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Welkom
bij ons Bedrijf

Wij geloven in onafhankelijk 
leverancier advies.

“

Onze Organisatie,
Diensten en Oplossing
LC streeft ernaar om echte waarde toe te voegen en bij te dragen aan uw bedrijfsprestaties.

Organisatie

LC treedt in optima forma op 
als verlengstuk van de eind-
gebruikersorganisatie. Het 
LC bedrijf biedt professio-
nele engineeringdiensten, 
geleverd door getalenteerde 
en zeer gemotiveerde pro-
fessionals met uitgebreide 
en integrale branchekennis 
van een diversiteit aan tech-
nieken die verband houden 
met het industriële automa-
tiseringsdomein.

Diensten Oplossing

Onze dienstverlening omvat 
een compleet pakket voor 
de (re) organisatie / inkoop 
van industriële automatiser-
ingsoplossingen. “Hebben 
we een businesscase of 
niet?” is een veelgestelde 
vraag van onze klanten als 
startpunt van een eerste 
ontmoeting.LC Engineers & Consultants (kortweg 

LC) biedt professionele advies- en 
ingenieursdiensten, geleverd door 
getalenteerde en zeer gemotiveerde 
professionals met uitgebreide en 
integrale branchekennis van een 
diversiteit aan technieken, 
methodologieën en standaarden met 
betrekking tot het domein van 
industriële automatisering.

LC is ervan overtuigd dat onze 
klanten op zoek zijn naar partners die 
vanaf het begin hun wereld kunnen 
begrijpen, hun uitdagingen kunnen 
aangaan en de complexiteit kunnen 
beheersen; partners die verder gaan 
dan technische uitmuntendheid, 
geloofwaardige vaardigheden en 
ervaringen om echte waarde toe te 
voegen en bij te dragen aan de 

Om op een effectieve mani-
er aan deze vraag te kunnen 
voldoen, hebben we een 
product ontwikkeld op basis 
van een inmiddels beproef-
de aanpak, een zogenaam-
de “Quick Scan Industrial 
Automation”.
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Quick Scan
Besturingssystemen
De Consultants van LC hebben middels een beproefde methodiek snelinzicht in uw specifieke situatie, waarbij 
een aantal basisvragen worden beantwoord.

Hebben We Een 
Business-Case?

Welke delen van het huidige procesbesturingsysteem zijn aan een upgrade of eventuele vervanging toe? 
Welke onderdelen zijn het meest tijdkritisch qua levensfase? Welke hardware en spareparts worden wanneer 
niet meer ondersteund door de leverancier?

Inventarisatie & Scope

Antwoord op de vraag vinden:
Welk risico loop ik als ik niet vervang/ aanpas?
RISICO = KANS x EFFECT

Risico Analyse

Maximale continuïteit en beschikbaarheid waardborgen van de procesbesturingssystemen, met een optimale 
verlengde levensduur op een zo kosteneffectieve wijze? Operationale ‘Life-Cycle’ kosten verlagen met een 
duidelijk kwantificeerbare posiitieve bijdrage, of een besparing kunnen blijven leveren bij de automatisering 
van uw bedrijfsprocessen?

Bedrijfszekerheid

Migratie Vervanging
Zijn er migratietrajecten mogelijk, met zoveel 
mogelijk behoud van de ‘installed base’, en 
op welke wijze valt er een optimalisatieslag 
te maken, tegen welke risico’s kosten en 
bijhorend plan van aanpak?

Is een alternatief scenario van een zoge-
naamde ‘Big-Bang’ zowel technisch, econ-
omisch als organisatorisch haalbaar tegen 
door de eindgebruiker te stellen criteria en 
wegingsfactoren, met andere woorden een 
algehele vervanging van het procesbestur-
ingssysteem?
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De Quick Scan voor procesbesturingssystemen helpt organisaties om op een zo kosteneffecti-
eve en risicoverlagende wijze een plan van aanpak op te stellen ten behoeve van vervangings-, 
en/ of migratie trajecten van procesbesturings-, en supervisiesystemen. Toegevoegde waarde 
leveren door middel van verbeteringen aandragen en eventueel doorvoeren in de verschilende 
bedrijfsprocessen, is waar wij voor staan.

Op een zeker moment is uw procesbesturing aan het einde van zijn technische-, en/of econo-
mische levensduur, of vervalt de support van de fabrikant of levencier op de (verouderde) sys-
teemcomponenten. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw systeemhardware laat dan 
te wensen over. In zo’n situatie is het gelukkig niet altijd een must om uw procesbesturingsys-
teem in zijn geheel of in één keer te vervangen, zodat het rendement van gedane investeringen 
zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Een migratie-traject op maat, kan in zo’n geval een gunstige 
invloed hebben op de ‘Total Cost of Ownership’, zonder afbreuk te doen aan de bedrijfszekerhe-
id van uw installatie.

Korte doorlooptijd

Deskundig advies/ plan van 
aanpak

Snel inzicht in mogelijke 
knelpunten

Kostenraming vervanging/ 
migratie

Onafhankelijk en objectief Up-to-date met huidige stand 
van zaken op het gebied van 
besturingssytstemen en 
leveranciers



“ LC is een onafhankelijk adviesbureau
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