
INDUSTRIËLE  
AUTOMATISERING EN 
SYSTEEMINTEGRATIE

VAN LENTE SYSTEEMINTEGRATIE BIEDT U:

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie die  
de manier waarop we leven, werken en betrekking hebben op elkaar  
fundamenteel gaat veranderen. 
 
Een hoge graad van automatisering en digitalisering is noodzakelijk om de  
concurrentie voor te kunnen blijven. Continu verbeteren is in de industrie te allen  
tijde waardevol. Het analyseren van operationele- en procesdata helpt om proces-
sen te optimaliseren, onderhoud te voorspellen en bedrijfskeuzes te kunnen maken. 

+ Ruime kennis en ervaring met het vertalen van complexe vraagstukken  
naar duidelijke oplossingen.

+ Specialistische branche-ervaring in de food (aardappel, zuivel en vlees- 
verwerking), feed, logistiek en procesautomatisering. 

+ Leverancier- en merkonafhankelijk advies. 
+ 24-uurs service, onderhoud en nazorg. vanlente.nl

SYSTEEMINTEGRATIE

+ Voorsprong op uw concurrentie door 
automatisering en digitalisering.

+ Een betere beheersbaarheid op  
kosten door voorspelling van  
onderhoud. 

+ Gegronde bedrijfskeuzes en proces- 
optimalisatie met behulp van  
operationele data en procesdata.



vanlente.nl

ANTWOORDEN OP AL UW VRAGEN

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR

Van Lente Systeemintegratie heeft ruime kennis en ervaring 
om hèt antwoord te vinden op uw ingewikkelde automa-
tiseringsvraagstukken. Uw uitdaging zoals de koppeling met 
het ERP systeem of het analyseren, ontwerpen, vervangen, 
migreren, integreren, programmeren, bouwen, implementeren, 
testen en inbedrijfstellen van MES-, DCS-, PLC-, SCADA- 
systemen is ons vak en onze passie.

DE ZEKERHEID VAN EEN INNOVATIEVE  
SYSTEM INTERGRATOR.
Naast industriële automatisering is een combinatie van 
software- en hardware engineering, panelenbouw, montage, 
gebouw gebonden installaties, brandmelding en technisch 
beheer mogelijk. Van Lente Systeemintegratie beschikt over een 
eigen Academie waar we uw medewerkers kunnen opleiden.

Graag gaan wij met u in gesprek over 
uw proces- of automatiseringsvraag. 
Of dit nu gaat om een adviserend gesprek, 
quick-scan of compleet project. 

UW MOGELIJKHEDEN

Onze vakbekwame specialisten  
adviseren u graag over:

+ Industrial Internet of Things (IoT) 
+ 100% connectiviteit
+ Industrie 4.0
+ Data collect
+ Overall Equipment Effectiveness (OEE)
+ Stilstandsanalyse
+ Verlagen van productiekosten
+ Cyber Security 
+ Operationeel inzicht
+ Veiligheid
+ Duurzaamheid
+ Tracking & tracing 
+ Het verminderen van projectrisico’s 

Van Lente Systeemintegratie B.V.

vestigingen   

Herfordstraat 5, 7418EX Deventer tel 0570 - 63 12 18 mail info@vanlente.nl

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk tel 0182 - 30 08 74 

 


