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Op de bekende hype curve van Gartner zit cloud computing inmiddels dicht tegen het stadium 

van volwassenheid aan. De actuele hype, Internet of Things, is nog niet beland op de top van de 

curve. De verwachtingen zijn hoog. Volgens Gartner gaat het nog zeker 10 jaar duren voordat de 

technologie doorbreekt. De behoudende prognose lijkt achterhaald door de verwevenheid met de 

cloud en met tophype Big Data.  
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Dat cloud computing inmiddels het experi-
menteerstadium achter zich heeft gelaten 
is niet zo vreemd. Alle vormen van mobiele 
communicatie inclusief telefonie zijn in wezen 
cloud toepassingen. Met het voordeel van de 
verschuiving van kosten van Capex (kapitaal-
investering) naar Opex (operationeel) zijn het 
vooral de nieuwe toepassingen die eraan ko-
men nu de economische recessie bezworen 
lijkt. Dit is veel aantrekkelijker in de cloud dan 
’on premise’ te realiseren. Ook grote, kapi-
taalkrachtige ondernemingen trekken snel-
ler hun portemonnee als ze alleen op basis 
van gebruik van de toepassing behoeven te 
betalen. De leveranciers van software moeten 
daarvoor nog wel even hun licentiemodellen 
aanpassen, inclusief de bonusafspraken met 
hun commerciële medewerkers en partners. 
Daar zitten de vertragende factoren en niet in 
de techniek. 

Rekenkracht
De cloud dwingt ondernemingen de organi-
satie van hun bedrijfsprocessen aan te pas-
sen. Het Internet of Things (IOT) maakt die 
aanpassing mogelijk. Op alles met een elek-
trische voedingsbron kunnen we een inter-
netconnectie aanbrengen. En sedert de ac-
ceptatie van de IPv6 (Internet Protocol versie 
6) bestaat er geen gebrek aan adressen. Elke 
sensor, elk apparaat, ongeacht of het gaat 
om een kooktoestel of een pacemaker is te 
monitoren via het internet. En met de voort-
schrijdende verkleining van de elektronica 
neemt de kracht van de processor inclusief 
besturingssoftware toe. Voor bedrijven die 
producten voortbrengen biedt dat ongekende 
mogelijkheden.

Tijdens het Internet of Things Event van orga-
nisator Jakajima sprak een vertegenwoordiger 
van Philips over de transformatie van een pro-
ductenfabrikant naar dienstverlener dankzij 
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de inbouw van IP in alle mogelijke appara-
ten die het bedrijf voortbrengt voor zowel de 
consumentenmarkt als de zakelijke markt. In 
de medische sector staat Philips Healthcare 
aan de top met peperdure, maar geavanceer-
de diagnoseapparatuur voor ziekenhuizen, 
maar ook met minder kostbare apparaten 
voor thuisgebruik. Daar levert de toepassing 
van IOT allerlei mogelijkheden voor diensten 
rondom het van afstand monitoren van men-
sen met bepaalde ziektebeelden. Maar ook 
als het gaat om het waken over de gezondheid 
van mensen in het algemeen, leveren met IP-
adres uitgeruste apparaten een stroom van 
informatie, die zich uitstekend laat gebruiken 
in intelligente diagnose- en alarmeringssyste-
men. Die vormen op hun beurt het hart van 
allerlei diensten waarvoor mensen bereid zijn 
te betalen. Zie de foto van de ActiveLink, een 
device dat de activiteiten van deelnemers van 
Weight Watchers in de VS monitort.

Energieportal 
Dergelijke services zijn ook te bedenken 
voor de huishoudelijke apparaten die Philips 
voortbrengt en de verlichtingssystemen. Het 
concern zoekt nu naar de meest lucratieve 
dienstvormen waarop ze de  primaire bedrijfs-
processen zal gaan richten. En dat is dus niet 
langer het puur fabriceren van producten. 
Ook Roxen, maker van content management 
applicaties, ziet zijn portals onder invloed van 
IOT een andere kant uitgaan. Een partner in 
Nederland levert onder de naam Swycs een 
energiemanagement platform. Een reeks 
van verschillende energiemeters, voorzien 
van NXP ZigBee chips sturen relevante data 
naar een cloud omgeving. Daar draaien ap-
plicaties, met door Roxen ontwikkeld CMS 
tools, voor het monitoren en bijstellen van het 
energiegebruik in gebouwen van bedrijven en 
instellingen. Zij hebben toegang tot de dienst 
via bedieningsvriendelijke portals.  
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>> De elektronische voelspriet die alle informatie over 

processen in de huiselijke omgeving waarneemt en 

doorstuurt naar de dienstverlener.

Slimme woonkamer 
Google verkent ook het IOT-traject vanuit 
energie optiek. Met een overname ter waarde 
van 3,2 miljard dollar zijn ze inmiddels eige-
naar van Nest Labs. Dit concern ontwikkelde 
een intelligente woonkamerthermostaat, die 
niet alleen is te gebruiken voor de klimaatbe-
heersing in een woning, maar zich ook laat 
toepassen voor bijvoorbeeld de beveiliging. 
Nest wordt de elektronische voelspriet die 
alle informatie over processen in de huiselijke 
omgeving waarneemt en via het internet door-
stuurt naar de dienstverlenende instantie, 
waar de bewoners een abonnement hebben. 
Des te meer abonnementen, des te groter 
de omvang van de datastroom. Big Data en 
IOT zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
evenals de cloud. Want daarin komen uitein-
delijk alle datastromen vanuit de slimme ap-
paraten terecht voor het filteren, analyseren 
en rapporteren naar de belanghebbenden. 
Nu bestaan er inmiddels ook IOT toepassin-
gen buiten de persoonlijke levenssfeer, zoals 
de sensoren die in de agrarische sector op 
het veld permanent de bodemgesteldheid 
en de klimatologische omstandigheden in de 
gaten houden. Maar toch, wie de onvermij-
delijke IOT-ontwikkeling legt langs de meetlat 
van de privacygevoeligheid, lopen de rillingen 

over de rug. Vluchten kan niet meer. Elke 
handeling, elke beweging wordt waargeno-
men. Dus afscherming tegen ongeoorloofd 
gebruik van de data uit de apparaten is zeker 
noodzakelijk. 

Beveiliging 
Tijdens het IOT event in Eindhoven verzorgde 
ook de firma Wibu Systems een presentatie. 
Wibu is een Duitse onderneming met onder 
meer een vestiging in Hengelo. Het bedrijf 
heeft zijn wortels in de bewaking van digitale 
content. Softwareleveranciers gebruiken de 
Wibu Codemeter technologie om te voorko-
men dat hun producten worden gekopieerd 
en illegaal gebruikt. In Nederland gebruikt 
het Productschap Vis deze techniek voor toe-
gangsbeveiliging van het EU-systeem, waarin 
de zeevissers de informatie over hun vangs-
ten moeten vastleggen. Alleen met een spe-
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ciale dongle, passend op een usb-poort van 
de PC aan boord van een vissersschip, heeft 
een schipper toegang tot het register. In de 
diepere lagen van de elektronica en het be-
sturingssysteem controleert Codemeter of het 
apparaat en diens gebruiker wel gerechtigd 
zijn tot het gebruik van de IP-verbinding en 
de cloud omgeving. 
Op dezelfde wijze is ook het inbreken in 
de embedded aangebrachte softwarecode 
van apparaten te voorkomen. Daarmee be-
schermt een producent in de eerste plaats 
zijn kennis en kunde (intellectueel kapitaal). 
Maar hij voorkomt ook dat hackers door het 
veranderen van de functionaliteit van de em-
bedded software claims kunnen indienen bij 
onjuiste werking van het apparaat (bijvoor-
beeld oververhitting). Gebruikers van een 
IOT-apparaat weten zich ervan verzekerd dat 
de uitgaande signalen alleen terechtkomen 
bij de dienstverlener waar zij een contractu-
eel vastgelegde relatie mee hebben. Wat er 
met de data mag worden gedaan, staat in het 
contract. Een hele geruststelling. 


