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ActiveCockpit biedt real-time informatie voor 
zowel productiemedewerkers als management 
 
Interactief communicatieplatform ActiveCockpit van Bosch Rexroth 

verhoogt efficiëntie  

 ActiveCockpit: snel en papierloos communiceren  

 Multidisciplinaire en ‘real-time’ communicatie verhoogt productiekwaliteit  

Interactief communicatieplatform ActiveCockpit van Bosch Rexroth verhoogt efficiëntie  

(foto: Bosch Rexroth) 

Met de ActiveCockpit lanceert Bosch Rexroth een nieuw interactief 

communicatieplatform dat gebruik maakt van grote touchscreens, 

tablets, laptops en smartphones. De informatie kan worden 

samengesteld voor alle niveaus binnen een productieorganisatie en is 

zowel lokaal via schermen op de afdelingen, als via 

internetverbindingen wereldwijd beschikbaar. De ActiveCockpit 

vervangt de vaak uitvoerige prikborden, waarvan het maken, ophangen, 

bijhouden en regelmatig verversen van de bekende briefjes, memo’s, 

tekeningen, tabellen en grafieken behoorlijk arbeidsintensief is. De 

ActiveCockpit is volledig gebaseerd op digitale technologie, waarbij 
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informatie vrijwel volledig automatisch verzameld, verwerkt en 

gepresenteerd wordt. Dit bespaart ‘prikbord medewerkers’ zeeën van 

tijd en zorgt bovendien voor een significante verbetering en 

actualisering van de informatievoorziening. 

Hoe komt een ‘prikbord’ normaal gesproken tot stand? Vooral door noeste 
arbeid van verschillende mensen binnen de organisatie die gegevens uit 
MES- en ERP-systemen halen en/of opzoeken in mappen en Excel sheets. 
Deze informatie moet worden verwerkt, geplakt of ingetikt in Word- en Excel-
bestanden die vervolgens op A4-velletjes worden geprint en op het prikbord 
worden hangen. Bepaalde informatie wordt eens per week ge-update, andere 
dagelijks of zelfs twee of drie keer per dag. Daar gaat ongemerkt heel veel 
tijd in zitten. In de grootste Bosch- productieplant voor dieselsystemen in het 
Duitse Feuerbach (12.700 werknemers) werd alleen aan dit informatiewerk 
zo’n 320 uur per maand besteed! Nu hangen er in de fabriek meerdere 
ActiveCockpit touchscreens, waarbij het overgrote deel van de 
gepresenteerde (productie)informatie volautomatisch wordt verzameld, 
bewerkt en gepresenteerd. Tel uit je winst! 
 
Papierloze communicatie 
 
De ActiveCockpit is gebaseerd op een intelligent softwareplatform waarmee 
koppelingen gemaakt kunnen worden met bijvoorbeeld ERP- en MES-lagen. 
Hieruit kan specifieke data worden verzameld, die met een door de gebruiker 
gedefinieerde vernieuwingsfrequentie, regelmatig wordt ge-update. Daar 
komt geen mens meer aan te pas. In het systeem zitten speciale apps die 
informatie verzamelen en presenteren rond onder meer ploegenwissels of 
productie-aantallen en ook zijn er apps voor kwaliteitsbewaking. Gebruikers 
kunnen zelf apps aan de ActiveCockpit toevoegen en ook kan productiedata 
van andere vestigingen gepresenteerd worden. Dit is bijvoorbeeld interessant 
om te kijken hoe men onderling presteert (benchmarking) of in elkaars 
voorraden te kijken. Een groot voordeel is ook dat het papiergebruik binnen 
organisaties die de ActiveCockpit gebruiken drastisch daalt. Het is dus ook 
goed voor het milieu. 
 
Info overal beschikbaar 
 
Medewerkers op de werkvloer, maar ook ploegleiders en het management 
kunnen de voor hen belangrijke informatie met een simpele aanraking (of 
muisklik) op het scherm toveren. Zo kan een productiemedewerker bij een 
ploegenwissel onmiddellijk zien wat de actuele status van een productielijn is, 
terwijl de CEO, vlak voordat hij het vliegtuig instapt, nog even snel op zijn 
tablet of laptop de productiecijfers kan opvragen. Maar het werkt ook 
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andersom. Medewerkers in de productie kunnen bijvoorbeeld met hun 
smartphone of tablet een foto maken van een fout product of storing in een 
machine, die foto op het netwerk zetten en bij het ActiveCockpit scherm 
samen met andere collega’s evalueren. Hierdoor zijn belangrijke beslissingen 
veel makkelijker en sneller te nemen, wat resulteert in minder downtime en 
een hogere productiviteit. Ook kan deze multidisciplinaire en ‘real-time’ 
communicatie de productiekwaliteit verhogen. Op Youtube staat een 
interessant filmpje over de ActiveCockpit. Zoek op: Active Cockpit Rexroth. 
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Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, 

garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en 

systemen van elke omvang. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele 

toepassingen, machinale toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame 

energie om innovatieve onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te 

ontwikkelen. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en 

services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde 

applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en 

besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en 

interfaces met het ‘Internet of Things’. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen 

en de circa 30.500 medewerkers hebben in 2017 een omzet gerealiseerd van ongeveer 5.5 

miljard.  

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en 

diensten. Het bedrijf genereerde in 2017 een omzet van 78 miljard euro, gerealiseerd door de 

ongeveer 402.000 medewerkers. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: 

automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en 

bouwtechnologie. Als toonaangevende ‘Internet of Things’- onderneming biedt Bosch 

innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected mobility en connected 

industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in sensortechnologie, software en diensten 

en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. De 

strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te leveren voor een 

connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren en te 

enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, Bosch creëert 

technologie "Invented for life". De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH 

met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. De 

wereldwijde productie van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en 

verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het 

bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 64.500 medewerkers in R&D op ongeveer 125 

locaties over de hele wereld. Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, 

www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse. 
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