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Over IMBuildings
- Focust zich op sensoring binnen de Smart Building markt
- Klanten (partners) zijn voornamelijk system integrators
- Meer dan 20 jaar ervaring
- Hardware fabrikant
- Helpt bij integratie



Over Docksters
• Opgericht in 2018; 
• Universeel Cloud Platform voor diverse IoT toepassingen.
• Hardware / leverancier onafhankelijk
• Partner gedreven
• Wereldwijd actief



Internet of Things

Devices Gateway(s) / providers          Cloud Software

Optimalisatie van
Vloeroppervlakte



Sensoren
● People Counting
● Comfort Sensing
● User feedback
● Any switching device
● State of windows and doors
● etc...



Communicatie

- NB-IoT A service build on existing mobile networks and 5G
- LoRaWAN Private e.g. Private network within a building or campus
- LoRaWAN Public Operators e.g. Nationwide or city wide network
- LoRaWAN Community World wide network build a the community
- IoT* Proprietary RF communication
- 2G/3G/4G/LTE Cat M1 To connect with the internet...

• Los van het gebouw
• Low power, batterij gevoed
• Eenvoud



IoT in Praktijk



Voorbeeld cases
Een greep uit de toepassing

• Een gezonde (werk) omgeving
• Optimalisatie van
Vloeroppervlakte
• Energieverbruik
• Facilitaire diensten
• Climate control

en waar wij nog niet aan denken...



Workforce optimalisatie
Schoonmaak van o.a. sanitaire ruimtes

d.m.v. het aantal bezoeken

d.m.v. gebruikers feedback
‘negatieve’ feedback binnen kort tijdsbestek is actie ondernemen



Workforce optimalisatie
Schoonmaak van o.a. sanitaire ruimtes



Optimalisatie van vloeroppervlakte
Voor scholen, universiteiten, kantoren etc...

Meer werknemers of meer studenten betekent niet altijd de noodzaak 
voor meer ruimte.

Maak inzichtelijk hoeveel mensen op welke plek en welk moment 
waar zijn.



Efficiënt energie verbruik
met behoud van comfort

• Combineer data van verschillende 
type sensoren

• Het aantal mensen beïnvloed 
klimaat regelingen

• Vraag de gebruiker om feedback 
over het comfort





Screenshot Docksters

People Counting Layer



Zelf ervaren?

Neem contact 
met ons op!



• Ronald Conen:
info@imbuildings.com
+31 524551454

Contact

• Stefan Konijnenberg:
info@docksters.io
+31626762867

http://imbuildings.com

