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de ‘IoT orchestrator’

Met MAESTRO helpen we je naar een verbeterd service- en 
onderhoudsmodel voor klanten, waarmee jouw onderneming 
zich onderscheidt van andere organisaties. Het slimmer maken 
van machines is een efficiencyslag maar ook de opmaat naar 
een nieuw verdienmodel; klanten krijgen datagedreven 
inzichten, predictive maintenance wordt mogelijk en je kunt 
in de toekomst jouw producten as-a-service aanbieden. 

In verschillende sectoren zijn grote veranderingen aan de gang. In al 
deze sectoren liggen kansen met MAESTRO. Een mooi voorbeeld is 
de industrie. Zo leverde een machineleverancier vroeger een machine 
en – op enkele reparaties en vervanging na – hield het daarbij op. Nu 
leveren fabrikanten diensten, gebaseerd op kennis uit waardevolle data, 
waarbij de klant soms zelfs betaalt per gebruik. 

MAESTRO stelt organisaties in staat op een standaardwijze assets 
remote te monitoren en firmware updates door te voeren. Hierdoor 
verhoog je uptime en verminder je storingen.

Naast het assetmanagement is er een uitgebreide user management-
module aanwezig. MAESTRO kan zowel bestaande als nieuw in te 
richten datapunten verwerken en communiceert via standaard 
API’s. Voor analyses wordt gebruikgemaakt van Machine Learning. 
De gebruikers hebben daarnaast de beschikking over grafieken en 
kunnen alerts instellen om bijvoorbeeld pushberichten te ontvangen. 
Het platform werkt met de laatste Cloud IoT-microservices en is zo 
opgebouwd dat het altijd van de nieuwste beschikbare componenten 
gebruikmaakt.
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WAAROM MAESTRO?
Je kunt jouw klanten bijvoorbeeld adviseren 
over de beste productsamenstelling of hoe 
ze machines beter en efficiënter in kunnen 
zetten. Met predictive maintenance ben je 
in staat om slim onderhoud te plegen door 
vooruit te kijken, waardoor je jouw klant veel 
werk uit handen kunt nemen. Enkele andere 
voordelen:

 Een veilige en schaalbare oplossing
 Bereken de effecten van te nemen productie-

beslissingen met een Digital Twin
 Uitgebreide Analytics-mogelijkheden met 

Machine Learning
 Management-modules voor API's, gebruikers 

en assets
 Responsive design met geïntegreerde IoT 

Edge-technologie
 24/7 ondersteuning bij storingen en hulp bij 

implementatie en gebruik
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Wil je weten welke voordelen MAESTRO jouw bedrijf kan bieden? 
Kijk dan voor meer informatie op www.axians.nl/maestro, of vraag vrijblijvend een gesprek aan met Raymond Janssen of Carlijn Donders. 

Raymond Janssen M: +31 6 229 463 15 raymond.janssen@axians.com
Carlijn Donders M: +31 6 257 345 80 carlijn.donders@axians.com
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