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Precies wat je nodig hebt

FLEET MANAGEMENT  CHECKIN@WORK  

SENSORS  ANTI-DIEFSTAL TRACK&TRACE 

RAPPORTAGE  IoT  REALTIME MONITOR 

AGR-GPS  ECO-DRIVE  RFID  TT1-TT4



HALLO

Apparaten zijn steeds meer aangesloten  

op het internet. Denk bijvoorbeeld aan auto’s,  

smart phones, straatverlichting, AED apparatuur,  

rookdetectors, thermostaten, deursloten tot zelfs  

grasmachines en broodroosters.  

 

Men verwacht dat tegen 2020 meer toestellen  

online zijn dan er mensen op de aardbol zijn.  

Dit komt vooral omdat producenten de nieuwe  

apparaten standaard ‘smart’ maken. De hoeveelheid 

informatie die we uit deze apparaten kunnen halen, 

neemt dus ook toe. En dan wordt het interessant  

voor toepassingen in de bedrijfswereld.
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Hét voordeel is dat met een zeer laag  

energieverbruik data snel en veilig verstuurd  

kan worden. Hierdoor is het mogelijk om veel  

meer locaties | apparaten zonder vaste voeding  

met het internet te verbinden. 
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IoT werkt in realtime. Het toestel activeert zichzelf  

met een vaste interval en leest | verstuurt data  

waarna het terug in ‘slaapstand’ gaat. De batterij  

kan zo meer dan 5 jaar (afhankelijk van de  

frequentie van de interval) werken zonder wissel. 
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Onze IoT toepassingen zijn ontwikkeld om met  

alle belangrijke IoT communicatienetwerken  

te werken: Sigfox, LoRa, Bluetooth | Narrowband.

IoT &  
MATERIAAL 

BEHEER



TRANSPARANTE UITLEG

       We helpen je het bos door de bomen te zien

    We werken op een transparante & open wijze  

 de beste oplossing uit voor jouw bedrijf

WAT IS MATERIAALBEHEER EN IoT?

 

Ben je op zoek naar een slimme, goedkope  oplossing waarbij 

al je bedrijfsapparaten met elkaar kunnen praten? Wil je een       

systeem dat je in realtime inzicht verschaft in de status of  

locatie van jouw bedrijfsmiddelen? Is het in jouw bedrijf  

belangrijk om ook waardevolle werktools en mater-

ieel te kunnen traceren? Dan is de technologie van IoT  

‘Internet of Things’ wellicht de juiste keuze!

IoT is speciaal ontwikkeld om datagegevens van objecten 

via een minimum aan stroomverbruik over een zo groot 

mogelijke afstand te versturen. Het resultaat is een efficiënte 

oplossing met een groot geografisch bereik, verrassend lage 

communicatiekosten en een extreem lange levensduur. 

De implementatie van IoT technologie hoeft niet meteen 

een grote investering in nieuwe ‘smart’ machines, apparatuur  

en/of hardware te betekenen. All-Connects gebruikt je 

bestaande infrastructuur en creëert een ‘slim’ netwerk met  

toevoeging  van sensoren en intelligente besturings- 

systemen. Zo worden machines, systemen, gebouwen en 

mensen via de ‘cloud’ verbonden.

Het linken van apparaten en het automatisch doorgeven van 

data om zo tot betere beslissingen te komen, kan dus grote 

voordelen  opleveren, Maar het vergt ook veel aandacht én 

een nieuwe manier van denken. Het is dus belangrijk om 

goed na te gaan wat je eigenlijk wil. 

SNELLE OPSTART 

 We werken snel en efficiënt zodat je  

 binnen beperkte tijd reeds kan opstarten  

 op een gebruiksvriendelijke manier.

TOONBARE RESULTATEN 

 We zorgen voor een goede begeleiding en   

  professionele  service na verkoop voor een   

  optimale samenwerking en realtime resultaten.

DE KRACHT VAN SENSOREN

 

IoT technologie werkt via sensoren die relatief goedkoop  

zijn, en in veel types bestaan. De kostprijs hangt af van 

het gewenste bereik. IoT kan een zeer groot bereik aan,  

met zeer zuinige baterijen die 1 tot 5  jaar mee gaan. Sensoren 

voor fysieke & omgevingscontrole registreren gegevens zoals 

temperatuur, vochtigheid, geluid, aanwezigheid van alcohol 

of water, UV licht... Er zijn ook sensoren voor bewegings- 

detectie van een aanrijding, acceleratie, draaihoek, hartslag, ... 

De hoeveelheid data verzameld via deze sensoren kan 

gecombineerd worden met Track & Trace, zodat de 

routeplanning geoptimaliseerd kan worden en jouw  

personeel in realtime over up-to-date informatie beschikt. 

WAT KAN JE ER MEE DOEN?

De mogelijkheden zijn eindeloos. Ons advies is om je eigen 

toepassing te verzinnen: 

 Kijk naar de functionaliteiten binnen je operaties: welke  

  data wil je verzamelen?

 Kies wat nodig is; niet wat ‘nice to have’ is. Pols bij je  

  klanten en partners waar zij behoefte aan hebben.

 Betrek je team: maak gebruik van de verzamelde kennis.

CONCRETE TOEPASSINGEN VAN IoT

 

Er zijn vandaag reeds vele toepassingen van IoT. Je kent 

ze zeker, maar je bent je er misschien niet van bewust.  

In de bedrijfswereld wordt IoT bijvoorbeeld ingezet voor  

inbraakpreventie, en voor het traceren van gestolen  

voertuigen. Bouwbedrijven gebruiken IoT met bewegings- 

sensoren om hun bouwmachines, bouwmaterialen &  

apparaten op werven ’s nachts te beveiligen. In de  

landbouw kunnen IoT sensoren ervoor zorgen dat de staat 

van de bodem, het gewas en het klimaat gemeten worden.  

Bedrijven gebruiken IoT voor metingen van energie,  

verlichting, toeganscontrole,...

Dus of je nu een product verkoopt, in de bouwsector zit, data 

wil verzamelen, diensten levert, transporten organiseert, of 

software ontwikkelt, IoT biedt een groot potentieel om jouw 

producten en organisatie te onderscheiden in de markt.  

Maar uit ervaring weten we dat IoT enkel succesvol kan 

zijn als alle betrokken partners samenwerken om nieuwe  

toepassingen te verzinnen en ontwikkelen. All-Connects 

heeft de kennis en de systemen om je hierin te helpen.

We nodigen je daarom uit om samen te brainstormen:  

we denken met je mee om de juiste oplossingen voor jou én 

je klanten te ontwikkelen.

OPLOSSING
IN DE KIJKER
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CONNECT MET ONS

LATEN WE OVER JOU PRATEN 

Wil je weten hoe onze oplossingen met jouw bedrijfssystemen 

geïntegreerd kunnen worden? Heb je al een concreet project  

in gedachten waarvoor je een gedetailleerde offerte wil  

ontvangen? Weet je niet waar je moet starten en heb je nood 

aan een goede brainstorm samen met ons?  

Connect dan met ons. 

We luisteren graag naar jouw verhaal: Wat zijn jouw specifieke 

noden en doelen? Waar loop je vandaag tegenaan? Waarmee 

worstelen je werknemers? Contacteer ons en we maken met 

plezier tijd voor een uitgebreid gesprek of een snelle offerte. 

 

TROEF 01  |  DE JUISTE SPECIALIST VOOR DE JUISTE JOB 

Met +15 jaar ervaring weten we waarover we spreken.  

We houden je op de hoogte van de nieuwste innovatieve  

technologieën die je zullen helpen verder te groeien.  

We anticiperen wat nodig is voor jouw bedrijf om  

concurrentieel een sterke positie te behouden.

TROEF 02  |  EEN COMPACT TEAM VAN PROFESSIONALS

We zijn met een relatief klein team met enorm veel kennis  

en expertise. Dit maakt het mogelijk om moeilijkere  

totaalprojecten en technisch innovatieve oplossingen uit  

te werken voor onze klanten. We werken hiervoor nauw  

samen met onze ervaren leveranciers. 

 

TROEF 03  |  MADE IN BELGIUM

Als familiebedrijf met sterke roots in Vlaanderen kiezen we  

bewust om de software in België te ontwikkelen, afgestemd  

op de Belgisch wetgeving per sector. We geloven in een  

transparante samenwerking en delen  

onze vakkennis ter voordeel van alle partners.

All-Connects nv  
Satenrozen 3 | 2550 Kontich 

PRAAT MET ONS 
03 289 55 35

MAIL ONS 
HELP@all-connects.com

INFORMEER JE VERDER 
www.all-connects.com
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