
R-Connect is een uniforme middleware ontwikkeld door Aucxis 

om de informatie, verzameld door diverse datacollectoren zoals 

RFID-lezers,  barcodescanners en handhelds, intelligent te 

verwerken voor verdere toepassingen zoals processturingen en 

bedrijfssoftwarepakketten.

Op basis van performant ontwikkelde algoritmes, filters, logica en 

buffers worden de grote gecollecteerde datavolumes verwerkt en 

herleid tot nuttige informatie voor bovenliggende data 

management systemen.  Hiervoor heeft Aucxis diverse interfaces 

ter beschikking en kan deze indien nodig ook op maat 

programmeren.

R-Connect is opgebouwd uit verschillende onafhankelijke 

modules die aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor wordt het 

mogelijk om systematisch nieuwe datacollectoren en door Aucxis 

ontwikkelde drivers, interfaces of algoritmes toe te voegen aan 

het framework.

R-Connect is gebaseerd op het Microsoft .NET framework en is 

opgebouwd uit een verzameling componenten die volgens 

éénzelfde interface met elkaar communiceren.  Dit maakt het 

mogelijk om snel:

Ÿ de nodige drivers bij te schakelen voor connectie naar diverse 

RFID-hardware

Ÿ een logicalaag met een aantal bestaande UHF-algoritmes 

(filtering, blacklisting, …) uit te breiden zonder dat R-Connect 

offline moet

Ÿ bijkomende functionaliteiten te bouwen en bij te schakelen 

volgens de wensen maat van de klant  (vb. standaard 

portaalfunctie, …).

Voor het ontwikkelen van software en interfaces baseert Aucxis 

zich in de meeste gevallen op standaard protocollen. Zo volgt 

Aucxis ook de richtlijnen van GS1 op vlak van datastructuren en 

realiseerde diverse track en trace projecten gebaseerd op de 

EPCIS structuur van GS1.
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Alle detecties op de verschillende RFID-readers worden centraal 

ontvangen in R-Connect en na verwerking doorgestuurd naar de 

Pooldatabase en/of de BedrijfsDatabase of ter beschikking gesteld 

conform de EPCIS standaard.  Aucxis voorziet tevens in een 

centrale beheerapplicatie voor de verschillende leespunten.  

Globaal gezien biedt R-Connect de volgende functionaliteiten: 

Ÿ Connectiviteit met alle RFID-readers

Ÿ Beheer en configuratie van alle RFID-readers

Ÿ Monitoring van readers en werking installatie

Ÿ Toepassing van specifieke UHF-algoritmes om tagdetectie zo 

optimaal en betrouwbaar mogelijk te maken

Ÿ Interfacing naar Pool en/of BedrijfsDatabase

Ÿ Hybride combinaties van verschillende Auto-ID technologieën

Ÿ Mogelijkheid tot integratie van processturing (MES, WMS, ...)

Naast het koppelen van alle aanwezige RFID-apparatuur zorgt het 

R-Connect platform voor het beheer en de configuratie van de 

RFID-hardware. 

Enkele voorbeelden van beschikbare beheerfuncties:

Ÿ Definiëren van nieuwe RFID-hardware

Ÿ Configureren van readers en antennes (IP-adressen, vermogen, 

filtering, …)

Ÿ Beheer van tagreeksen, blacklisting, authenticatie

Ÿ Aanmaken, activeren en  koppelen van tags

Ÿ Overzien van de verschillende readers/antennes, logbestanden 

per reader

Ÿ Logviews van meldingen of error situaties

Ÿ Exporteren van de logbestanden naar Excel (voor verdere in 

andere toepassingen)
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Als onafhankelijke integrator identificeren wij, in 

functie van de behoefte van de klant, de meest 

geschikte RFID-componenten. Naast onze 

diepgaande kennis van RFID-hardware (readers 

en tags), bieden wij vervolgens de vakkundigheid 

om in house de achterliggende informatica, 

middleware, interfaces en applicaties te 

ontwikkelen.

Aucxis adviseert, ontwikkelt, implementeert en 

supporteert

RFID-oplossingen op 3 niveaus: datacollectie 

(datadragers en datascanners), dataverwerking 

en datamanagement. 
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