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De toekomst ziet er
rooskleurig uit
Smart camera vision platform

De sfeer is opgetogen bij de afdeling Machine & Systems in Deventer. Waarom? Omdat het
team zojuist een project voor het nieuwe ‘smart camera vision platform’ heeft afgerond en
de toekomst er rooskleurig uitziet. Het cameraplatform wordt momenteel gepresenteerd
op verschillende handelsbeurzen en de eerste order is binnen. Business Development
Manager Arjan Kleiboer verwacht dat het unieke en innovatieve karakter van het
cameravisieplatform nieuwe klanten zal aanspreken.

De meeste klanten die op zoek zijn naar een specifiek
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Unieke combinatie
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“Dankzij de hoge verwerkingskracht van de camera

past. Het systeem wordt te groot, te complex, of er zijn

kunnen beelden op het apparaat zelf worden verwerkt.

te veel producten nodig, wat uiteindelijk de prijs opdrijft,
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Ethernet worden aangesloten, waardoor er minder kabels

applicatiesoftware kunnen schrijven. Onze klant koos voor
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we hun een maatproduct konden aanbieden. In combinatie
met de eerder genoemde eigenschappen was dit voor onze
klant de kers op de taart.”
Eindeloze toepassingsmogelijkheden
Het nieuwe systeem kan op verschillende gebieden
worden toegepast, waaronder in de eierensector. “Het
is bijvoorbeeld mogelijk om de camera te gebruiken om
eieren te beoordelen op vorm, de aanwezigheid van
scheurtjes, bloed, enzovoort”, vertelt Arjan. “Afhankelijk
van het aantal eigenschappen dat tijdens de verwerking
moet worden gecontroleerd, kunnen geluste camera’s
worden geïnstalleerd. De camera’s beoordelen de beelden
van de eieren en geven de resultaten door aan het
besturingssysteem van de machine. Dat systeem bepaalt
dan wat er gebeurt met eieren die onregelmatigheden
vertonen. Door de aanwezigheid van water en stof in een
bedrijfsomgeving als deze moet de camera echter wel
water- en stofdicht zijn. Onze camera voldoet perfect aan
deze eisen!”

Onze kracht ligt in
het ontwikkelen van
producten die klanten
niet kunnen vinden.
ARJAN KLEIBOER,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, ICT GROUP

Maatwerk
Het cameravisiesysteem werkt met een open platform
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resultaten? Neem contact op met
Arjan Kleiboer, Business Development
Manager:

waarop klanten zelf applicaties kunnen ontwikkelen. “Het
draait op een Linux-platform”, vervolgt Arjan. “Het mooie
aan dit systeem is dat klanten standaardvisiesoftware
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