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Achtergrond
• Technische & Marketing opleiding

• DGA vanaf 2001 Connecting your things



572 Aanmeldingen op 16 mei

19 Verschillende rubrieken (van de 20)

Profiel bezoekers IoT conferentie
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Internet of Things
• 4e Industriële revolutie

• Smart Industries 4.0

• IIoT

• BIoT

• IoE

• ….IoT





Gartner



Definities
• Het Internet of Things staat voor het verschijnsel dat steeds meer 

voorwerpen gekoppeld worden aan het internet en dus aan elkaar.
• Internet of Things is een netwerk van slimme en communicerende 

objecten.
• Internet of Things verwijst naar het algemene idee dat dingen 

leesbaar, herkenbaar, lokaliseren, adresseerbaar en/of 
controleerbaar zijn via internet

• The Internet of Things houdt in dat alledaagse fysieke objecten 
verbonden zijn met het internet of zichzelf aan andere apparaten 
kan identificeren.



Eigenschappen IoT-apparaten

IoT-apparaten bestaan altijd uit een combinatie van deze drie 

elementen:

Sensoren – 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.

Processoren – Een IoT-apparaat bezit altijd enige mate van rekenkracht om 

data te kunnen verwerken en versturen.



Aandachtspunten IoT

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.



Elementen:
Things
Edge
Fog
Cloud
Visualisatie



Enablers
• Wereldwijde infrastructuur

• Meerdere connectivity mogelijkheden

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

• Dalende TCO

• Goedkope opslag van data

• Toenemend aantal cloud services



Inspiratie

• Tesla

• Gebouw “The Edge”

• …



Smart industries/IoT bij Tesla?
• Fabrieksautomatisering?

• Concept?

• Technologie?

• Onderzoek?

• Ontwikkel proces?



• Ontworpen vanuit IT

• Altijd online (Big data)

• Continue leren en verbeteren

• Focus op kern technologie

• Voorsprong met software updates

• nieuwste auto-pilot 2016

From Built to Last to Designed for Change

Opmerkingen



Fabriek Fremont – CA

2012 : start productie Tesla S

2013 : 3000 medewerkers, 160 robots

2016 : 6000 medewerkers, 186.000 Tesla’s

2017 : >200.000 Tesla’s, 3-series introductie

Totaal aantal medewerkers eind 2016 is 30.000+

Tesla productie

FD 29 mei 2017



The Edge Amsterdam
• Meeste slimme en duurzame 

gebouw

• Licht, sensoren etc via datakabel.

• Aanwezigheid detectie

• Individuele app bediening

• Way finding

• CO2 neutraal

Opmerking : ethernet bekabeld (erg 
veel).



Bloomberg: The Smartest
Building in the World.



Ondergrondse containers 

Tijdlijn E&A 2015:

• 1997 driver diftar M2M

– 230 V, modem, centrale zuil

• 2006 Per zuil GPRS, batterij

• 2008 Zonnecel, GPRS

• 2016 Wifi, LoRa, SigFox?

Actueel 2017: 4G, LoRa en test 
met NB-IoT



IoT trends
• Security

• Analytics

• Device management

• Low Power, short range

• Low Power, Wide Area Netw.

• Processoren

• Operating systeem

• Event streaming processing

• Platformen

• Standaarden en eco systemen

• Mobiele netwerken



Security

• Gaat over hele IoT keten

• Is een investering

• Goedkoop is duurkoop

• Vergeet de menselijke factor niet





Analytics

• Gedrag machines en mensen

• Algoritmes en AI

• Behoefte aan analyseren en interpreteren

• Van signaleren naar voorkomen

• Sla veel data op voor later



Device management

• Beheersbaarheid

• Locatie

• Relevante omgevingsomstandigheden

• Software updates en configuratie



Processoren (embedded)

• Steeds krachtiger

• System on a Chip (RF, geheugen, 
processing in 1 component)

• Goedkoper

• E&A 2015 opmerking: 
connectivity kost in 2020 minder 
dan $ 1,-.



IoT (technische) platformen

• Slimme woningen, gebouwen

– Domein kennis

• Patroon herkenning

• Analyse & monitoring

• Vraag en aanbod



Standaarden en eco systemen

• Interoperabiliteit

– Hardware, protocollen

• Open Connectivity Foundation (OCF)

–Microsoft, Samsung, Intel, Cisco, IBM, 
Honeywell, GE, Dell.



Aanvullende kansen

• Uitdaging is het managen van 
de kosten voor monitoring en 
analyse.

• In 2022 zorgt IoT voor 900 
miljard aan omzet in 
onderhoud & service.



Dot-com (tech) bubble

• Grote verwachtingen 1999 – 2001

• Ingeklapt 2000 – 2002

• Veel analogie met IoT

Denk aan BO.COM case



Markt

Product 2

Product 1

Technologie



Kansen

• Dingen

– NBN, NWN

– schakel op tijd, modulaire aanpak

• Infrastructuur – go with the flow, standaardisatie

• Cloud – niche markten, platforms, domein kennis

• Visualisatie en bediening





Résumé

“From Built to Last to Designed for Change”

Ontwerp vanuit de cloud

Regel privacy en security op alle niveaus

Sta stil bij opslag en eigendom van data



Bedankt voor uw aandacht, vragen?


