processtappen, pro-

ductiemiddelen, productiemateriaal en producten. Hierbij 
worden alleen de kerntaken getoond in de software en wor-
den complexe taken op de achtergrond uitgevoerd. Voor u 
betekent dat: geen overbodige invoervelden of informatie, 
waarvoor uitgebreide scholing vereist is, of communicatie-
problemen.

Feit: minimalisering van fouten en risico's, zoektijden 
verkorten en een actueel overzicht op de complete 
gereedschapscyclus. Met het innovatieve Hoffmann 
Group Connected Manufacturing ligt de focus volledig 
op een proces van toegevoegde waarde.

Connected Manufacturing

www.hoffmann-group.com
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VERBONDEN, TRANSPARANT, EFFICIËNT: 
DE TOEKOMST VAN GEREEDSCHAPSBEHEER 
IN UW PRODUCTIE.
Een verbonden productie is het middelpunt van Hoffmann Group Connected Manufacturing.  
Beginnend met de ordercontrole, gereedschapsinkoop en het beschikbare CAM-systeem 
tot en met gereedschapsuitgifte, instelapparaten en machines, maakt de softwareoplos-
sing de digitalisering van uw gehele productieproces mogelijk. Dit verhoogt de betrouw-
baarheid en transparantie van het proces en minimaliseert de doorlooptijd. En dit alles met 
geringe software-implementatie.

Hoffmann Group Connected Manufacturing 
ondersteunt productiebedrijven op verschillende 
punten in de gehele waardeketen.

De software maakt het namelijk mogelijk om klant- en 
bestelgegevens volledig digitaal te beheren. Maar ook de 
CAM-programmeur wordt ondersteund met een tool as-
sembler, die het maken van nieuwe tools en de overdracht 
naar het CAM-systeem vereenvoudigt. 

Het gereedschapsbeheer maakt controle en organisatie van 
de gehele gereedschapscyclus mogelijk. Zo kan gereed-
schap op elk gewenst moment worden gelokaliseerd en 
geïdentificeerd en het gebruik van gereedschap in het 

verleden worden bekeken. Het is bijvoorbeeld eenvoudig te 
controleren of het gereedschap al intensief is belast of zon-
der problemen voor de volgende klus kan worden gebruikt 
vanwege het kortdurende gebruik. 

De gegevensoverdracht bij het instellen van gereedschap 
en machines is kinderlijk eenvoudig, puur digitaal, zonder 
tijdrovend en foutgevoelig intypen van gereedschapsge-
gevens. Dit scheelt tijd en zorgt voor processtabilisering. 
De implementatie van de browsergebaseerde software en 
het koppelen van de machines, is dankzij uiterst moderne 
softwarearchitectuur in zeer korte tijd te realiseren. U kunt 
al binnen één week starten! 

De bediening is zo gemakkelijk en zo intuïtief dat geen 
speciale training noodzakelijk is. 
Na een korte instructie bent u startklaar!

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'
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Inmiddels ondersteunde systemen: 
Machinebesturingen: 
Heidenhain TNC426, iTNC530, TNC640  
of Siemens 840 D 
Instelapparaten: 
GARANT VG1 of Zoller en 
binnenkort ook Kelch 
CAD/CAM: 
Tebis, Mastercam of SolidCAM 
Artikeluitgifte (optioneel): 
GARANT Tool24

Wij werken er voortdurend aan om ons aanbod aan  
ondersteunde apparaten & systemen uit te breiden.

* We proberen zoveel mogelijk systemen af te dekken en werken daarom voortdurend 
aan het implementeren van verdere systemen. Vraag uw verantwoordelijke adviseur 
naar de nieuwste interfaces.

www.hoffmann-group.com
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Organiseer uw productie.

 ɾ Hoffmann Group Connected Manufacturing  
maakt het mogelijk om orders en werkplanningen 
te maken en te beheren.

 ɾ Centrale en overzichtelijke documentatie  
van alle orders. 

 ɾ Realtime-orderstatus en machinestatus. 

Zo wordt de gereedschapsvoorraad 
eindelijk transparant.

 ɾ Hoffmann Group Connected Manufacturing levert ook 
een overzicht van de beschikbare gereedschappen. 

 ɾ Gereedschapshistorie en gebruik wordt naadloos 
gedocumenteerd.

MAXIMALE TRANSPARANTIE IN DE  
WERKVOORBEREIDING.
Hoffmann Group Connected Manufacturing levert u het complete overzicht  
voor en tijdens de orderafhandeling.

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'
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De CAM-programmering wordt  
aanzienlijk gemakkelijker.

 ɾ Bij het maken van het programma kunnen bestaande 
gereedschappen worden gebruikt omdat Hoffmann 
Group Connected Manufacturing een overzicht biedt van 
de beschikbare gereedschappen.

 ɾ De gebruiker kan eenvoudig een nieuwe gereedschap in 
Hoffmann Group Connected Manufacturing aanmaken 
en direct naar het CAM-systeem sturen. 

MINDER MOEITE BIJ HET MAKEN VAN  
CAM-PROGRAMMA'S.
Het aanleggen van nieuwe complete gereedschappen wordt voor CAM-programmeurs  
eenvoudiger dan ooit.

www.hoffmann-group.com
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Zo wordt de gereedschapsvoor- 
bereiding pas echt efficiënt 

 ɾ Hoffmann Group Connected Manufacturing toont snel 
en overzichtelijk welke gereedschappen 
beschikbaar zijn, welke gemonteerd moeten worden 
en waar zich het gereedschap bevindt.

 ɾ Gereedschapsinformatie kan middels scan snel  
worden getoond en verzonden.

Geen fouten bij montage en meten 

 ɾ Hoffmann Group Connected Manufacturing maakt het 
mogelijk om gegevens uit het instelapparaat te lezen en 
waarschuwt de gebruiker wanneer de 
afwijkingen buiten de toleranties vallen.

 ɾ De metingen worden direct vanuit het instelapparaat 
naar Hoffmann Group Connected Manufacturing gezon-
den en centraal opgeslagen.

EFFICIENCYVERBETERING BIJ DE  
GEREEDSCHAPSVOORBEREIDING.
Assemblage, meting en overdracht van meetwaarden snel en en absoluut foutloos.

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'
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Enorme tijdsbesparing en meetbare 
kostenverlaging

 ɾ Gegevens over gereedschapsgebruik worden altijd 
door de machine gesynchroniseerd en teruggestuurd 
wanneer gereedschap opnieuw wordt gebruikt.

 ɾ Hoffmann Group Connected Manufacturing toont alle 
gereedschappen in elk machinemagazijn en geeft hun 
status door.

 ɾ Gereedschap kan tijdig worden voorbereid voordat 
een slijtagelimiet wordt bereikt.

Nul fouten-strategie in  
het productieproces

 ɾ Directe overdracht van de gereedschapsdata, snel  
en zonder foutenpotentieel.

 ɾ Wijzigingen van looptijden, gereedschapscorrecties 
of standtijden worden voortdurend in realtime 
gesynchroniseerd.

TIJD -EN KOSTENBESPARING 
TIJDENS DE PRODUCTIE.
Met Hoffmann Group Connected Manufacturing heeft u altijd zicht op 
standtijden en gereedschapsslijtage.

www.hoffmann-group.com
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Voor welke dagelijkse uitdagingen staat u in uw bedrijf en 
waar wordt er te veel tijd verspild?

Kernproblemen zijn meestal de productieorganisatie en 
de afhandeling rond het gereedschap. Vaak is er geen 
overzicht van de beschikbare gereedschappen die tijdens 
de productie in omloop zijn. Dit bemoeilijkt natuurlijk de 
ordervoorbereiding en het klaarzetten van gereedschap. 
Tijd verliezen door het organiseren van gereedschap is aan 
de orde van de dag. 

Wat heeft u bewogen om te kiezen voor 'Connected 
Manufacturing' van de Hoffmann Group?

We zijn al jaren op zoek naar slank gereedschapsbeheer 
en we hebben verschillende aanbieders bekeken. Helaas 
konden we geen geschikte oplossing vinden, omdat veel 
van de systemen op de markt niet ideaal zijn voor kleine 
en middelgrote bedrijven zoals wij. Toen we hoorden dat 
de Hoffmann Group op dit gebied bezig was, werden we 
nieuwsgierig omdat we goede kwaliteit van de Hoffmann 
Group gewend zijn en ze al vele jaren als een betrouwbare 
partner kennen. 

Een van de eerste pilotklanten van Hoffmann Group Connected Manufacturing is het 
bedrijf  'Karlheinz Hahn - Konstruction & Entwicklung', dat het systeem nu al enkele maanden 
gebruikt.  In een kort interview vertelt directeur Karlheinz Hahn over zijn ervaringen met 
het nieuwe systeem.

„Met Connected Manufacturing van de 
Hoffmann Group konden de kosten op dit 
gebied met ca. 20 procent worden verlaagd.”

Karlheinz Hahn – Konstruktion & Entwicklung 
Het middelgrote bedrijf gevestigd in Staubing is een 
specialist in de mechanische verwerking van aluminium, 
staal, titanium, magnesium, messing, koper en kunststof.

Machines: 5 x Hermle, 1 x DMG (alle besturing iTNC530)
Voorinstelling: 1 x Garant VG1  
CAM: Tebis

HOFFMANN GROUP  
CONNECTED MANUFACTURING IN DE PRAKTIJK.

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'
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Hoe heeft u de pilot-klantfase tot nu toe ervaren?

Aanvankelijk waren er natuurlijk nog enkele kinderziektes, 
die geleidelijk echter konden worden geëlimineerd. 
Het nauwe contact met de Hoffmann Group hielp bij het 
identificeren, verhelpen en oplossen van potentiële pro-
blemen. Nu draait de software in de dagelijkse productie 
stabiel en zijn we zeer tevreden over de prestaties en het 
resultaat. 

Welke grote meerwaarde biedt Hoffmann Group 
Connected Manufacturing?

De software is duidelijk en gemakkelijk te gebruiken. We 
waren vooral onder de indruk van het gemak waarmee 
gereedschap kan worden gemeten en naar de machine 
kan worden gestuurd. We kunnen al een tijdsbesparing van 
ongeveer 5 minuten per gereedschap noteren wanneer we 
nieuw gereedschap maken en in de machine installeren. 
Bovendien voorkomen we ook lastige overdrachtsfouten, 
die gemakkelijk ontstaan tijdens het intypen in de machine-
besturing. Hier konden we het foutenpercentage met onge-
veer 100 procent verlagen. Dit maakt ons aanzienlijk sneller, 
efficiënter en betrouwbaarder. Onze medewerkers kunnen 
zich nu meer concentreren op productieve activiteiten, 
omdat tijdrovende taken zoals handmatige invoer en con- 
troles zijn geëlimineerd. Ook hier zien we een belang- 
rijke toegevoegde waarde met Hoffmann Group Connected 
Manufacturing en konden we de kosten met ongeveer 20 
procent verlagen.

Hoe heeft u het systeem geïmplementeerd?

Nadat we de volledig ontwikkelde CAM-interface hadden 
ontvangen, konden we heel snel starten omdat de CAM-da-
tabase eenvoudig werd geïmporteerd in Hoffmann Group 
Connected Manufacturing en daardoor automatisch alle 
gereedschap uit de Tebis-bibliotheek kon worden aange-
legd. Aansluitend selecteer je in Hoffmann Group Connec-
ted Manufacturing het gereedschap, scan je de RFID-code 
en kun je meteen beginnen met meten.

Hoe gaat het bij u nu verder?

We communiceren voortdurend met de ontwikkelingsafde-
ling van de Hoffmann Group en optimaliseren de software 
samen in de praktijk met betrekking tot bediening en ande-
re functies. Tegelijkertijd dient de pilot-klantfase ook om het 
product te laten rijpen en een betrouwbaar lopend systeem 
in de dagelijkse productie te garanderen. We zijn blij dat 
onze ideeën en ervaringen meegenomen worden in  de 
ontwikkeling en geïmplementeerd worden. Op deze manier 
kunnen we tijdens het draaiend bedrijf helpen het systeem 
te verbeteren, vorm te geven en Hoffmann Group Connected 
Manufacturing optimaal te ontwerpen zodat deze aan onze 
behoeften en eisen voldoet, dat wil zeggen de vereisten 
van kleine en middelgrote bedrijven.

www.hoffmann-group.com
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De stap naar Industrie 4.0 was nog nooit zo eenvoudig. Zonder grote investeringen  
en inspanningen kunt u meteen aan de slag. Ons abonnementmodel bevat geen ver-
borgen kosten en kan op elk moment worden geannuleerd en aangepast. De installa-
tie in uw bedrijf gaat snel en dankzij onze gebruiksvriendelijke software kunt u na een 
korte training direct beginnen. 

De geschikte RFID-accessoires vindt u bij ons in de eShop:

RFID Reader 
Art.nr.: 08 5670 PEN

RFID Chip 
Art.nr.: 08 5672 TAG

RFID-chip voor 
gereedschapsopnames 
Art.nr.: 08 5673 PLUG

Connected Manufacturing

Extra  
interface

resp. € 50,- 
per maand

Omvat:

 ɾ Licentie voor een extra 
machine-interface 
(freesmachine, instelappa- 
raten of Tool24).

Basispakket

Software incl. 
5 interfaces

€ 500,- 
per maand

Omvat:

 ɾ Softwarepakket

 ɾ Inclusief licenties voor  
5 machine-interfaces 
(freesmachines, instel-
apparaten en/of Tool24).

 ɾ Eerste opstelling 

 ɾ Training van uw medewerkers 

 ɾ Service Hotline

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'

Connected Manufacturing_NL.indd   12 29-1-2020   11:23:33



Dankzij Hoffmann Group Connected Manufacturing bespaart u niet alleen insteltijd, 
maar voorkomt u ook ernstige overdrachtsfouten. Hierdoor bent u aanzienlijk sneller, 
efficiënter en proceszekerder. Uw medewerkers kunnen zich op productievere activi-
teiten concentreren.

Hoffmann Group Connected Manufacturing betaalt 
zich al vanaf de eerste maand terug.

Mogelijk besparingspotentieel door Hoffmann Group Connected Manufacturing: 
Bij een enquête bij 27 representatieve bedrijven met verschillende machineconfigura- 
ties werd een gemiddeld maandelijks besparingspotentieel van € 2.100 waargenomen.

De grafiek toont het gemiddelde maandelijkse besparingspotentieel, bepaald op bais van een enquête bij 27 bedrijven met verschillende 
machineconfiguraties.

+31 74 2077000 of bel uw contactpersoon. 
connectedmanufacturing@hoffmann-group.com

Hebben wij uw interesse gewekt? 
Maak dan vandaag nog een afspraak voor advies:
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Hoffmann Group 
'Connected Manufacturing'

Prijs voor het basispakket plus 
drie extra interfaces

Maandelijks be-
sparingspotentieel

Kosten door  
tijdsbesteding

Gereedschap zoeken, hand-
matige data-overdracht

Kosten door  
fouten 

Afkeur, botsen,  
beschadigde frezen

www.hoffmann-group.com
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PERFECT VERBONDEN VOOR MAXIMAAL 
BESPARINGSPOTENTIEEL.

Door de eenvoudige integratie in Hoffmann Group Connected Manufacturing 
zijn deze producten de ideale aanvulling voor de automatisering van uw productie.

GARANT TOOL24 SMARTLINE
Ontdek het potentieel van de  
GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen.

Die GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen bieden u meer efficiency bij inkoop  
en levering met volledige toegang tot een databasis! 

Profiteer van alle voordelen van Garant Tool24 dankzij de naadloze koppeling  
met Hoffmann Group Connected Manufacturing.

Hoffmann Group 'Connected Manufacturing'
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GARANT VG1
Zodat het gewoon soepel loopt.

GARANT instelapparaat VG1 – de juiste coördinaten voor 
instellen tot in perfectie.

Met behulp van RFID-technologie worden de vastgestelde 
gegevens rechtstreeks van het instelapparaat naar Hoffmann 

Group Connected Manufacturing verzonden. 
Daar staan ze klaar voor verdere verwerking 

zonder overdrachtsfouten.

www.hoffmann-group.com
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 207 70 00
Fax: +31 74 243 27 34

HNL-Verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com

Connected Manufacturing
Verbonden, transparant, efficiënt: 
De toekomst van uw gereedschapsbeheer  
in uw productie.

 ɾ Meer transparantie:  
Duidelijk overzicht van looptijden, standtijden,  
artikeluitgifte en -gebruik.

 ɾ Minder inspanningen: 
Centrale documentatie van de voortgang.

 ɾ Meetbare kostenverlaging: 
Betere planning dankzij overzichtelijke weergave  
van alle beschikbare gereedschappen.

 ɾ Geen overdrachtsfouten: 
Automatische overdracht van de gereedschapsparameters.

 ɾ Overtuigend gebruiksvriendelijk: 
Eenvoudige en vanzelfsprekende bediening.

 ɾ Snel in de productie te integreren: 
In zeer korte tijd startklaar.

Hebben we uw interesse gewekt? 
Maak dan een afspraak voor advies:

+31 74 2077000 of bel uw contactpersoon. 
connectedmanufacturing@hoffmann-group.com

Connected Manufacturing
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Deze reclamebrochure, de grafische vormgeving ervan en het gebruikte artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Nadruk alsmede elke vorm van vermenigvuldiging – zelfs gedeeltelijk – is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van Hoffmann SE, 81241 München.  
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
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