
Internet of Things, ontdek samen met ons wat het is. Thingsdata is een onafhankelijke IoT system integrator die organisaties op 
alle niveaus helpt bij het realiseren van Internet of Things (IoT) uitdagingen. Met ons als partner kunt u losbreken uit traditionele 
businessmodellen of - processen en moderniseren door innovatieve IoT technologieën in te zetten.

Onze doelstelling is om de complexe technologische IoT toepassingen (hardware, connectiviteit en dataverwerking) toegankelijk  
te maken voor elke organisatie, zowel klant als reseller en daarnaast te ondersteunen om maximale waarde uit  
de IoT data te halen.
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 Hardware 
‘Connecting devices at cloudspeed’
IoT hardware is de bron van informatie, het is voorzien 
van intelligentie waarmee het verschillende soorten 
informatie kan verzamelen. Innovatieve hardware is niet 
alleen in staat tot detecteren en meten, maar kan vaak 
ook handelen als ze zijn uitgerust met componenten die 
op afstand kunnen worden aangestuurd. Het beschikt 
daarnaast over een cellular module, die ervoor zorgt dat 
er altijd een verbinding is met de cloud. Wij begeleiden u 
bij het uitzoeken van de meest geschikte hardware.

    Sensoren (off the shelf)
    4G routers
    Maatwerk sensoren en gateways

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op via info@thingsdata.nl 

Premium partners

 Dataverwerking 
‘Analyzing a lot of data, with IoT monitoring’
Leg tot nu toe ongebruikte gegevens vast in een IoT-portal 
en analyseer deze om te verbeteren. Grote hoeveelheden 
operationele gegevens kunt u namelijk eenvoudig ana-
lyseren, visualiseren en zelfs integreren met bestaande 
systemen. Met als voordeel te bepalen welke data relevant 
is voor uw organisatie. Dit kunt u bewerkstelligen met een 
overzichtelijke IoT portal. Wij begeleiden u in het selecteren 
van de meest geschikte IoT portal voor dataverzameling, 
-opslag, -rapportages en -analyse.

    Provisioning en beheer van IoT devices
    Verwerken, verzamelen en visualiseren van data
    Security

 Connectiviteit 
‘Limitless local & global connectivity’
IoT connectiviteit, zorgt ervoor dat uw installaties,  
apparaten en sensoren communiceren via uw eigen  
mobiele internet toegang. Wij hebben de M2M,  
LTE M, NB-IOT 4G, 5G en LoRa technologieën 
standaard in ons portfolio. Met ons portfolio aan IoT 
netwerken biedt Thingsdata voor iedere toepassing de 
juiste mobiele data oplossing. Er wordt intensief samen -
gewerkt met een partnerecosysteem inclusief de beste 
roaming contracten nationaal en internationaal.

    Het werkt overal ter wereld
    Het is compatibel met elk device
    Verschillende abonnementen 
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