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1. Introductie
Om in de bouw- en infrasector concurrerend te blijven is het noodzakelijk om
faalkosten terug te dringen en marges in stand te houden. Voor ingenieurs
is dit een hele uitdaging. Gelukkig zijn er nieuwe toepassingen beschikbaar
die hen helpen om processen sneller te laten verlopen en ontwerp- en
productiefouten te voorkomen.
Veel van deze toepassingen richten zich alleen op het zogenoemde ‘parametrisch ontwerpen’. Automated Engineering gaat verder en heeft veel meer
impact op het werk van de ingenieur. Want stel je eens voor, één platform
waarop alles en iedereen binnen een project met elkaar in verbinding staat.
Niet langer op ‘eilandjes’ werken in verschillende softwarepakketten, maar
integraal met collega’s van andere disciplines en bedrijven. Veel handmatig
werk behoort hierdoor tot het verleden en iedereen werkt met de meest
actuele data.
Automated Engineering helpt de ingenieur zowel in het ontwerpproces als
tijdens de productie en het beheer. De voordelen beperken zich niet alleen
tot tijdwinst en minder fouten in het ontwerp, het biedt ook ongekend veel
nieuwe mogelijkheden.
Deze white paper verschaft helderheid in de verschillende termen en
mogelijkheden rondom Automated Engineering en bevat een stappenplan
naar geautomatiseerd engineeren.
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2. Wat is Automated Engineering?
In niet-geautomatiseerde ontwerpprocessen gaat veel tijd en geld verloren.
Bovendien liggen fouten op de loer door de vele handmatige handelingen. In
diverse fasen van het ontwerpproces werken betrokkenen met verschillende software. De uitwisseling van gegevens gebeurt handmatig en niet
real-time. Veranderingen gedurende het ontwerpproces resulteren in het
opnieuw doorberekenen van deze veranderingen bij de overige disciplines.
Een automation platform verbindt alle teken- en rekenprogramma’s van alle
afdelingen binnen het ontwerpproces. Hierdoor staan alle engineering en
ontwerpdata centraal en werkt iedereen integraal met dezelfde gegevens.
Bij één verandering in het ontwerp zorgen slimme algoritmen ervoor dat alle
multidisciplinaire relaties direct mee veranderen.
Doordat veel taken automatisch verlopen, blijft er meer tijd over voor taken
waar experts écht goed in zijn: ontwerpen en engineeren. Saai en foutgevoelig routinewerk verandert in een snel en foutloos ontwerpproces.
Door het gebruik van een automation platform worden:
Ontwerpkosten bespaard
Faalkosten voorkomen
Meer projecten gewonnen

3. Wanneer is Automated Engineering zinvol?
In principe biedt Automated Engineering voordelen voor elk engineeringproces. De voordelen nemen sterk toe bij engineering omgevingen waar
meerdere personen over meerdere disciplines aan hetzelfde project
werken. Daarnaast maakt Automated Engineering herhalende ontwerpprocessen, bijvoorbeeld bij fundaties, vele malen sneller.
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4. Wat zijn de stappen om mijn ontwerpproces
te automatiseren?
Om engineeringprocessen te automatiseren, maak je gebruik van een flexibel automation platform dat de volgende 4 principes verenigt:
Parametrisch ontwerpen.
Vastleggen van kennisregels en relaties.
Verbinden van kennis- en softwaresystemen.
Tools en Artificial Intelligence.
1. Parametrisch ontwerpen
Bij parametrisch ontwerpen definieer je een parameterset die het ontwerp
beschrijft. Door deze set te variëren ben je in staat om verschillende
ontwerpen te genereren en afhankelijkheden te bestuderen. Alleen parametrisch ontwerpen is nog niet ‘slim’ te noemen, dat gebeurt tijdens stap 2.
2. Vastleggen van kennisregels en relaties
Voeg kennisregels toe die het ontwerp duiden en beoordelen. Dit zijn vaak
regels die vastliggen in praktische randvoorwaarden, methodes, normen,
maar ook de ervaring van mensen. Je gaat relaties leggen tussen verschillende parameters. Ook parametriseer je op een zo hoog mogelijk niveau. Dit doe
je door te focussen op de eisen, in plaats van zelf invulling te geven aan het
ontwerp. Hiermee breng je intelligentie in het ontwerpproces. Dit is de basis
voor steeds slimmer ontwerpen.
3. Verbinden van kennis -en softwaresystemen
Het netwerk van kennis en tools is moeilijk te omvatten: parameters en kennisregels overstijgen verschillende disciplines. Met VIKTOR verbinden we ze,
inclusief de (software-) systemen waarin ze worden gebruikt. Wanneer we de
lengte van een brugdek als voorbeeld nemen, dan zien we dat deze
parameter van doorslaggevend belang is voor de modelleur, constructeur,
calculator en de inkoper. Elk van hen heeft daarbij zijn eigen kennisregels en
onderliggende systemen. Reken- en tekenprogramma’s en ERP systemen en
planningssoftware bijvoorbeeld. In een ideale wereld werk je allemaal samen
binnen dezelfde omgeving en maak je optimaal gebruik van elkaars kennis.
Door dit hele proces te automatiseren kun je nu echt een single source of
truth creëren. Zo blijft je database van parameters en kennisregels voor alle
betrokkenen betrouwbaar, benaderbaar en bruikbaar.
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Om dit allemaal goed te verbinden en om de kennis toegankelijk en beschikbaar te maken voor verschillende gebruikers is een web-based applicatie
cruciaal. Je maakt een integrale inrichting van de werkomgeving en je
verhoogt de deelbaarheid van kennis. Dit doe je ook voor de codes op de
achtergrond. Die staan centraal en goed beveiligd. De ontwikkelingen van de
applicaties worden hierdoor een echte asset voor het bedrijf.
4. Tools en Artificial Intelligence
Door het ontwikkelen en toevoegen van algoritmes en routines kan het
platform zelf waardevolle en intelligente oplossingen aanreiken. Daarnaast
kan het inzichten geven in gevoeligheden van parameters, maar je kunt
ook het gewenste resultaat weergeven in bijvoorbeeld tekeningen en
rapportages.

5. Hoe begin je aan engineering automatisering?
Stel je wilt je engineeringproces (deels) automatiseren. Waar begin je?
Het is belangrijk om te beginnen met een goede procesanalyse waarmee het
ontwerpproces inzichtelijk wordt. Welke processen doet welk persoon, met
welk doel en in welk systeem? Je definieert daarna het doel van de gewenste
applicatie en gaat deze beschrijven aan de hand van user stories.
Een user story bevat de functionaliteiten vanuit de eindgebruiker. Hoe
gebruikt deze persoon de applicatie en wat voor gegevens stopt hij of zij in
het systeem? De ontwikkeling kun je daarna het best via een agile proces
uitvoeren, in korte sprints waarin de applicatie direct wordt getest en
gevalideerd door de eindgebruiker.

6. Wat kost het automatiseren en wat levert het op?
De kosten van het automatiseren hangt sterk af van de grootte en complexiteit van het bestaande ontwerpproces. Daarnaast is het uiteraard voordeliger
wanneer de applicatie zelf wordt ontwikkeld. Heb je hier geen tijd voor
of ontbreekt het aan kennis, VIKTOR maakt al op maat gemaakte applicaties
in een sprint vanaf ongeveer 120 uur. Aangezien de voordelen van Automated
Engineering enorm zijn, verdien je de kosten snel terug, vaak al na één project.
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7. Wat doet VIKTOR precies?
Met VIKTOR zijn de 4 principes voor geautomatiseerd ontwerpen samengebracht in één platform. Op het VIKTOR platform bouw je webapplicaties die
jouw unieke engineeringprocessen automatiseren. Net als Lego kun je gebruik
maken van verschillende ‘blokken’ software om snel een parametrische ontwerpomgeving te maken. Zo leg je kennisregels vast, integreer je systemen en voeg
je algoritmes toe om de intelligentie van het systeem te verhogen.
Met VIKTOR heb je direct de basis van een automation platform.
Vervolgens kun je met beperkte programmeerkennis heel snel
applicaties maken die perfect aansluiten op jouw unieke ontwerpproces.
Het VIKTOR platform verbindt gebruikers én de verschillende
softwaresystemen.
Binnen VIKTOR wordt een database aangelegd met de parameters en
kennisregels die je ontwerp of engineering opgave definiëren.
Door middel van algoritmes beperk je handmatig werk en genereer je
eenvoudig uitkomsten of inzichten.
VIKTOR genereert de output die je nodig hebt zoals oplossingen,
inzichten, rapportages, stuklijsten en tekeningen.
Een applicatie hoeft niet in één keer het hele proces te automatiseren, je kunt
het stapsgewijs opbouwen. Zo ontwikkel je beheerst een krachtige omgeving
die direct toepasbaar is in projecten. Heb je geen tijd of kennis om zelf de applicaties te bouwen? Geen probleem, wij hebben een team van ontwikkelaars die
dit razendsnel voor je realiseren.
Je kunt het automation platform direct gebruiken voor grote projecten met
tientallen gebruikers. Iedereen kan op verschillende niveaus toegang krijgen:
sommige gebruikers alleen tot een deel van de ontwerpdata, waar anderen
grote veranderingen kunnen doorvoeren. Centrale ontwikkeling en beheersing
biedt volledige controle over het proces. Dit maakt een ontwikkeling op het
platform zoals VIKTOR tot een echte asset van je bedrijf.
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Automate the Boring.
Engineer the Awesome!

Wil je ook geautomatiseerd
ontwerpen?
Vraag een gratis procesanalyse
aan op viktor.ai/analyse

