
Een Proof of Concept is een haalbaarheidsstudie 

waarbij getest wordt of een idee technisch 

mogelijk is. Deze studie gebeurt in een gecontro-

leerde omgeving waarbij een praktijksituatie 

wordt nagebootst. 

Met een Proof of Concept worden mogelijke 

valkuilen tijdig in kaart gebracht. 

Het betrekken van experten met de juiste 

knowhow zorgt er ook voor dat je bespaart op 

eigen onderzoek dat vaak duur en tijdrovend is.  

Een proof of concept bewijst of een idee al dan 

niet werkt en verkleint de risico’s bij een uitrol op  

grotere schaal. Je ziet snel resultaat, waardoor 

het beslissingsproces binnen een 

automatiseringstraject een stuk vlotter kan 

verlopen. 

Inzicht en bewijs of de beoogde

RFID-oplossing werkt en de 

vooropgestelde doelen haalbaar zijn. 

Wat is een Proof of Concept?

Meerwaarde

Doelstellingen binnen

De RFID-oplossing wordt concreet gemaakt door 

de praktijk te simuleren. Hoe zal de hardware 

eruit zien en hoe wordt deze gemonteerd?

Waar zullen de tags geplaatst worden? 

Hoe en met welke gevoeligheid worden deze 

gelezen? Welke tags werken het best op welk 

materiaal? 

Door een realistische simulatie on site weet je 

zeker of RFID-technologie ingezet kan worden, 

en met welke specificaties en functionaliteiten 

je rekening moet houden. 
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Werkwijze

Concrete voordelen

Alles start met een grondige analyse van de 

probleemstelling en processen. Aan de hand 

hiervan worden alle functionaliteiten die getest 

moeten worden, vastgelegd. Het is belangrijk om 

de materiaalstroom in kaart te brengen,

te bepalen welke assets je wil lezen, wat de 

leespunten zullen zijn en welke hardware je wil 

gebruiken.  Er dient vooraf al een eerste 

tagselectie te gebeuren door de integrator, zodat 

het testen on site efficiënt kan verlopen. 

In sommige gevallen is het ook aan te raden om 

referentietesten uit te voeren in een anechoïsche 

kamer. 

Als het plan van aanpak vastligt en goedgekeurd 

werd door de klant, kan er overgegaan worden 

tot de eigenlijke proof of concept on site.  

De integrator komt ter plaatse met de nodige 

hardware (RFID-tags, antennes, leesapparatuur…) 

en een team bestaande uit een Project Engineer 

en Account Manager. Dit team wordt telkens 

aangevuld door de Projectleider of 

verantwoordelijke van de klant. 

l Hard bewijs 

l Details in kaart

l Snellere besluitvorming 

l Gefundeerde materiaalkeuzes

l Verlaging risico’s bij uitrol 

Na een technische opstelling worden alle tests 

uitgevoerd. De bevindingen worden 

gerapporteerd door de Account Manager en 

vormen de basis voor een eventueel 

vervolgtraject. 

Meer weten?

Contacteer Aucxis, RFID-integrator gespecialiseerd in het automatiseren van  bedrijfsprocessen.
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