
ORTEC EN KONING & HARTMAN VORMEN PARTNERSHIP OP GEBIED VAN SMART INDUSTRY  

  

Amsterdam, 30 september - ORTEC, toonaangevend specialist in big data analyse en Koning & 

Hartman zijn een samenwerking aangegaan om een gezamenlijke Smart Industry propositie te 

bieden. Met de Smart Industry Scan bieden ORTEC en Koning & Hartman bedrijven in de 

industriële markt de mogelijkheid om kennis te maken met de toegevoegde waarde van data 

analyse in combinatie met aaneengesloten informatiestromen. 

 

De Smart Industry Scan is een driedelig proces dat organisaties in staat stelt de volwassenheid van de data 

infrastructuur te bepalen, belangrijke operationele inzichten te verkrijgen op basis van de bestaande data en 

daarmee een Smart Industry business case te bouwen gebaseerd op concrete korte termijn doelen.  

 

De winst van data-gedreven productie in industriële organisaties wordt rond 2025 geschat op zo’n $1,2 

miljard tot $3,7 miljard per jaar. Bedrijven die voorop lopen op het gebied van Smart 

Industry constateren nu al een wezenlijke toename in efficiency, hogere klanttevredenheid en minder 

productgebreken. Koning & Hartman beschikt over uitgebreide expertise in hardware, draadloze 

communicatie, datakoppelingen, en complexe automatiseringsprojecten en is bekend bij grote industriële 

organisaties als Kraft Heinz en Heineken. Deze ervaring, gecombineerd met de kennis van ORTEC op het 

gebied van verregaande data analyse, zorgt voor een sterke gecombineerde positionering om bedrijven 

verder te helpen in de nieuwe industriële revolutie.  

 

Michael van Duijn, CEO ORTEC Consulting: “Koning & Hartman is een van de koplopers in het Smart 

Industry landschap. Zij leveren technisch innovatieve state-of-the-art oplossingen en  wij brengen ervaring 

in big data en advanced analytics. Onze gezamenlijke propositie brengt daarmee enorme toegevoegde 

waarde voor de klant”.  

 

Oswald Coene, CEO van Koning & Hartman: “We zijn erg verheugd de partnership met ORTEC aan te gaan. 

De expertise in data analyse, gecombineerd met onze industriële kennis, stelt ons in staat klanten te 

voorzien van vooruitstrevende optimalisatie oplossingen. Klanten krijgen direct inzicht om hun 

besluitvorming te ondersteunen en te verbeteren en zo hun concurrentiepositie te versterken.” 

 

Klik hier voor meer informatie over de Smart Industry Scan  

----Einde Persbericht----- 

Koning & Hartman 

Met ruim 700 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur. We zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), 

voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare orde & veiligheid en financiële dienstverlening. We 

adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren, onderhouden en beheren. Koning & Hartman werkt samen 

met vooraanstaande partners zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, Alcatel-Lucent, 

Motorola, Nexcom, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan meer dan 3500 klanten in de 

BENELUX. Sinds 2012 is Koning & Hartman uitgeroepen tot Top Employer. Nederland Tevens heeft het 

bedrijf voor haar MVO activiteiten een FIRA Goud certificering behaald. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Amsterdam, de overige kantoren in Delft, Veenendaal, Geldermalsen en Vilvoorde (België). 

Koning & Hartman B.V. 

De Passage 120 

Postbus 416 

1000 AK Amsterdam 

Tel.: +31 (0)20 587 76 00 

info@koningenhartman.com  

www.koningenhartman.com  

Voor meer informatie over Koning & Hartman kunt u contact opnemen met Rowena Ladeur, Marketing 

Communicatie Manager, Telefoon +31 (0) 20 - 587 68 06. 
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