
Branchevereniging 
Gebouwautomatisering

Internet of Things
 Realtime data transforms into information 

Information turns into action



Cobra Systems - Patrick de Ridder

Ik wil: maatschappelijke impact maken met dingen die goed 
werken en hun doel bereiken

● Technisch / commerciële achtergrond
● IBM, Achmea, Getronics, etc.
● Directeur en meewerkend voorman Cobra Systems

Cobra Systems is gevestigd in Zaandam, 12-15 specialisten

Agenda vandaag:
● Intro
● Internet of Things - oude wijn?
● Praktijk aanpak / cases
● Lelystad Airport Business Park (Lab)



Cobra Systems - Profiel

Kernfocus: organisaties/locaties met veel bezoekers

● Digital Customer Journey over alle platformen heen
● Online én op locatie, integreren van verschillende 

databronnen in één flow
● >> 20 miljoen connecties / jaar

Markten
1. Hospitality and office (real estate)
2. Leisure en international tourism 
3. Eventlocaties, beurzen en festivals
4. Recreatiebranche
5. Entertainment, retail, bioscopen



Tours & Tickets

Mobiele WiFi met meerwaarde

500.000+ gebruikers per jaar

250.000+ contacten per jaar

High-end WiFi in winkels, bussen en 
boten. Tracking, analytics, flexibele IOT 
mogelijkheid. Conversie in dashboard.



Internet of Things
Oude wijn?

● Gebouwautomatiseerders kennen dit toch al?
● Van eerste generatie SCADA systemen tot nu...
● Waar ligt nu meer de nadruk op:
○ Connectivity: open (Internet) standaarden, cloud diensten en 

koppelingen. Wireless en mobiel. Samenwerken!
○ Actionable data: van ‘data loggen’ naar real-time ontsluiten via 

web en apps / notificaties
○ Locatie onafhankelijk, centralisatie van beheer
○ Agile: meer software- dan hardware gedreven dus sneller 

aanpasbaar
○ Gebruikerservaring, nieuwe mogelijkheden

The Internet of things (IoT) is the network of physical devices, vehicles, home 
appliances and other items embedded with electronics, software, sensors, actuators, 
and connectivity which enables these objects to connect and exchange data.



Sweco – Happy 
Building
Een gelukkig gebouw met IoT

Help ons een concept te ontwikkelen 
waarmee de bezoekers zelf invloed 
uitoefenen op het klimaat

App / custom sensors

Werkend prototype / POC



Internet of Things
Wat komt er nog meer bij kijken?

Er wordt veel met IOT geëxperimenteerd, niet altijd succesvol. Veel 
gelijksoortige projecten.

IOT wat ons betreft niet op zichzelf staand, kennis van meerdere 
disciplines nodig, zoals:
● (Interactie) Design, web / app development
● Data verzameling / analytics
● Security en privacy (AVG)
● Wireless networking, IT infra beheer
● Sector specifieke kennis, zoals building automation
● Business development, marketing, etc.

Belangrijk is om een duidelijk doel te hebben. Zo niet, fail fast!



Internet of Things
Start with why

Start with why...
Define reason and the (S.M.A.R.T.) goals of the project. 
Global architecture and planning.

Follow-up with user perspective - Customer journey
Define end-user and operator needs (persona’s) if 
applicable. Digital Touch Points.



Spaces Company Members

Nieuwe doelgroepen bereiken

Corporates en flexmembers minder 
regelmatig op aanwezig, niet bereid te 
betalen voor een vast kantoor. Hoe 
bedienen we die?

Concept, PoC en app

App store: jan 2018



Internet of Things
Cobra lagenmodel

Start with why, etc. Then implement:
1. Devices

Measurements, actors, etc. Build or buy (prototype, standard or custom)
2. Data acquisition

Translate sensor data to an industry-standard format for further processing
3. Data transport / gateway

Wifi, ZigBee, Bluetooth, etc. Real-time, local/cloud
4. Data storage

In a central (cloud) database. Implement caching where needed
5. Structuring and connecting

Combine with other (non-IOT) data, connect to API’s, etc.
6. Data usage, measurement of succes

Connect to business systems, Dashboards, reporting, etc. Define and apply 
policies according to rules, legislation and business ethics. Iterate!



Internet of Things
In de praktijk - snel prototype

Standaard componenten maken specifieke oplossingen mogelijk. Met 
kleine maar snelle en heel concrete stappen.

Toepassing architectuurmodel in kleine demo (why: just for fun :)
1. Devices: sensors @ Cobra HQ. Could be anything!
2. Data acquisition: Raspberry Pi Zero
3. Data transport / gateway: Wifi, real time (adjustable delay)
4. Data storage: cloud hosted custom SQL database.
5. Structuring and connecting: Cobra DSG (Data structuring gateway)
6. Data usage, measurement of succes: custom HTML/CSS, standard 

library. Webserver.

Design en interface snel te maken / customizen….of koppelen met 
bestaande interface. Koppelbaar met elke database.
Doorlooptijd voor Proof of Concept: enkele dagen



Lelystad Airport Business Park
Duurzame Mobiliteit

Doel: meet en voorspel 
verkeersstromen, Informeer en betrek 
bezoekers, real-time bijsturen

Visitor engagement

Traffic dashboard



Doelstellingen project
Lab ‘Duurzame Mobiliteit’

Algemene doelstellingen project
● Duurzame mobiliteit realiseren in en om het park, en een 

bijdrage leveren aan de rijksdoelstellingen
● Bezoekers Lab zich thuis laten voelen en blij maken met extra 

services

Daaronder valt oa:
● Gebruik van modaliteiten optimaliseren voor personen- en 

vrachtvervoer. Ondersteunen doelstellingen persoonlijk 
reisadvies en slimme logistiek

● Voorkomen van knelpunten
● (Privé) autogebruik terugdringen, OV / Fiets stimuleren, etc.



Project Lab
Planvorming start 2017

Uitgangspunten
● Lab doelgroepen in kaart brengen en betrekken (visitor engagement)
● Gedragsbeïnvloeding is belangrijk om doelstellingen bereikbaarheid en 

duurzaamheid te halen
● Snel resultaat, pragmatische aanpak
● Bijsturen op basis meetbare feiten
● Een oplossing die ook voor andere gebieden bruikbaar is

Start: medio 2017
● Vastleggen doelgroepen/persona’s en customer journey.
● Bepalen use-cases
● Vastleggen concrete eerste stap voor testen platform
● Prototype bouwen voor ondersteunen geselecteerde doelgroep / use case
● Praten met stakeholders: bezoekers, ondernemers, gemeente



Project Lab
Voorbeeld use case

Een groep werknemers buiten de files naar LAB laten rijden en begeleiden naar de juiste parkeerplaats 
waar een e-bike staat te wachten

Nodig is:
1. Locatiedata van de werknemers (kan in eerste instantie woonplaats zijn)
2. Data over verkeersgegevens op de route naar LAB (kan bijv. middels publieke maps API)
3. Data over verkeersgegevens op LAB (kan bijv. middels sensor / camera / peoplecounter)
4. Platform waar de data op basis van rules wordt verwerkt (Data Structuring Gateway / middleware)
5. Manier om werknemer te voorzien van informatie (WiFi, ibeacons, app, website of digital signage)
6. Informatie mbt bezetting parkeerplaatsen en verhuur e-bikes (via sensoren en laadpalen)
7. Manier om inzicht te bieden aan LAB management (Dashboard)



Project Lab
Klantreis optimaliseren



Een stuur en een gaspedaal graag!

KPI’s kun je vaststellen op basis customer journey’s en mgmt. 
doelstellingen.

Uitgangspunt meetsysteem: gebruiken wat er al is en digitaal ‘bij elkaar 
knopen’ vanuit interactie gedachte. Meten (en sturen) op basis 
industrie standaard API’s. 

Voorbeelden meetgegevens:
○ Opgewekte stroom
○ Fietsverhuur
○ Parkeerbewegingen
○ Sensoren
○ Navigatie-app koppelingen (Waze)
○ WiFi analytics
○ Gebouwautomatisering systemen!!



Cobra Product en Dienstportfolio

Focus op onze kern

En dat heeeeel goed doen!



Welke ambitie heb jij met jouw
digitale kanalen?

Voor samenwerking of nieuwe praktijk cases
Bel of mail

patrick@cobrasystems.nl
06 50866802

mailto:patrick@cobrasystems.nl

