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• Opgericht 1999, Zwolle 

• 30 werknemers 

• Onderzoek (DevLab), 
ontwikkeling en productie 

• Embedded systemen 

• Draadloze technologie 

• Energiezuinig, duurzaam 

• Beheer op afstand (M2M) 

Introductie 







 





Eigenschappen IoT-apparaten 

IoT-apparaten bestaan altijd uit een combinatie van deze drie 
elementen: 

• Sensors – Een IoT-apparaat registreert en meet activiteiten. 
Bijvoorbeeld of een deur open of dicht is. 

• Internettoegang – Een IoT-apparaat heeft verbinding met het 
internet, hetzij direct, hetzij indirect via een hub, smartphone 
of basisstation. 

• Processors – Een IoT-apparaat bezit altijd enige mate van 
rekenkracht om data te kunnen verwerken en versturen. 



Verschil met SmartPhones 

 
• Energiezuinigheid. Omdat deze dingen zich vaak op moeilijk 

bereikbare plaatsen bevinden, moeten ze heel lang doen met 
een batterij. 

• Lage kosten. Veel dingen, vooral die met sensors, zijn in 
grote hoeveelheden nodig om goed te kunnen 
functioneren. Daarom moeten ze goedkoop in aanschaf en 
onderhoud zijn. 

• Kwaliteit en betrouwbaarheid. Veel IoT-dingen moeten 
functioneren onder moeilijke omstandigheden in de 
buitenlucht en voor langere tijd. 

• Veiligheid. IoT-apparaten versturen soms gevoelige of 
gereguleerde data, zoals medische informatie. 



Wat doen de grote jongens … 

• IBM 

– Huidig investeringsniveau 4 miljard dollar 

– Prognose omzet 2018 – 40 miljard dollar 

– Cloud diensten, data analyse en mobiele 
toepassingen 

 

 



Cisco 

• IoE – Internet of Everything 

• 10x meer impact dan het huidige internet 

• Focus op smart grids and smart cities 

• Innovatie: “the Smart Trash Bin ??” 



Google 

• Koopt Nest voor 3.2 
miljard dollar 

– 2 na grootste acquisitie 

– 20x het 
investeringsniveau 

– 2013 vele robotica firma’s 
opgekocht 

 





Gartner 

• In 2020 kost een connectie minder dan $ 1,- 

 

 





Enablers 

• Wereldwijde infrastructuur 

• Meerdere connectivity mogelijkheden 

• Krachtigere en zuinigere elektronische 
bouwstenen (SoC) tegen lagere kosten en 
lager energieverbruik 

• Dalende TCO 

• Goedkope opslag van data 



Ondergrondse containers 

• 1997 driver diftar 

– 230 V, modem, centrale zuil 

• 2006 

– Per zuil GPRS, batterij 

• 2008 

– Zonnecel, GPRS 

• 2016 

– Wifi, LoRa, SigForce? 

Invloed kostprijs 

 

 



Voorbeeld 



2012 – Voor de gebruiker 
2014 – Cloud service voor gebruiker en facility manager 
2015 – Smart building integratie 
Toekomst 
• Cradle to cradle 
• Pay per use 





Smart Buildings BIoT 

• Performance metingen 

– Toetsen prestatie indicatoren 

• Efficiënter 

– Energie, facilitair, bezettingsgraad … 

• Veiliger 

• Gezonder 

• Track en trace 

– Goederen en personen 

 

 



 
Speelgoed 
Doelgroep 3 – 6 jaar (en ouders) 
Connected (wifi) 
Speelt verhaaltjes en muziek door 
figuur op box te plaatsen 
Lokale opslag en streaming 
Cloud service 
 
Voordelen: 

• Flexibel, uitbreidbaar 
• Klantenbinding 
• Diversificatie 

 



Slot opmerkingen .. 

• Oude niet interessante business cases worden 
opeens weer interessant 

• Connectivity is een randvoorwaarde en mag 
vaak niks extra kosten (verwachtingspatroon) 

• Hype, denk aan internet\dotcom bubble 

• Let op TCO 

• Maak bewuste strategische keuzes in 
component\module selectie 

 

 



Connected, or Not Connected, 
that is the question 


