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AGENDA
Smart Connected Supplier Network

• Achtergrond van data delen 

• Waarom SCSN

• Hoe werkt SCSN

• Waar we nu staan

• Aansluiten op SCSN



SMART INDUSTRY
High mix, low volume, high tech machine manufacturing



SUPPLIER NETWORKS
High mix, low volume, high tech machine manufacturing



CONNECTED FACTORIES
Data delen in de maakindustrie

• Nationale “Smart Industry” Program helpt onze
maakindustrie in de transitie naar Industry 4.0. 

• 8 Industry transities geven richting. 

• Connected Factories: veilig en betrouwbaar data 
delen in ketens van maakbedrijven. 

• Het Smart Connected Supplier Network levert een
belangrijke bijdrage aan invulling transitie.



CONNECTED FACTORIES
Data delen in de maakindustrie

• Het Supplier Network en samenwerking in supply chains wordt steeds 
belangrijker. 

• Speciaal voor de low volume, high mix, high complexity industrie.

• Data delen is essentieel in deze supply chains.

Problemen bij data delen: verschillende systemen, software, 
datastandaarden, semantiek, dataveiligheid, afhankelijkheid van ICT 
partners, etc.



CONNECTED FACTORIES
Data delen in de maakindustrie
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TRADITIONELE AANPAK
Data delen via EDI of een centraal platform

Afhankelijkheid van één platform dat inzicht 

krijgt in alle transacties.

Bedrijf A Bedrijf B

Generate message
(XML, EDIFACT, 

CSV)

E-mail, 
FTP

Interprete and 
process 

Elke verbinding is custom-made en 

duur. Niet schaalbaar. ! !

Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C



SCSN is een communicatie standaard

die de maakindustrie in staat stelt

om veiliger, makkelijker en

betrouwbaarder data te delen. 

Focus op de low volume, high mix, en

high complexity maakindustrie.

20% hogere productiviteit.



UNIEKE KARAKTER VAN SCSN
1x aansluiten – hele keten digitaal

Maakbedrijven 
sluiten 1x aan

… en kunnen met de 
hele keten 

communiceren.

De hele keten 
digitaal

Van OEM tot 1st, 2nd, 
3rd tier, groothandel 

tot bijv. 
staalproducent.

Maakbedrijven 
houden regie

Maakbedrijf bepaalt 
zelf met wie welke 

data wordt gedeeld.



HOE WERKT HET?

Service Providers:
• Digitale platforms, verbonden met IDS 

technologie. 
• Onafhankelijk adresboek voor routing van 

communicatie.
• Meerdere Several providers, diverse 

proposities.

Maakbedrijven
• Eenmalige registratie van eigen ERP system 

en in het SCSN adresboek.

ERP systemen:
• Een maakbedrijf gebruikt het ERP system 

naar keuze. 

+



DE TECHNIEK
De ‘gemeenschappelijke taal’

Smart Connected Supplier Network 
biedt een online omgeving waar 
programmeurs alle 
informatiemodellen kunnen vinden 
om één keer een koppeling te 
bouwen en te testen.

Veel ERP leveranciers hebben 
aangekondigd deze koppelingen ‘out-
of-the-box’ te gaan leveren in hun 
nieuwste versie(s). 

Met diverse branches en sectoren 
worden afspraken gemaakt over 
hergebruik en integratie van 
(bestaande) standaarden.

https://smartconnected.semantic-
treehouse.nl/#/Standards

https://smartconnected.semantic-treehouse.nl/#/Standards


Waarom is SCSN anders?
Slim data delen in de keten met SCSN

• SCSN is een open initiatief 

• SCSN is niet yet-another-standard

• SCSN zoekt actief alignment en samenwerking met andere industrie standaarden

• SCSN is een netwerk van netwerken (four-corner van service providers)

• SCSN is gedreven door zowel maakbedrijven, software leveranciers, kennisinstellingen 

als brancheorganisaties.



Waarom is SCSN anders?
Slim data delen in de keten met SCSN

• Een gemeenschappelijke taal gebaseerd op UBL voor het uitwisselen van: orders, 

forecast, TPD’s, BoM, tekeningen, facturen, logistieke informatie, catalogussen, data.

• (Technische) afspraken tussen ‘serviceproviders’, zodat ‘1x-aansluiten-hele keten 

digitaal’ realiteit wordt. 



Maakbedrijven, Service Providers, Kennisinstellingen

OPEN INITIATIEF, OPEN STANDAARD

Ca. 10 Service Providers Ca. 200 maakbedrijven, groei naar 2000+ 
in komende 2 jaar

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kmwe.com/wp-content/uploads/kmwe_logo_2018-12-07-01.svg&imgrefurl=https://www.kmwe.com/&docid=QyiIDcRMhGmKAM&tbnid=WomQrKBF15y8_M:&vet=10ahUKEwiArs7IrK3iAhXE26QKHUBJBH8QMwg_KAAwAA..i&w=800&h=523&bih=1244&biw=2400&q=KMWE&ved=0ahUKEwiArs7IrK3iAhXE26QKHUBJBH8QMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/798115465386225664/bwUisQ8D_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/mcb_nl&docid=mk5s5-D08c_mkM&tbnid=xEW26ynFeaAjyM:&vet=10ahUKEwik05LurK3iAhUnMewKHYBsD0YQMwhBKAAwAA..i&w=400&h=400&bih=1244&biw=2400&q=mcb%20valkenswaard&ved=0ahUKEwik05LurK3iAhUnMewKHYBsD0YQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Waar staan we?
Huidige status

• Community: gebruikers en stakeholders innoveren gezamenlijk

• Organisatie: stichting SCSN, dagelijks bestuur, RvT, inkomstenmodel, …

• Berichtenset: een complete set voor uitwisselen van meest essentiële berichten.

• Technische infra: integratie met IDS data infrastructuur standaard

• Netwerk: strategische samenwerking met internationale standaarden en brancheorg.



Stichting
Transitie van project naar
stichting met een solide
governance en financiële
basis. Van en voor Service 

Providers en
maakbedrijven. 

Scale-up
Efficiënte onboarding 

zodat snelle groei naar 20 
Service Providers en

>2.000 maakbedrijven
mogelijk wordt in 2 jaar. 

Technologie
Verbeteren en uitbreiden

van technische
infrastructuur en

berichten. Mogelijk
nieuwe niches. 

SCALE-UP
Uitdagingen 2020 en 2021



AANSLUITEN ALS MAAKBEDRIJF

1. Bepaal je Use-case 2. Kies je Service Provider 3. Ga aan de slag

• Verkenning mogelijkheden SCSN.

• Welke informatie wil je delen?

• Welke klanten en leveranciers wil 
je aansluiten?

• Wat zijn jouw kosten en baten?

• Keuze Service Provider.

• Eénmalige verbinding opzetten 
tussen IT systemen en SCSN-
Certified Service Provider.

• Opname in het SCSN adresboek.

• Opzetten van pilot met jouw 
klanten en/of leveranciers.

• Uitbreiden en onderhouden van 
jouw SCSN netwerk.

• Verdere innovatie/digitalisering 
door mogelijkheden van SCSN.

Meer informatie:

• Informatie via uw 
contactpersoon.

• Commerciële use-case.

• Business-case template.

Meer informatie:

• Overzicht Certified 
Service Providers.

• SCSN adresboek.

• SCSN gebruikers hand-
leiding.

Meer informatie:

• Stichting SCSN.

• SCSN innovatienetwerk.

• SCSN events.

www.smart-connected.nl

http://www.smart-connected.nl/


AANSLUITEN ALS SERVICE PROVIDER

1. Bepaal je Use-case 2. Ken de Uitgangspunten 3. Implementatie

• Verkenning mogelijkheden SCSN.

• Welke informatie wil je delen?

• Welke klanten wil je aansluiten?

• Wat zijn jouw kosten en baten?

• Committeren aan de SCSN 
uitgangspunten.

• Lidmaatschap stichting SCSN.

• Bijdrage aan SCSN 
beheerkosten. 

• Technische integratie met het 
SCSN netwerk.

• Certificatie van implementatie.

• Registreren in het SCSN 
netwerk en opname in lijst 
Certified Service Providers.

4. Pilot en uitrol

• Opzetten pilot met jouw klanten 
en andere Service Providers.

• Klanten aansluiten en 
commerciële uitrol.

• Verdere innovatie/digitalisering 
door mogelijkheden van SCSN.

Beschikbaar:

• SCSN uitgangspunten 
document.

• SCSN stichting statuten.

Beschikbaar: 

• Technische support.

• Certificatieprocedure.

• Lijst Certified Service 
Providers.

Beschikbaar:

• Informatie op website.

• Commerciële use-case.

• Business-case template.



GEBRUIKERS AAN HET WOORD
Smart Connected Supplier Network

www.smart-connected.nl

http://www.smart-connected.nl/
https://youtu.be/yZbM_HdH_-I
https://youtu.be/sPQYM-Zn2YU


SERVICE PROVIDERS AAN HET WOORD
Smart Connected Supplier Network

www.smart-connected.nl

http://www.smart-connected.nl/
https://youtu.be/QIkqF0hr7xg
https://youtu.be/qln2fo4eUCs





