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SESSIE 3 - dinsdag 22 maart 2016 - IoT cases

Orkestratie en automatisatie van IoT in 
bedrijfstoepassingen 

Piet Vandaele, Waylay

Veel discussies rond het IoT gaan over toestellen, 
connectiviteit en veilige en schaalbare oplossingen voor 
het collecteren en opslaan van sensor data. Alhoewel dit 
hoekstenen zijn voor goede en betaalbare IoT oplossingen, 
zijn er nog andere aandachtspunten. Het IoT lijdt nog 
steeds onder een zogenaamde silo-aanpak waarbij 
verschillende oplossingen niet of nauwelijks met elkaar 
kunnen samenwerken. Bovendien is integratie met bedrijfs-
IT infrastructuur en cloud diensten verantwoordelijk voor 
meer dan de helft van de kosten in een IoT project. In 
deze presentatie leggen we uit hoe een georkestreerde en 
geautomatiseerde oplossing deze problemen kan aanpakken.

Intelligente data-analyses om energie te besparen in 
de industrie

An Beazar, Enprove

Enprove rust industriële installaties zoals koelmachines en 
persluchtcompressoren uit met meetapparatuur. De data 
wordt real time geanalyseerd door hun Enalyzer software, 
wat een alarm geeft bij dalende efficiëntie of bij optreden 
van energieverliezen. Op die manier waakt het systeem er 
mee over dat bedrijven zo zuinig mogelijk omgaan met hun 
energie en zo weinig mogelijk CO2 uitstoten.

IoT in de gezondheidszorg

Hans Hallez, Technologiecluster Computerweten-
schappen KU Leuven Technologiecampus Oostende

Door de aankomende vergrijzing en de trend naar een 
duurzame kost-effectieve gezondheidszorg is er de nood 
om ziekenhuisverblijven te verkorten of de opnames in 
woonzorgcentra zoveel mogelijk uit te stellen. Dit betekent 
dat oudere personen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen 
blijven en dat ook patiënten hun revalidatie of herstel thuis 
moeten kunnen verder zetten. Traditionele zorg verschuift 
dus naar thuiszorg.  Technologie op basis IoT kan een 
hulpmiddel zijn om deze mensen op te volgen. IoT-apparaten 
kunnen de activiteiten van oudere mensen opvolgen en kan 
patiënten helpen in hun revalidatie. In deze presentatie 
wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen in de 
gezondheidszorg en enkele oplossingen (reeds op de markt 
of nog in onderzoeksfase) die kunnen gebruikt worden om 
patiënten en zorgverstrekkers te ondersteunen. Hierbij 
zullen specifieke toepassingen binnen valdetectie, voeding en 
activiteitsherkenning toegelicht worden.
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Programma
SESSIE 1 - dinsdag 8 maart 2016 - IoT hardware 

prof. Sofie Pollin, ESAT KU Leuven

Draadloze communicatie is overal aanwezig 
en flexibel inzetbaar, en onmisbaar in laptops, 
smartphones en tablets. Door het voortdurend 
schalen van hardware zien we een evolutie naar 
het IoT waardoor dezelfde draadloze technologie 
verder geïntegreerd kan worden in nog meer 
zaken die ons omringen. Dit belooft ongeziene 
mogelijkheden om onze gezondheid, steden 
en omgeving te monitoren en controleren. 
De hardware die hiervoor nodig is bestaat uit 
draadloze communicatie, maar ook processoren 
en sensoren, die steeds complexere taken 
uitvoeren met een zeer klein energiebudget. In 
deze presentatie wordt een overzicht gegeven 
over belangrijke evoluties in hardware voor het 
IoT, voor meten (sensing), berekenen (processing) 
en communicatie (radios). We geven een 
overzicht van wat mogelijk is vandaag, en wat 
we kunnen verwachten in de toekomst. Wanneer 
zal het mogelijk worden om overal in elk toestel 
berekeningen uit te voeren zonder batterij?

Volgende topics komen aan bod:
• Inleiding: definitie IoT
• IoT hardware vandaag: meten, berekenen en 

communiceren
• IoT hardware trends: meten, berekenen en 

communiceren

SESSIE 2 - dinsdag 15 maart 2016 - IoT software 

Deel 1: Interoperabele en flexibele 
communicatieprotocollen voor IoT

prof. Ingrid Moerman,
INTEC Universiteit Gent - iMinds

Naast een overzicht van het huidig IoT landschap 
met de verscheidenheid aan soorten toestellen, 
het probleem van verticale silo’s en propriëtaire 
oplossingen (o.a. het ontstaan van geïsoleerde IoT 
eilanden) komen volgende specifieke topics aan bod:

• Bouwen van interoperabele IoT systemen: 
netwerkcommunicatie, de overvloed aan 
draadloze communicatietechnologieën en het 
belang van IPv6 en 6LoWPAN

• Bouwen van interoperabele IoT systemen: 
services en semantiek met HTTP/CoAP 
als applicatieprotocollen en adoptie door 
standaardisatie-organisaties

• Eén standaard protocolstack voor alle 
IoT toepassingen? Het belang van 
herconfigureerbaarheid

• Voorbeelden van IoT toepassingen 
die herconfigureerbaarheid vereisen, 
2 voorbeelden van frameworks die 
herconfigureerbaarheid mogelijk maken 
(TAISC, GITAR)

Deel 2: Aanpasbare IoT software platformen 

prof. Danny Hughes,
iMinds-Distrinet (Engelstalige presentatie)

This talk begins with an overview of recent 
developments in IoT hardware platforms, with a 
focus on customisable hardware that can be tailored 
to serve different application verticals. We will 
then discuss the state of the art in reconfigurable 
embedded software. The talk concludes with 
a detailed overview and live demonstration of 
MicroPnP, the first IoT platform that combines 
zero-configuration customisation, 99.999% network 
reliability and a 10 year battery life.”

Internet of Things

Men verwacht dat er tegen 2020 tot 50 miljard 
toestellen aan het internet zullen gekoppeld zijn. 
Stilaan evolueren we naar een Internet of Everything. 
Dit effent het pad naar talloze ‘slimme’ toepassingen 
in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, 
logistiek, wonen, productie, … Tegelijk impliceert 
de brede huidige waaier aan hard- en software 
platformen alsook draadloze communicatie- en 
netwerkprotocollen belangrijke uitdagingen om de 
impact van het Internet of Things (IoT) ten volle te 
ontplooien.

Doelstelling

Een overzicht bieden van de state of the art inzake 
hard- en softwareaspecten van het IoT met de 
mogelijkheden alsook de huidige beperkingen. 
De focus wordt gelegd op implementatie van IoT in 
bedrijfstoepassingen. Enkele cases illustreren wat 
IoT kan betekenen in gezondheidszorg en industriële 
energie-efficiëntie.

Doelgroep

Zowel business- als IT-georiënteerde professionals uit 
elk domein met interesse in IoT toepassingen.

Organisatie

De werkgroep IT en de stuurgroep Wetenschappen en 
Technologie van het Postuniversitair Centrum


