
Met het interactief scherm druk je op het 
knopje en meteen open je het bestand dat je 
nodig hebt. Binnen de 30 seconden wordt het 
aangepast
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G  E  T  U  I  G  E  N  I  S  S  E  N

TERUGBLIK OP HET PLANNINGBEHEER IN DE PRODUCTIE 
MET HET INTERACTIEF SCHERM

EASYPITCH is in 2014 gerealiseerd door EASYLAMPS SAS en staat voor een gamma van grote interactieve en 
hoogpresterende touchscreens. Deze digitale schermen beschikken over beproefde technologieën voor een intensief 
en vlot gebruik, aangewezen voor de professionele wereld. Zo zijn de touchscreens Easypitch steeds vaker te zien in de 
verschillende sectoren van de onderneming en in de industrie.

Net zoals de grote industriële namen Décathlon en Lalique, rustte CHR HANSEN zijn fabriek in met een interactief scherm 
van 86 duim, om de productieplanning vlotter te updaten en te beheren.

De verantwoordelijke voor de productie, Yvan GUEHO, levert ons zijn getuigenis over de realisatie van dit project dat een totale 
ommekeer betekende voor hun werkmethode.

CHR HANSEN produceert melkzuren bestemd voor de productie van kaas en 
zuivelproducten. Naar aanleiding van een aantal moeilijkheden bij het opstellen 
van de productieplanning, gaf Yvan GUEHO, verantwoordelijk voor de productie, 
de noodzaak te kennen van een interactief touchscreen als werkinstrument. Zo 
kon het probleem verholpen worden en werd een nieuwe en betere werkmethode 
ingevoerd.

DE BEHOEFTEN

• De productieplanning 
digitaliseren

• De planning makkelijker 
updaten

• Een mooiere weergave 
hebben

• De werkmethoden 
verbeteren door ze 
efficiënter te maken

• Kunnen samenwerken met 
twee of meer  

We hadden interesse voor een digitaal touchscreen voor 
onze planning‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
We kregen de planning op papier […] Veel te vaak 
moesten we de planning helemaal overdoen en dit 
nam voor een goed opgeleid persoon elke keer zo’n 
anderhalf uur in beslag

‘‘ ‘‘

Voor de installatie van het interactief scherm Easypitch, waren de methoden 
voor de opstelling van de productieplanning bijzonder saai. Niet alleen ging 
er veel tijd aan verloren, maar deze taak werd vooral toevertrouwd aan 
een goed opgeleid persoon in staat om het vervelende proces op zich te 
nemen en met de planning voor de dag te komen. Dit vroeg dus veel tijd en 
inspanning. 



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

Onze projecten verlopen in verschillende fasen en het 
is handig om rond meer interactieve pedagogische 
tablets te kunnen zitten. We kunnen alleen, met twee 
of drie gaan zitten, dat bevordert de samenwerking

‘‘ ‘‘

Het touchscreen Easypitch speelt in op een behoefte om de planning te beheren en slaagde 
hier perfect in. Het is een formidabele verbetering die meteen ook veel tijd doet besparen. 
Bovendien helpt deze interactieve oplossing de groep ook alle gegevens te centraliseren en te 
koppelen aan de relatieve computerdocumenten van elke planning. De informatie wordt zo in 
enkele seconden aangepast.

CHR HANSEN wist zijn vaardigheden uit te breiden dankzij het touchscreen Easypitch van 86 
duim geïnstalleerd in de fabriek. Dankzij de geïntegreerde functies kan men met het interactief 
scherm de documenten immers visueel beter weergeven om de belangrijke aspecten ervan 
in de kijker te zetten. Dit kan dankzij een groot pallet van kleuren, een verscheidenheid aan 
pennen en markeerstiften beschikbaar op het scherm. Zo is de informatie veel beter zichtbaar 
en duidelijker voor alle medewerkers.

Het dubbel besturingssysteem Android en Microsoft van het scherm Easypitch bevordert het 
gebruik ervan. Beide omgevingen zijn vertrouwd voor iedereen en maken het scherm intuïtief 
en makkelijk te gebruiken. Voor de fabriek was dit erg voordelig want geen enkele medewerker 
had een opleiding nodig voor de planning van de programmaties. ‘’We hoefden onze mensen 
niet te vormen, zo intuïtief is het’’, bevestigde Yvan GUEHO.

De overschakeling is voor de groep CHR HASSEN een heus succes gebleken. Yvan GUEHO 
en zijn medewerkers zijn volkomen tevreden. Dankzij de 32 contactpunten, kunnen meer 
personen tegelijk het interactief scherm Easypitch gebruiken en komt iedereen aan bod om zijn 
ideeën naar voor te brengen en uit te werken... De samenwerking tussen de personen verloopt 
veel vlotter en indringender.  
Tegenwoordig zijn interactieve schermen een essentiële ondersteuning voor effectief 
management in bedrijven.

DE VOORDELEN

• Het opstellen van een 
planning wordt kinderspel

• Beduidende tijdwinst om 
de plannings op te stellen 

• De gegevens worden 
bewaard om de 
ontwikkelingen van de 
productie op te volgen

• Een uitbreiding van de 
vaardigheden door de 
toevoeging van functies in 
de planning

• Een vlottere en 
aangenamere 
samenwerking

DE  T ROEVEN VA N 
HET  SCH E RM

E ASY PI TCH

• Touchscreen met 32 
contactpunten die de 
samenwerking bevorderen

• Grote interactieve UHD-
weergave voor een betere 
zichtbaarheid van de 
plannen

• Geïntegreerde interactieve 
en intuïtieve software om 
aantekeningen te maken 
op bestanden, ze te 
wijzigen en te bewaren

• Geïntegreerd WiFi-
toegangspunt om 
meerdere toestellen 
draadloos te verbinden

• Schokbestendig scherm, 
aangewezen voor een 
intensief gebruik

Met het interactief scherm druk je op het knopje en 
meteen open je het bestand dat je nodig hebt. Binnen de 
30 seconden wordt het aangepast

We hebben nu extra functies die met een traditioneel bord 
niet mogelijk waren en hebben kleuren toegevoegd, da’s 
veel handiger en duidelijker 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

De afmetingen en gebruiksvriendelijkheid zijn de grootste troeven‘‘

‘‘

OVER CHR HANSEN
• 

De onderneming is opgericht door de Deense apotheker Christian D.A. Hansen en is gequoteerd op de beurs 
NASDAQ OMX van Denemarken. Chr Hansen telt vandaag 2300 medewerkers verspreid over 30 landen en 19 
centra voor toepassing en ontwikkeling die borg staan voor de klantendienst wereldwijd.
CHR Hansen is vandaag een leidinggevend internationaal biotechnologisch bedrijf dat de ingrediënten levert voor 
de voedingsmiddelenindustrie, de landbouwindustrie en voedingssupplementen.
De voedingsveiligheid staat hoog in het vaandel bij CHR HASSEN, dat een streng beleid toepast en tegelijk voldoet 
aan de meest veeleisende normen.


