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PoE 
Power  
over 

Ethernet 

87,5% 
minder  

netspannings-
aansluitingen 

CAT6 

kabel  
is zowel data- als  

voedingskabel 
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• Door middel van zichtbaar lichtcommunicatie 
kunnen de armaturen gescand worden om de 
locatie van een medewerker in het gebouw vast 
te stellen en onmiddellijk de regeling van de 
verlichting, verwarming en andere diensten op die 
locatie mogelijk te maken. 

• Het standaard lichtsterkteniveau in een kantoor 
kan verlaagd worden (naar 300 lux bijvoorbeeld) 
en door medewerkers op aanvraag verhoogd 
worden naar 500 lux. Dat helpt een jaarlijkse 
energiebesparing van 43% te realiseren (ongeveer  
€ 1 per m2 per jaar), waarbij nog altijd wordt 
voldaan aan normen en regelgeving. 

• Apparaten/systemen van derden kunnen de 
positiebepaling van medewerkers gebruiken voor 
verdere integratie (AV, Lync, Microsoft, 
klimaatregeling, boeken van kamers) met behulp 
van een API voor het leveren van x/y/z-
coördinaten die op 1 meter nauwkeurig zijn (2de 
helft 2015). 

IoT – connected lighting 
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Navigeer snel en simpel door het gebouw 

Boek beschikbare meeting rooms 

Vindt collega’s op kantoor 

Dankzij de aanwezigheidsdetectie en persoonlijke inlog is 
bekend waar uw collega’s zich bevinden in het gebouw zodat 
efficiënt gewerkt kan worden. 

Reserveer de dichtstbijzijnde en juiste meeting rooms via 
smartphone, tablet of laptop. Bestuur alle faciliteiten (licht, 
lucht en AV) in de kamers via dezelfde interface. 

Nauwkeurige indoor navigatie zorgt voor snelle 
bewegingen naar de juiste faciliteiten. 

Werkplekken 

Overzicht 

Route 

Personalisatie & gemak 
Efficiënt werken door kantoorbewoners 
in samenwerking met Mapiq 

Ga direct naar een beschikbare werkplek 

In een flexibele werkomgeving is het prettig als snel en 
eenvoudig de juiste werkplek gevonden kan worden. Het 
systeem helpt hierbij de vinden en navigeren. 

Boekingssysteem 
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De waarde van  
Connected Lighting 
 

Toekomst-
bestendigheid 

Onderhouden, 
handhaven, verbeteren 
en integreren — niet 
alleen vandaag maar 
ook naarmate de 
technologie 
voortschrijdt. 

Prestaties 
 

Voldoen aan de eisen 
van regelgeving en 
optimaliseren van de 
verlichting ten behoeve 
van taken, prestaties en 
gemak. 

Optimalisatie 
  

Gebruiken van op 
gegevens gebaseerde 
inzichten voor het 
optimaliseren van de 
levering van 
hulpbronnen en het 
stroomlijnen van de 
werkstromen van 
gebouwbeheer. 

Efficiëntie 
 

Energie besparen met 
het verlichtingssysteem, 
maar ook met 
geïntegreerde systemen 
door gebruik te maken 
van sensors en 
gegevens. 
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“De klant van morgen kiest voor een 
(licht)infrastructuur die het mogelijk 
maakt data driven te sturen op gebruik 
en tevredenheid én is bereid om de 
business case daarop te baseren.” 
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Behind the Headlines 
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There is a multi-billion dollar global industry targeting your prized assets  

$450 Billion 
to 

$1 Trillion Social  
Security 

$1  
 

Mobile 
Malware 

$150 
 

$ 
Bank 

Account Info 
>$1000 depending  

on account type  
and balance 

 

Facebook 
Accounts 
$1 for an  

account with  
15 friends 

 

Credit Card 
Data 

$0.25-$60 
 

Malware 
Development 

$2500 
(commercial  

malware) 
 

DDoS 

DDoS as 
A Service 
~$7/hour 

Spam 
$50/500K  

emails  
 

Medical 
Records 

>$50 

Exploits 
$1000- 
$300K 

Industrialization of Hacking 

13 © 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 
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Highly motivated 

cybercriminals 

Changing 

business models 

Dynamic threat 

landscape 

Think Like an Attacker 

14 © 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 
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Security is KEY in a digital world! 

Are you aware and educated? 

15 © 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 

VPN & Firewall 

Security by design 



Security… Security… Security 

BEFORE 
Discover 

Enforce  
Harden 

AFTER 
Scope 

Contain 

Remediate 

ATTACK CONTINUUM 

Detect  

Block  

Defend 

DURING 

Network Things Mobile Virtual Cloud 
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5 leerpunten  

1. Kijk verder dan alleen licht, het plafond convergeert 
 

2. Sturen op outcomes in plaats van investeringen 
 

3. Security is key in digitalisering van slimme gebouwen en kies hierbij 
voor open standaarden 
 

4. Betrek IT en OT op hetzelfde moment in het bouwproces 
 

5. IT Ecopartners zijn de toegang om deze convergerende wereld te 
betreden 
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