
RFID & IOT beursproject 

Ontwerp, realisatie en de praktijk 
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• Beurs in Duitsland: Twee stands (binnen/buiten) 

• Alle getoonde objecten (55) krijgen een RFID reader 

• Bezoekers krijgen een RFID tag op creditcard 

• Indien geïnteresseerd: houd tag voor de reader 

• Extra’s: klantgegevensinvoer via businesscard reader 

• Product info per mail. Geen folders meer! 
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• iDTRONIC HF OEM RFID readers met RS232  

• Alle RFID readers (55) aangesloten op eigen CPU voor 
wifi verbinding 

• CPU => Raspberry Pi 3, OS => Windows IoT 

• Laptop Windows 10, ontwikkelomgeving: .NET  

• SQLite als database 

• Business card scanner via USB naar Laptop 
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• iDTRONIC HF EVO USB RFID readers 

• Alle RFID readers (55) aangesloten op eigen CPU voor 
wifi verbinding 

• CPU => Raspberry Pi3, OS => Windows IoT 

• Microsoft Surface Tablet zonder keyboard: i.p.v. laptop 

• SQL Server als database 

• Samsung S7 Business card scanner App 
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Realisatie 



• Software ontwikkeling: geen problemen 

• 55 SD cards maken: 3 dagen werk 

• Hardware test: 1 defecte reader 

• RP3: boot probleem 

• RP3: Windows Update probleem 

• RP3: IP adres probleem 
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Installatie in Duitsland 

• Dag 1: stands waren nog niet opgebouwd 

• Dag 2: geen stroomvoorziening aanwezig, netwerk 
opgebouwd 

• Dag 3: buiten geen stroom tot 14:00, om 19:00 gereed, 
0:45 thuis 
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• Openingsdag (2 dagen later) 

• Niets werkt! 
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