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Kloof tussen hardware en software
PLCnext gaat voor Phoenix Contact ook veel verder 
dan alleen de hardware. “We hebben een cloudplatform 
waarmee we vanop afstand firmware updates kunnen 
doen met een scheduler die rekening houdt met de 
toepassingen van de klant”, zegt Stefan Kerkhofs, 
verantwoordelijke voor business development bij 

Phoenix Contact. Daarnaast is er de PLCnext 
community waarin experten van Phoenix Contact  
en gebruikers van het platform kennis maar ook   
kant-en-klare softwareoplossingen met elkaar delen. 

“Het overbruggen van de kloof tussen hardware en 
software is niet eenvoudig”, zegt Peter Debrier.  
“Wij werken met een hele reeks hardware partners  
die allemaal hun eigen systemen hebben. Onze job is om 
die te laten samenwerken en intelligente oplossingen te 
realiseren. Het probleem is dat je moeilijk tot optimale 
oplossingen kan komen als iedereen in zijn eigen vak  
blijft. Een programmeur staat bijvoorbeeld meestal niet  
stil bij de problemen die zich in de hardware kunnen 
voordoen. PLCnext brengt die werelden samen wat tot  
een veel betere integratie leidt.”

Dat al deze functies – de PLC, Linux omgeving en 
webserver – samengebracht zijn in één toestel met 
een gezamenlijke set van variabelen heeft volgens 
Cegeka tal van voordelen. “De kans op uitval van het 
systeem wordt aanzienlijk verminderd”, zegt Peter 
Debrier. “De oplossing is ook veel compacter dan het 
plaatsen van een PLC en een aparte industriële PC.  
De PLCnext controller kan heel eenvoudig ingebouwd 
worden in een zuil wat voor ons soort toepassingen  
een aanzienlijk voordeel is. Bovendien voldoet het toestel 
aan industriële normen zodat het in een brede 
temperatuurrange gebruikt kan worden en we geen 
problemen krijgen met condens, bijvoorbeeld.”

Cegeka is ook vol lof over de begeleiding die  
Phoenix Contact geboden heeft bij de overstap naar 
PLCnext, wat niet onbelangrijk is bij de introductie 
van een nieuwe technologie. “Ze zijn heel servicegericht 
en hebben mee nagedacht over hoe we dit konden 
implementeren”, zegt Ivo Niessen. “We hebben de 
koppeling met de camera en het doorgeven van de data 

zelfs op voorhand kunnen testen bij Phoenix Contact.  
Dat heeft veel vertrouwen gegeven in de mogelijkheden 
van het platform.”

Concreet staat er een ANPR-camera aan de ingang 
van de kampeersite die nummerplaten herkent en 
deze doorgeeft aan de PLCnext controller. De 
toepassing in Node-RED stuurt het kenteken naar 
Azure IoT om in OmniQstore te controleren of er 
voor die nummerplaat een reservatie is. Als dat het 
geval is, wordt dat via de Azure IoT omgeving 
teruggekoppeld naar de Node-RED applicatie die een 
OPC UA server aanspreekt in het PLC gedeelte dat 
vervolgens het commando geeft om de slagboom te 
openen. De PLC stuurt via I/O-eilanden op Profinet 
ook de utility palen op de kampeersite aan zodat de 
toerist op de locatie die hij geboekt heeft, elektriciteit 
en water ter beschikking krijgt.

Het touch screen aan de ingang van de campersite is 
een HMI panel van Phoenix Contact. De toepassing is 
in wezen een webbrowser die via het internet contact 
maakt met de OmniQstore toepassing in de cloud.

De PLCnext controller heeft zelf ook een webserver 
die rechtstreeks toegang heeft tot de variabelen van 
de PLC. Via deze webserver kan de toeristische dienst 

inloggen op het systeem om vanop afstand manueel de 
slagboom te openen en de utility palen te bedienen.

Betrouwbaar en compact

Beheer vanop afstand

Implementatie van business rules
Voor de afdeling Point of Sale bij Cegeka is de 
integratie tussen IT en OT dus zeker geen nieuw 
begrip. Het bedrijf realiseerde al vele applicaties waar 
een PLC en een PC of server met elkaar 
communiceren. Voor de campersite Pliniuspark was 
dat oorspronkelijk ook de bedoeling, tot  

Phoenix Contact voorstelde om de nieuwe PLCnext 
controller te gebruiken.

“PLCnext is de combinatie van een PLC met een industriële 
PC in één toestel”, zegt Ivo Niessen, application 
consultant bij Cegeka. “Het bedienen van de hardware 
wordt op de klassieke manier geprogrammeerd in het   
PLC-gedeelte. Daarnaast is er een Linux omgeving die voor 
ons ideaal is om de business rules van de toepassing te 
implementeren. In ons geval werd die toepassing 
geschreven in Node-RED. Dat is een open source 
programmeeromgeving die kant-en-klare functieblokken 
omvat voor communicatie via OPC UA en Azure IoT. Via 
Docker wordt een image van de applicatie gemaakt die in 
één keer in de PLCnext controller geladen kan worden.”

De Point of Sale divisie van Cegeka ontwikkelt 
geavanceerde betaalsystemen voor parkings, 
zwembaden en tal van andere – vaak onbemande – 
toepassingen waarin IT en OT op een naadloze en 
betrouwbare manier geïntegreerd worden tot 
gebruiksvriendelijke oplossingen. Voor de realisatie van 
deze projecten is Cegeka overgestapt op het PLCnext 
platform van Phoenix Contact – een modern platform 
dat specifiek ontwikkeld werd voor de integratie van 
PLC-technologie met IT-applicaties. 

Het eerste project dat met PLCnext gerealiseerd 
werd, is het nieuwe reservatiesysteem van de 
campersite Pliniuspark in Tongeren. Dat is een 
afgesloten parking waar toeristen met mobil homes 
gedurende één of meerdere nachten kunnen verblijven. 
Het gaat om mensen op doorreis die een plaatsje 
zoeken voor de nacht of toeristen die de campersite 
als uitvalsbasis willen gebruiken om de Limburgse 
fruitstreek te verkennen.

“Het reservatiesysteem is gebouwd op onze applicatie 
OmniQstore die in dit geval volledig in de cloud draait”, 
zegt Peter Debrier, verantwoordelijke voor de Point  

of Sale afdeling binnen Cegeka. Die afdeling is  
het vroegere QNH – een bedrijf dat sinds 2018  
deel uitmaakt van de IT-dienstverlener. “Toeristen 
kunnen online een plaatsje op de campersite reserveren  
en vooraf betalen. Als ze dat gedaan hebben, herkent  
een camera bij aankomst hun nummerplaat en gaat  
de slagboom vanzelf open. Ter plaatse hoeft er dus 
niemand meer aanwezig te zijn van de toeristische  
dienst die de site uitbaat. Er is wel nog een terminal  
met een touch screen voorzien zodat bezoekers die dat 
wensen ook ter plaatse kunnen boeken.”

“Dit soort betaalsystemen komen we steeds vaker tegen  
in alle aspecten van ons leven”, zegt Peter Debrier.  
“En niet alleen dat. De business rules in dergelijke 
systemen worden steeds complexer. Mensen hebben  
allerlei abonnementen en kortingkaarten die een rol 
kunnen spelen bij de betaling en de toegangscontrole.  
Dat betekent dat er achter elke slagboom en 
toegangspoort een vrij geavanceerde IT-toepassing  
kan zitten.”
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Kloof tussen hardware en software
PLCnext gaat voor Phoenix Contact ook veel verder 
dan alleen de hardware. “We hebben een cloudplatform 
waarmee we vanop afstand firmware updates kunnen 
doen met een scheduler die rekening houdt met de 
toepassingen van de klant”, zegt Stefan Kerkhofs, 
verantwoordelijke voor business development bij 

Phoenix Contact. Daarnaast is er de PLCnext 
community waarin experten van Phoenix Contact  
en gebruikers van het platform kennis maar ook   
kant-en-klare softwareoplossingen met elkaar delen. 

“Het overbruggen van de kloof tussen hardware en 
software is niet eenvoudig”, zegt Peter Debrier.  
“Wij werken met een hele reeks hardware partners  
die allemaal hun eigen systemen hebben. Onze job is om 
die te laten samenwerken en intelligente oplossingen te 
realiseren. Het probleem is dat je moeilijk tot optimale 
oplossingen kan komen als iedereen in zijn eigen vak  
blijft. Een programmeur staat bijvoorbeeld meestal niet  
stil bij de problemen die zich in de hardware kunnen 
voordoen. PLCnext brengt die werelden samen wat tot  
een veel betere integratie leidt.”

Dat al deze functies – de PLC, Linux omgeving en 
webserver – samengebracht zijn in één toestel met 
een gezamenlijke set van variabelen heeft volgens 
Cegeka tal van voordelen. “De kans op uitval van het 
systeem wordt aanzienlijk verminderd”, zegt Peter 
Debrier. “De oplossing is ook veel compacter dan het 
plaatsen van een PLC en een aparte industriële PC.  
De PLCnext controller kan heel eenvoudig ingebouwd 
worden in een zuil wat voor ons soort toepassingen  
een aanzienlijk voordeel is. Bovendien voldoet het toestel 
aan industriële normen zodat het in een brede 
temperatuurrange gebruikt kan worden en we geen 
problemen krijgen met condens, bijvoorbeeld.”

Cegeka is ook vol lof over de begeleiding die  
Phoenix Contact geboden heeft bij de overstap naar 
PLCnext, wat niet onbelangrijk is bij de introductie 
van een nieuwe technologie. “Ze zijn heel servicegericht 
en hebben mee nagedacht over hoe we dit konden 
implementeren”, zegt Ivo Niessen. “We hebben de 
koppeling met de camera en het doorgeven van de data 

zelfs op voorhand kunnen testen bij Phoenix Contact.  
Dat heeft veel vertrouwen gegeven in de mogelijkheden 
van het platform.”

Concreet staat er een ANPR-camera aan de ingang 
van de kampeersite die nummerplaten herkent en 
deze doorgeeft aan de PLCnext controller. De 
toepassing in Node-RED stuurt het kenteken naar 
Azure IoT om in OmniQstore te controleren of er 
voor die nummerplaat een reservatie is. Als dat het 
geval is, wordt dat via de Azure IoT omgeving 
teruggekoppeld naar de Node-RED applicatie die een 
OPC UA server aanspreekt in het PLC gedeelte dat 
vervolgens het commando geeft om de slagboom te 
openen. De PLC stuurt via I/O-eilanden op Profinet 
ook de utility palen op de kampeersite aan zodat de 
toerist op de locatie die hij geboekt heeft, elektriciteit 
en water ter beschikking krijgt.

Het touch screen aan de ingang van de campersite is 
een HMI panel van Phoenix Contact. De toepassing is 
in wezen een webbrowser die via het internet contact 
maakt met de OmniQstore toepassing in de cloud.

De PLCnext controller heeft zelf ook een webserver 
die rechtstreeks toegang heeft tot de variabelen van 
de PLC. Via deze webserver kan de toeristische dienst 

inloggen op het systeem om vanop afstand manueel de 
slagboom te openen en de utility palen te bedienen.

Betrouwbaar en compact
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Implementatie van business rules
Voor de afdeling Point of Sale bij Cegeka is de 
integratie tussen IT en OT dus zeker geen nieuw 
begrip. Het bedrijf realiseerde al vele applicaties waar 
een PLC en een PC of server met elkaar 
communiceren. Voor de campersite Pliniuspark was 
dat oorspronkelijk ook de bedoeling, tot  

Phoenix Contact voorstelde om de nieuwe PLCnext 
controller te gebruiken.

“PLCnext is de combinatie van een PLC met een industriële 
PC in één toestel”, zegt Ivo Niessen, application 
consultant bij Cegeka. “Het bedienen van de hardware 
wordt op de klassieke manier geprogrammeerd in het   
PLC-gedeelte. Daarnaast is er een Linux omgeving die voor 
ons ideaal is om de business rules van de toepassing te 
implementeren. In ons geval werd die toepassing 
geschreven in Node-RED. Dat is een open source 
programmeeromgeving die kant-en-klare functieblokken 
omvat voor communicatie via OPC UA en Azure IoT. Via 
Docker wordt een image van de applicatie gemaakt die in 
één keer in de PLCnext controller geladen kan worden.”

De Point of Sale divisie van Cegeka ontwikkelt 
geavanceerde betaalsystemen voor parkings, 
zwembaden en tal van andere – vaak onbemande – 
toepassingen waarin IT en OT op een naadloze en 
betrouwbare manier geïntegreerd worden tot 
gebruiksvriendelijke oplossingen. Voor de realisatie van 
deze projecten is Cegeka overgestapt op het PLCnext 
platform van Phoenix Contact – een modern platform 
dat specifiek ontwikkeld werd voor de integratie van 
PLC-technologie met IT-applicaties. 

Het eerste project dat met PLCnext gerealiseerd 
werd, is het nieuwe reservatiesysteem van de 
campersite Pliniuspark in Tongeren. Dat is een 
afgesloten parking waar toeristen met mobil homes 
gedurende één of meerdere nachten kunnen verblijven. 
Het gaat om mensen op doorreis die een plaatsje 
zoeken voor de nacht of toeristen die de campersite 
als uitvalsbasis willen gebruiken om de Limburgse 
fruitstreek te verkennen.

“Het reservatiesysteem is gebouwd op onze applicatie 
OmniQstore die in dit geval volledig in de cloud draait”, 
zegt Peter Debrier, verantwoordelijke voor de Point  

of Sale afdeling binnen Cegeka. Die afdeling is  
het vroegere QNH – een bedrijf dat sinds 2018  
deel uitmaakt van de IT-dienstverlener. “Toeristen 
kunnen online een plaatsje op de campersite reserveren  
en vooraf betalen. Als ze dat gedaan hebben, herkent  
een camera bij aankomst hun nummerplaat en gaat  
de slagboom vanzelf open. Ter plaatse hoeft er dus 
niemand meer aanwezig te zijn van de toeristische  
dienst die de site uitbaat. Er is wel nog een terminal  
met een touch screen voorzien zodat bezoekers die dat 
wensen ook ter plaatse kunnen boeken.”

“Dit soort betaalsystemen komen we steeds vaker tegen  
in alle aspecten van ons leven”, zegt Peter Debrier.  
“En niet alleen dat. De business rules in dergelijke 
systemen worden steeds complexer. Mensen hebben  
allerlei abonnementen en kortingkaarten die een rol 
kunnen spelen bij de betaling en de toegangscontrole.  
Dat betekent dat er achter elke slagboom en 
toegangspoort een vrij geavanceerde IT-toepassing  
kan zitten.”
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Kloof tussen hardware en software
PLCnext gaat voor Phoenix Contact ook veel verder 
dan alleen de hardware. “We hebben een cloudplatform 
waarmee we vanop afstand firmware updates kunnen 
doen met een scheduler die rekening houdt met de 
toepassingen van de klant”, zegt Stefan Kerkhofs, 
verantwoordelijke voor business development bij 

Phoenix Contact. Daarnaast is er de PLCnext 
community waarin experten van Phoenix Contact  
en gebruikers van het platform kennis maar ook   
kant-en-klare softwareoplossingen met elkaar delen. 

“Het overbruggen van de kloof tussen hardware en 
software is niet eenvoudig”, zegt Peter Debrier.  
“Wij werken met een hele reeks hardware partners  
die allemaal hun eigen systemen hebben. Onze job is om 
die te laten samenwerken en intelligente oplossingen te 
realiseren. Het probleem is dat je moeilijk tot optimale 
oplossingen kan komen als iedereen in zijn eigen vak  
blijft. Een programmeur staat bijvoorbeeld meestal niet  
stil bij de problemen die zich in de hardware kunnen 
voordoen. PLCnext brengt die werelden samen wat tot  
een veel betere integratie leidt.”

Dat al deze functies – de PLC, Linux omgeving en 
webserver – samengebracht zijn in één toestel met 
een gezamenlijke set van variabelen heeft volgens 
Cegeka tal van voordelen. “De kans op uitval van het 
systeem wordt aanzienlijk verminderd”, zegt Peter 
Debrier. “De oplossing is ook veel compacter dan het 
plaatsen van een PLC en een aparte industriële PC.  
De PLCnext controller kan heel eenvoudig ingebouwd 
worden in een zuil wat voor ons soort toepassingen  
een aanzienlijk voordeel is. Bovendien voldoet het toestel 
aan industriële normen zodat het in een brede 
temperatuurrange gebruikt kan worden en we geen 
problemen krijgen met condens, bijvoorbeeld.”

Cegeka is ook vol lof over de begeleiding die  
Phoenix Contact geboden heeft bij de overstap naar 
PLCnext, wat niet onbelangrijk is bij de introductie 
van een nieuwe technologie. “Ze zijn heel servicegericht 
en hebben mee nagedacht over hoe we dit konden 
implementeren”, zegt Ivo Niessen. “We hebben de 
koppeling met de camera en het doorgeven van de data 

zelfs op voorhand kunnen testen bij Phoenix Contact.  
Dat heeft veel vertrouwen gegeven in de mogelijkheden 
van het platform.”

Concreet staat er een ANPR-camera aan de ingang 
van de kampeersite die nummerplaten herkent en 
deze doorgeeft aan de PLCnext controller. De 
toepassing in Node-RED stuurt het kenteken naar 
Azure IoT om in OmniQstore te controleren of er 
voor die nummerplaat een reservatie is. Als dat het 
geval is, wordt dat via de Azure IoT omgeving 
teruggekoppeld naar de Node-RED applicatie die een 
OPC UA server aanspreekt in het PLC gedeelte dat 
vervolgens het commando geeft om de slagboom te 
openen. De PLC stuurt via I/O-eilanden op Profinet 
ook de utility palen op de kampeersite aan zodat de 
toerist op de locatie die hij geboekt heeft, elektriciteit 
en water ter beschikking krijgt.

Het touch screen aan de ingang van de campersite is 
een HMI panel van Phoenix Contact. De toepassing is 
in wezen een webbrowser die via het internet contact 
maakt met de OmniQstore toepassing in de cloud.

De PLCnext controller heeft zelf ook een webserver 
die rechtstreeks toegang heeft tot de variabelen van 
de PLC. Via deze webserver kan de toeristische dienst 

inloggen op het systeem om vanop afstand manueel de 
slagboom te openen en de utility palen te bedienen.

Betrouwbaar en compact
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Implementatie van business rules
Voor de afdeling Point of Sale bij Cegeka is de 
integratie tussen IT en OT dus zeker geen nieuw 
begrip. Het bedrijf realiseerde al vele applicaties waar 
een PLC en een PC of server met elkaar 
communiceren. Voor de campersite Pliniuspark was 
dat oorspronkelijk ook de bedoeling, tot  

Phoenix Contact voorstelde om de nieuwe PLCnext 
controller te gebruiken.

“PLCnext is de combinatie van een PLC met een industriële 
PC in één toestel”, zegt Ivo Niessen, application 
consultant bij Cegeka. “Het bedienen van de hardware 
wordt op de klassieke manier geprogrammeerd in het   
PLC-gedeelte. Daarnaast is er een Linux omgeving die voor 
ons ideaal is om de business rules van de toepassing te 
implementeren. In ons geval werd die toepassing 
geschreven in Node-RED. Dat is een open source 
programmeeromgeving die kant-en-klare functieblokken 
omvat voor communicatie via OPC UA en Azure IoT. Via 
Docker wordt een image van de applicatie gemaakt die in 
één keer in de PLCnext controller geladen kan worden.”

De Point of Sale divisie van Cegeka ontwikkelt 
geavanceerde betaalsystemen voor parkings, 
zwembaden en tal van andere – vaak onbemande – 
toepassingen waarin IT en OT op een naadloze en 
betrouwbare manier geïntegreerd worden tot 
gebruiksvriendelijke oplossingen. Voor de realisatie van 
deze projecten is Cegeka overgestapt op het PLCnext 
platform van Phoenix Contact – een modern platform 
dat specifiek ontwikkeld werd voor de integratie van 
PLC-technologie met IT-applicaties. 

Het eerste project dat met PLCnext gerealiseerd 
werd, is het nieuwe reservatiesysteem van de 
campersite Pliniuspark in Tongeren. Dat is een 
afgesloten parking waar toeristen met mobil homes 
gedurende één of meerdere nachten kunnen verblijven. 
Het gaat om mensen op doorreis die een plaatsje 
zoeken voor de nacht of toeristen die de campersite 
als uitvalsbasis willen gebruiken om de Limburgse 
fruitstreek te verkennen.

“Het reservatiesysteem is gebouwd op onze applicatie 
OmniQstore die in dit geval volledig in de cloud draait”, 
zegt Peter Debrier, verantwoordelijke voor de Point  

of Sale afdeling binnen Cegeka. Die afdeling is  
het vroegere QNH – een bedrijf dat sinds 2018  
deel uitmaakt van de IT-dienstverlener. “Toeristen 
kunnen online een plaatsje op de campersite reserveren  
en vooraf betalen. Als ze dat gedaan hebben, herkent  
een camera bij aankomst hun nummerplaat en gaat  
de slagboom vanzelf open. Ter plaatse hoeft er dus 
niemand meer aanwezig te zijn van de toeristische  
dienst die de site uitbaat. Er is wel nog een terminal  
met een touch screen voorzien zodat bezoekers die dat 
wensen ook ter plaatse kunnen boeken.”

“Dit soort betaalsystemen komen we steeds vaker tegen  
in alle aspecten van ons leven”, zegt Peter Debrier.  
“En niet alleen dat. De business rules in dergelijke 
systemen worden steeds complexer. Mensen hebben  
allerlei abonnementen en kortingkaarten die een rol 
kunnen spelen bij de betaling en de toegangscontrole.  
Dat betekent dat er achter elke slagboom en 
toegangspoort een vrij geavanceerde IT-toepassing  
kan zitten.”
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Kloof tussen hardware en software
PLCnext gaat voor Phoenix Contact ook veel verder 
dan alleen de hardware. “We hebben een cloudplatform 
waarmee we vanop afstand firmware updates kunnen 
doen met een scheduler die rekening houdt met de 
toepassingen van de klant”, zegt Stefan Kerkhofs, 
verantwoordelijke voor business development bij 

Phoenix Contact. Daarnaast is er de PLCnext 
community waarin experten van Phoenix Contact  
en gebruikers van het platform kennis maar ook   
kant-en-klare softwareoplossingen met elkaar delen. 

“Het overbruggen van de kloof tussen hardware en 
software is niet eenvoudig”, zegt Peter Debrier.  
“Wij werken met een hele reeks hardware partners  
die allemaal hun eigen systemen hebben. Onze job is om 
die te laten samenwerken en intelligente oplossingen te 
realiseren. Het probleem is dat je moeilijk tot optimale 
oplossingen kan komen als iedereen in zijn eigen vak  
blijft. Een programmeur staat bijvoorbeeld meestal niet  
stil bij de problemen die zich in de hardware kunnen 
voordoen. PLCnext brengt die werelden samen wat tot  
een veel betere integratie leidt.”

Dat al deze functies – de PLC, Linux omgeving en 
webserver – samengebracht zijn in één toestel met 
een gezamenlijke set van variabelen heeft volgens 
Cegeka tal van voordelen. “De kans op uitval van het 
systeem wordt aanzienlijk verminderd”, zegt Peter 
Debrier. “De oplossing is ook veel compacter dan het 
plaatsen van een PLC en een aparte industriële PC.  
De PLCnext controller kan heel eenvoudig ingebouwd 
worden in een zuil wat voor ons soort toepassingen  
een aanzienlijk voordeel is. Bovendien voldoet het toestel 
aan industriële normen zodat het in een brede 
temperatuurrange gebruikt kan worden en we geen 
problemen krijgen met condens, bijvoorbeeld.”

Cegeka is ook vol lof over de begeleiding die  
Phoenix Contact geboden heeft bij de overstap naar 
PLCnext, wat niet onbelangrijk is bij de introductie 
van een nieuwe technologie. “Ze zijn heel servicegericht 
en hebben mee nagedacht over hoe we dit konden 
implementeren”, zegt Ivo Niessen. “We hebben de 
koppeling met de camera en het doorgeven van de data 

zelfs op voorhand kunnen testen bij Phoenix Contact.  
Dat heeft veel vertrouwen gegeven in de mogelijkheden 
van het platform.”

Concreet staat er een ANPR-camera aan de ingang 
van de kampeersite die nummerplaten herkent en 
deze doorgeeft aan de PLCnext controller. De 
toepassing in Node-RED stuurt het kenteken naar 
Azure IoT om in OmniQstore te controleren of er 
voor die nummerplaat een reservatie is. Als dat het 
geval is, wordt dat via de Azure IoT omgeving 
teruggekoppeld naar de Node-RED applicatie die een 
OPC UA server aanspreekt in het PLC gedeelte dat 
vervolgens het commando geeft om de slagboom te 
openen. De PLC stuurt via I/O-eilanden op Profinet 
ook de utility palen op de kampeersite aan zodat de 
toerist op de locatie die hij geboekt heeft, elektriciteit 
en water ter beschikking krijgt.

Het touch screen aan de ingang van de campersite is 
een HMI panel van Phoenix Contact. De toepassing is 
in wezen een webbrowser die via het internet contact 
maakt met de OmniQstore toepassing in de cloud.

De PLCnext controller heeft zelf ook een webserver 
die rechtstreeks toegang heeft tot de variabelen van 
de PLC. Via deze webserver kan de toeristische dienst 

inloggen op het systeem om vanop afstand manueel de 
slagboom te openen en de utility palen te bedienen.

Betrouwbaar en compact

Beheer vanop afstand

Implementatie van business rules
Voor de afdeling Point of Sale bij Cegeka is de 
integratie tussen IT en OT dus zeker geen nieuw 
begrip. Het bedrijf realiseerde al vele applicaties waar 
een PLC en een PC of server met elkaar 
communiceren. Voor de campersite Pliniuspark was 
dat oorspronkelijk ook de bedoeling, tot  

Phoenix Contact voorstelde om de nieuwe PLCnext 
controller te gebruiken.

“PLCnext is de combinatie van een PLC met een industriële 
PC in één toestel”, zegt Ivo Niessen, application 
consultant bij Cegeka. “Het bedienen van de hardware 
wordt op de klassieke manier geprogrammeerd in het   
PLC-gedeelte. Daarnaast is er een Linux omgeving die voor 
ons ideaal is om de business rules van de toepassing te 
implementeren. In ons geval werd die toepassing 
geschreven in Node-RED. Dat is een open source 
programmeeromgeving die kant-en-klare functieblokken 
omvat voor communicatie via OPC UA en Azure IoT. Via 
Docker wordt een image van de applicatie gemaakt die in 
één keer in de PLCnext controller geladen kan worden.”

De Point of Sale divisie van Cegeka ontwikkelt 
geavanceerde betaalsystemen voor parkings, 
zwembaden en tal van andere – vaak onbemande – 
toepassingen waarin IT en OT op een naadloze en 
betrouwbare manier geïntegreerd worden tot 
gebruiksvriendelijke oplossingen. Voor de realisatie van 
deze projecten is Cegeka overgestapt op het PLCnext 
platform van Phoenix Contact – een modern platform 
dat specifiek ontwikkeld werd voor de integratie van 
PLC-technologie met IT-applicaties. 

Het eerste project dat met PLCnext gerealiseerd 
werd, is het nieuwe reservatiesysteem van de 
campersite Pliniuspark in Tongeren. Dat is een 
afgesloten parking waar toeristen met mobil homes 
gedurende één of meerdere nachten kunnen verblijven. 
Het gaat om mensen op doorreis die een plaatsje 
zoeken voor de nacht of toeristen die de campersite 
als uitvalsbasis willen gebruiken om de Limburgse 
fruitstreek te verkennen.

“Het reservatiesysteem is gebouwd op onze applicatie 
OmniQstore die in dit geval volledig in de cloud draait”, 
zegt Peter Debrier, verantwoordelijke voor de Point  

of Sale afdeling binnen Cegeka. Die afdeling is  
het vroegere QNH – een bedrijf dat sinds 2018  
deel uitmaakt van de IT-dienstverlener. “Toeristen 
kunnen online een plaatsje op de campersite reserveren  
en vooraf betalen. Als ze dat gedaan hebben, herkent  
een camera bij aankomst hun nummerplaat en gaat  
de slagboom vanzelf open. Ter plaatse hoeft er dus 
niemand meer aanwezig te zijn van de toeristische  
dienst die de site uitbaat. Er is wel nog een terminal  
met een touch screen voorzien zodat bezoekers die dat 
wensen ook ter plaatse kunnen boeken.”

“Dit soort betaalsystemen komen we steeds vaker tegen  
in alle aspecten van ons leven”, zegt Peter Debrier.  
“En niet alleen dat. De business rules in dergelijke 
systemen worden steeds complexer. Mensen hebben  
allerlei abonnementen en kortingkaarten die een rol 
kunnen spelen bij de betaling en de toegangscontrole.  
Dat betekent dat er achter elke slagboom en 
toegangspoort een vrij geavanceerde IT-toepassing  
kan zitten.”
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Kloof tussen hardware en software
PLCnext gaat voor Phoenix Contact ook veel verder 
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toepassingen van de klant”, zegt Stefan Kerkhofs, 
verantwoordelijke voor business development bij 

Phoenix Contact. Daarnaast is er de PLCnext 
community waarin experten van Phoenix Contact  
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kant-en-klare softwareoplossingen met elkaar delen. 
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oplossingen kan komen als iedereen in zijn eigen vak  
blijft. Een programmeur staat bijvoorbeeld meestal niet  
stil bij de problemen die zich in de hardware kunnen 
voordoen. PLCnext brengt die werelden samen wat tot  
een veel betere integratie leidt.”

Dat al deze functies – de PLC, Linux omgeving en 
webserver – samengebracht zijn in één toestel met 
een gezamenlijke set van variabelen heeft volgens 
Cegeka tal van voordelen. “De kans op uitval van het 
systeem wordt aanzienlijk verminderd”, zegt Peter 
Debrier. “De oplossing is ook veel compacter dan het 
plaatsen van een PLC en een aparte industriële PC.  
De PLCnext controller kan heel eenvoudig ingebouwd 
worden in een zuil wat voor ons soort toepassingen  
een aanzienlijk voordeel is. Bovendien voldoet het toestel 
aan industriële normen zodat het in een brede 
temperatuurrange gebruikt kan worden en we geen 
problemen krijgen met condens, bijvoorbeeld.”

Cegeka is ook vol lof over de begeleiding die  
Phoenix Contact geboden heeft bij de overstap naar 
PLCnext, wat niet onbelangrijk is bij de introductie 
van een nieuwe technologie. “Ze zijn heel servicegericht 
en hebben mee nagedacht over hoe we dit konden 
implementeren”, zegt Ivo Niessen. “We hebben de 
koppeling met de camera en het doorgeven van de data 

zelfs op voorhand kunnen testen bij Phoenix Contact.  
Dat heeft veel vertrouwen gegeven in de mogelijkheden 
van het platform.”

Concreet staat er een ANPR-camera aan de ingang 
van de kampeersite die nummerplaten herkent en 
deze doorgeeft aan de PLCnext controller. De 
toepassing in Node-RED stuurt het kenteken naar 
Azure IoT om in OmniQstore te controleren of er 
voor die nummerplaat een reservatie is. Als dat het 
geval is, wordt dat via de Azure IoT omgeving 
teruggekoppeld naar de Node-RED applicatie die een 
OPC UA server aanspreekt in het PLC gedeelte dat 
vervolgens het commando geeft om de slagboom te 
openen. De PLC stuurt via I/O-eilanden op Profinet 
ook de utility palen op de kampeersite aan zodat de 
toerist op de locatie die hij geboekt heeft, elektriciteit 
en water ter beschikking krijgt.

Het touch screen aan de ingang van de campersite is 
een HMI panel van Phoenix Contact. De toepassing is 
in wezen een webbrowser die via het internet contact 
maakt met de OmniQstore toepassing in de cloud.

De PLCnext controller heeft zelf ook een webserver 
die rechtstreeks toegang heeft tot de variabelen van 
de PLC. Via deze webserver kan de toeristische dienst 

inloggen op het systeem om vanop afstand manueel de 
slagboom te openen en de utility palen te bedienen.

Betrouwbaar en compact

Beheer vanop afstand

Implementatie van business rules
Voor de afdeling Point of Sale bij Cegeka is de 
integratie tussen IT en OT dus zeker geen nieuw 
begrip. Het bedrijf realiseerde al vele applicaties waar 
een PLC en een PC of server met elkaar 
communiceren. Voor de campersite Pliniuspark was 
dat oorspronkelijk ook de bedoeling, tot  

Phoenix Contact voorstelde om de nieuwe PLCnext 
controller te gebruiken.

“PLCnext is de combinatie van een PLC met een industriële 
PC in één toestel”, zegt Ivo Niessen, application 
consultant bij Cegeka. “Het bedienen van de hardware 
wordt op de klassieke manier geprogrammeerd in het   
PLC-gedeelte. Daarnaast is er een Linux omgeving die voor 
ons ideaal is om de business rules van de toepassing te 
implementeren. In ons geval werd die toepassing 
geschreven in Node-RED. Dat is een open source 
programmeeromgeving die kant-en-klare functieblokken 
omvat voor communicatie via OPC UA en Azure IoT. Via 
Docker wordt een image van de applicatie gemaakt die in 
één keer in de PLCnext controller geladen kan worden.”

De Point of Sale divisie van Cegeka ontwikkelt 
geavanceerde betaalsystemen voor parkings, 
zwembaden en tal van andere – vaak onbemande – 
toepassingen waarin IT en OT op een naadloze en 
betrouwbare manier geïntegreerd worden tot 
gebruiksvriendelijke oplossingen. Voor de realisatie van 
deze projecten is Cegeka overgestapt op het PLCnext 
platform van Phoenix Contact – een modern platform 
dat specifiek ontwikkeld werd voor de integratie van 
PLC-technologie met IT-applicaties. 

Het eerste project dat met PLCnext gerealiseerd 
werd, is het nieuwe reservatiesysteem van de 
campersite Pliniuspark in Tongeren. Dat is een 
afgesloten parking waar toeristen met mobil homes 
gedurende één of meerdere nachten kunnen verblijven. 
Het gaat om mensen op doorreis die een plaatsje 
zoeken voor de nacht of toeristen die de campersite 
als uitvalsbasis willen gebruiken om de Limburgse 
fruitstreek te verkennen.

“Het reservatiesysteem is gebouwd op onze applicatie 
OmniQstore die in dit geval volledig in de cloud draait”, 
zegt Peter Debrier, verantwoordelijke voor de Point  

of Sale afdeling binnen Cegeka. Die afdeling is  
het vroegere QNH – een bedrijf dat sinds 2018  
deel uitmaakt van de IT-dienstverlener. “Toeristen 
kunnen online een plaatsje op de campersite reserveren  
en vooraf betalen. Als ze dat gedaan hebben, herkent  
een camera bij aankomst hun nummerplaat en gaat  
de slagboom vanzelf open. Ter plaatse hoeft er dus 
niemand meer aanwezig te zijn van de toeristische  
dienst die de site uitbaat. Er is wel nog een terminal  
met een touch screen voorzien zodat bezoekers die dat 
wensen ook ter plaatse kunnen boeken.”

“Dit soort betaalsystemen komen we steeds vaker tegen  
in alle aspecten van ons leven”, zegt Peter Debrier.  
“En niet alleen dat. De business rules in dergelijke 
systemen worden steeds complexer. Mensen hebben  
allerlei abonnementen en kortingkaarten die een rol 
kunnen spelen bij de betaling en de toegangscontrole.  
Dat betekent dat er achter elke slagboom en 
toegangspoort een vrij geavanceerde IT-toepassing  
kan zitten.”


