
IOT PLATFORMEN:

IoT Platformen zijn op dit moment erg populair en lijken 
onmisbaar in een IoT oplossing. Er zijn inmiddels enkele 
honderden aanbieders en wekelijks komen er nieuwe bij.

Deze whitepaper heeft als doel je te helpen in deze keu-
zeovervloed. Het geeft je inzicht in de verschillende IoT 
platformen en hoe deze samenhangen met andere IoT 
componenten.

We willen je helpen door een aantal aandachtspunten te 
benoemen die komen kijken bij het selecteren van een 
geschikt platform. Daarna behandelen we de categorie-
en waarin platformen grofweg kunnen worden ingedeeld 
en hun functionaliteitsgebieden. Ten slotte behandelen 
we een aantal platformen waarbij we ons vooral richten 
op platformen die in Nederland worden aangeboden.

HOE KIES IK EEN GESCHIKT 
IOT PLATFORM ?

 

Voor wie is deze whitepaper bedoeld?
Deze whitepaper is geschreven voor IoT professionals en 
IoT geïnteresseerden in Nederland, die weten waar IoT 
voor staat en meer willen weten over IoT platformen. Met 
de hyperlinkverwijzingen aan het einde van deze whitepa-
per kan je je verder in platformen verdiepen. 
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WAT IS EEN IOT PLATFORM?
 
Tijdens ons onderzoek zijn we heel veel verschillende 
definities tegengekomen van IoT Platformen. In de kern 
gaat het er om dat de data van verschillende sensoren 
centraal wordt verzameld, vastgelegd en geanalyseerd. 
De uiteindelijke waarde voor de organisatie ontstaat door 
het initiëren van acties uit deze data.

“An IoT platform is software 
to facilitate secure monitoring 

and control of IoT devices, 
as well as analytics of data 

from those devices.”
Gartner
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• Device Platform
Helemaal links staat het device. In de eenvoudigste 
vorm heeft deze één sensor. Het device maakt via een 
communicatie-module (draadloos) contact, met het 
connectivity-platform. Een simpel voorbeeld van een 
device platform is de Arduino-omgeving. Deze maakt 
het mogelijk de firmware te programmeren en op de 
development devices (In dit voorbeeld Arduino-bordjes) 
te zetten. Deze omgeving wordt veel gebruikt bij IoT 
prototypes.

• Connectivity-Platform
Het connectivity-platform zorgt voor de communicatie 
tussen de devices en het IoT platform. Het maakt 
onderdeel uit van de IoT communicatie-dienst van een 
telecom-leverancier. De devices, die het connectivity-
platform bedient, moeten op het connectivity-platform 
geconfigureerd worden, zodat ze herkend worden en de 
communicatie tot stand wordt gebracht. 

• IoT Platform
Het IoT Platform is de centrale component die de devices 
beheert, de data van de devices via het connectivity-
platform ontvangt, opslaat, bewerkt en analyseert en 
uiteindelijk presenteert via applicaties. Ook kunnen lokale 
“actoren” of instellingen worden aangestuurd via het 
connectivity-platform; bijvoorbeeld voor het openzetten 
van een kraan. Via externe interfaces (API) kan data 
worden uitgewisseld met andere systemen. Applicaties 
kunnen op het platform zelf ontwikkeld worden en op 
het platform zelf draaien. Een andere mogelijkheid is 
applicaties buiten het platform te ontwikkelen en de 
benodigde data via de API van het platform te ontsluiten.
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Een typische IoT-keten bestaat uit: Een device met een sensor, connectiviteit, een IoT platform 
met data verwerking en applicaties en APIs naar additionele (bedrijfs)systemen.
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VARIANTEN EN TRENDS

Er bestaan (en komen) varianten op bovenstaand plaatje; 
onderstaand een aantal voorbeelden.

Het device-platform kan in een complexere vorm bestaan 
uit een uitgebreide collectie van sensoren met ook eigen 
lokale intelligentie. Denk bijvoorbeeld aan een Tesla met 
tal van sensoren en actoren. De data zal lokaal worden 
geanalyseerd en bewerkt. Slecht een beperkt deel komt in 
het IoT platform. Een dergelijk model wordt ook wel “Edge 
Computing” of “Mist Computing” genoemd. Een aantal 
IoT platformen (Microsoft Azure IoT, Amazon AWS) on-
dersteunen ook het lokaal verwerken van data; daarmee 
is het device-platform een lokale extensie van het centrale 
IoT Platform.

Veel reguliere communicatie data-diensten leveren een 
transparante IP-verbinding naar het device; denk aan 4G 
of een ADSL-verbinding. In dat geval communiceert het 
IoT Platform rechtstreeks met het device. Er zijn ook IoT 
communicatie protocollen (b.v. LoRa en Sigfox) die geen 
directe IP connectie naar het device ondersteunen. In dat 
geval is er een gateway functie in het connectivity-plat-
form aanwezig. Het connectivity-platform verzamelt de 
data vanuit de devices en slaat deze op. Het IoT Platform 
verzamelt vervolgens de data vanuit het connectivity-
platform.

Open Source en IoT

Veel open source IoT initatieven groeien  onder de 
paraplu van IoT Eclipse.org. Een overzicht van de 
projecten die hieronder vallen vind je hier: 
https://iot.eclipse.org/projects/

In deze Eclipse whitepaper (https://iot.eclipse.org/
resources/white-papers/Eclipse IoT White Paper - 
The Three Software Stacks Required for IoT Architec-
tures.pdf) wordt uitgelegd hoe de Eclipse projecten 
bijdragen aan een IoT architectuur)

Open source code wordt weer gebruikt door IoT 
Platform leveranciers.
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IoT Platformen kunnen ook “gestapeld” worden. Dit 
betekent dat een IoT Platform zijn data niet rechtstreeks 
ophaalt uit het connectivity-platform maar uit verschillen-
de andere IoT Platformen. Een voorbeeld is het “Conrad 
Connect” platform. Deze communiceert niet met de 
devices zelf maar met het IoT Platform van het device; 
bijvoorbeeld het platform van de Philips Hue lampen, het 
platform van de Amazon Echo en het platform van de 
Nest thermostaat. Tijdens ons onderzoek kwamen we 
ook hybride vormen tegen waarbij het IoT Platform zowel 
rechtstreeks communiceert met sensoren en deels de 
data via andere IoT Platformen ophaalt. Wij verwachten 
dat dit in de toekomst steeds vaker zal gebeuren omdat 
klanten meerdere IoT-diensten gaan combineren. 

IoT Platformen worden vrijwel altijd als “SAAS” (Sofware 
as a Service) dienst aangeboden. Dit betekent dat het 
platform draait in de cloud en via een internet browser 
wordt gebruikt. De klant hoeft niet te investeren in hard-
ware. Een aantal platformen biedt de mogelijkheid om 
deze ook “on-premise” te draaien; dat wil zeggen dat de 
klant de software op eigen hardware draait.

Er zijn ook diverse “open source” software projecten 
die componenten van IoT Platformen ontwikkelen (Zie 
kader Open source en IoT). Commerciële IoT Platformen 
maken in een aantal gevallen gebruik van dergelijke “open 
source” componenten en integreren deze met eigen 
software.



TIP 1: FORMULEER EEN HELDERE (BUSINESS) DOELSTELLING VOOR HET PLATFORM
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Door de grote variëteit van platformen past niet elk platform naadloos bij elke doelstelling. Ook lenen 
sommige platformen zich meer voor experimenteren en zijn andere platformen vooral gericht op het veilig, 
beheersbaar en schaalbaar ondersteunen van de dienstverlening. Het is daarom belangrijk dat de (business) 
doelstelling helder is. Dit lichten we toe met drie concrete voorbeelden.

Voorbeeld 1: Een consultancy organisatie zoekt een IoT platform om kennis mee op te doen met maximale 
flexibiliteit en lage instapkosten waarop de organisatie zelf applicaties kan prototypen en kan koppelen met 
diverse publieke IoT netwerken en experimenteer-bordjes. Een “open source” platform met componenten als 
een Mosquitto MQTT broker, een Node-red module en een MariaDB database is hiervoor een goede keuze. 
De hardware wordt ingevuld met een zeer betaalbare Raspberry Pi.

Voorbeeld 2: Een organisatie met een eigen fabriek is op zoek naar een IoT Platform dat kan voorspellen 
wanneer in grote machine storingen worden verwacht (Predictive Maintenance). Hiervoor is een IoT plat-
form gewenst dat op basis van data uit geluids- en trillings-sensoren een voorspellingsmodel kan maken 
voor verwachte storingen. IoT Platformen die dit ondersteunen zijn bijvoorbeeld die van IBM Watson IoT en 
Microsoft Azure

Voorbeeld 3: Een organisatie introduceert een nieuwe op IoT gebaseerde dienst die zich richt op tienduizen-
den consumenten met een verrekenmodel dat gebaseerd is op een combinatie van een maandelijks abonne-
ment en optredende gemeten gebeurtenissen. Hiervoor is een IoT platform gewenst dat de facturatie en het 
debiteurenbeheer ondersteunt. Een IoT Platform dat dit ondersteunt is bijvoorbeeld de Teleena IoT Suite.

7 TIPS VOOR HET SELECTEREN VAN EEN IOT PLATFORM
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TIP 3: DATA, DATA, DATA
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TIP 2: MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJST

Boodschappen doen zonder lijstje is erg onhandig. Je rent de hele supermarkt kriskras door om ad-hoc je 
boodschappenkar te vullen. Vervolgens ontdek je dat je beter naar de bakker en slager had kunnen gaan van-
wege het specialistische aanbod. Terug in de auto krijg je een telefoontje van je partner die nog aantal andere 
zaken dringend nodig heeft waardoor je weer terug kan naar de supermarkt.

Ditzelfde geldt ook voor zakelijk inkopen zoals een IoT Platform. Een lijst met eisen helpt om te “vinken” of 
een platform jouw belangrijkste eisen en wensen ondersteunt. Het is handig om dit lijstje intern af te stem-
men met de juiste stakeholders. Hierbij gaat het niet alleen om functionele eisen maar ook om niet-functio-
nele eisen zoals beveiliging en eisen vanuit compliance (b.v. de General Data Protection Regulation, (kortweg 
GDPR) die bepaalt hoe om te gaan met persoonsgegevens).
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Jouw data in het IoT Platform is waarschijnlijk de meest belangrijke “asset”. Deze verdient daarom ook een 
passende bescherming. We presenteren hier enkele voorbeelden van beschermingsmaatregelen.

Contractueel: zorg dat het contractueel helder is dat je de eigenaar bent van de data in het platform. Alleen na 
expliciete toestemming mag de data worden gedeeld met derden. 

Functioneel: borg dat je de data altijd kunt ontsluiten; bij voorkeur door standaard “API’s” zodat je direct bij je 
data kan en niet afhankelijk bent van medewerkers van de leverancier. Vraag garanties dat data op jouw ver-
zoek ook volledig wordt verwijderd van het platform zodat er geen data-kruimels blijven liggen bij de leverancier.

Technisch: wordt de data versleuteld opgeslagen in het platform? Wordt de data versleuteld gecommuniceerd; 
zowel vanuit de sensoren, richting gebruikers (https) en via de API’s? 



TIP 5: MAAK EEN BLAUWDRUK VAN DE OPLOSSING
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TIP 4: SECURITY

Security vormt één de belangrijkste uitdagingen voor IoT toepassingen. In de pers worden met enige regelmaat 
nieuwe security breaches rondom IoT gemeld. Dit varieert van beveiligingscamera’s tot kinderspeelgoed. Ook bij 
het selecteren van een IoT Platform is security een belangrijk aandachtspunt. 

Specialistische kennis t.a.v security is wellicht noodzakelijk voor het volledig doorlichten van een IoT Platform. 
Voor een eerste toets is dit echter niet noodzakelijk. Het stellen van een aantal gerichte vragen geeft vaak al een 
beeld hoe de leverancier omgaat met dit thema; bijvoorbeeld:
1 Hoe zorgen jullie ervoor dat het platform en mijn data veilig zijn?
2 Hoe helpen jullie mij compliant te worden/blijven aan de GDPR?
3  Hoe helpen jullie mij in het verkoopproces om vragen van klanten over de beveiliging van mijn dienst te  

beantwoorden?
4 Is er recent een externe PEN-test uitgevoerd op jullie platform? Wat waren de bevindingen. Zijn deze opgelost?
5 Worden datalekken proactief aan mij gemeld?
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Een blauwdruk is een visuele representatie van de totale oplossing ofwel: een overzichtsplaat. Het IoT plat-
form is één van de componenten in deze plaat en het toont de koppelingen met de andere componenten van 
de oplossing. Het uittekenen dwingt af dat er keuzes worden gemaakt: wat moet het platform vooral wèl doen 
en wat moet het platform beslist niet doen. Met welke interne en externe systemen moet het platform integre-
ren? Wat moet eerst en wat kan later? 

Het opstellen van de blauwdruk gaat vaak hand-in-hand met de doelstellingen en het opstellen van de bood-
schappenlijst. Door het samen doorlopen van de blauwdruk ontstaat extra inzicht dat resulteert in scherpere 
eisen aan het platform. 

De blauwdruk helpt ook om de vraag richting (mogelijke) leveranciers helder te formuleren. Zowel in formele 
“papieren” aanbestedingen als in verkennende gesprekken met leveranciers. 



TIP 6: BEPAAL WIE HET PLATFORM MOET LEVEREN

TIP 7: ORGANISEER DE JUISTE EXPERTISE
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Een IoT platform levert alleen de basis bouwstenen voor de applicatie. Additionele software-ontwikkeling en 
configuratie op het platform is vrijwel altijd noodzakelijk. Denk hierbij aan integratie met devices, additionele 
business rules, maatwerk applicatie(s) en integratie met omliggende systemen. Als de software-ontwikkeling 
wordt uitbesteed dan is de keuze voor de bouwer nauw verbonden met de keuze voor het platform.

Het IoT Platform is slechts één van de componenten in de totale keten. Door de veelheid van componenten 
zijn vrijwel altijd meerdere externe partijen betrokken bij de realisatie van een op IoT gebaseerde oplossing. 
Dit geeft een integratie uitdaging. De keten is zo sterk als de zwakste schakel en de integratiepunten tussen 
de verschillende componenten zijn met name kwetsbaar. Er zijn verschillende manieren om dit integratie-risi-
co aan te pakken (mitigeren) (zie ook tip 5). Eén daarvan is om de realisatie van de IoT-dienst contractueel bij 
één partij onder te brengen inclusief het leveren van het IoT platform (de “integrator”). Dit heeft als voordeel 
een heldere verantwoordelijkheid voor het geheel. Mogelijke nadelen zijn een grote afhankelijkheid van de 
integrator en beperkingen qua wendbaarheid. 

Een heel andere situatie treedt op als er een kant-en-klare verticale oplossing beschikbaar is voor de IoT 
uitdaging. De aanbiedende partij heeft dan de integratie uitgevoerd. Het IoT platform is daarbij een gegeven. 
Hier is een beoordeling nodig van de totale dienst (inclusief platform). Onze verwachting is dat verticale op-
lossingen een prominente rol gaan spelen binnen de IoT markt. Klanten zullen gebruik maken van meerdere 
verticale oplossingen voor verschillende toepassingen. Integratie van deze oplossingen zal daarbij niet alleen 
een wens maar vaak ook een eis zijn; bijvoorbeeld om gegevens onderling uit te wisselen, gegevens centraal 
te analyseren of bedrijfsprocessen centraal te coördineren.
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Uit de vorige tips blijkt dat het selecteren van een geschikt IoT Platform veel verschillende aspecten kent en 
dat er ook diverse expertises voor nodig zijn. Het tijdig identificeren van de benodigde expertise geeft inzicht 
of deze expertise binnen de eigen organisatie aanwezig en beschikbaar is. 

Externe expertise kan de interne expertise aanvullen als deze onvoldoende aanwezig of beschikbaar is. De 
juiste IoT expertise zorgt voor het versnellen van het selectieproces, het tijdig identificeren van interne “blinde 
vlekken”, een actueel inzicht in de marktpartijen en vormt daarmee de basis van een succesvol IoT Project.

De IoT Academy kan u helpen met het vinden van een partner met de juiste expertise.
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EEN OVERZICHT VAN IOT PLATFORMEN

Tijdens ons onderzoek zijn we zeer veel verschillende IoT 
Platformen tegenkomen. De schattingen van het aantal 
IoT Platformen lopen uiteen van 300 tot 500 verschillende 
platformen. Ook het afgelopen jaar verschenen er steeds 
meer aankondigingen van nieuwe platformen; zowel in 
Nederland als buiten Nederland. 

Om je wegwijs te maken in dit complexe landschap heb-
ben we een aantal in Nederland verkrijgbare platformen 
verdeeld in een zestal categorieën. Ook geven we aan 
waar het zwaartepunt ligt bij het ondersteunen van de 
drie hoofdfunctionaliteiten uit het eerder getoonde plaat-
je: device management, data en application enablement.

De verschillende platformen die we hebben bekeken heb-
ben we gescoord op hoe sterk ze zijn op de drie hoofd-
functionaliteiten. 

De diepere kleur geel geeft aan dat het product meer 
functionaliteit heeft in de IoT platform functionaliteit. 
Geen van producten scoren op alle drie de onderdelen 
diep geel. Naar ons oordeel is geen van de platformen 
dus op alle drie de punten koploper. Een platform is ty-
pisch op een of maximaal twee onderwerpen leidend.
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IoT platform functionaliteiten device management data processing & storage application enablement

Bevat apparaten, connectiviteit, op 
regels gebaseerde meldingen

data opslag en verwerking APIs van en naar systemen, app 
ontwikkeling, gebruikers en rollen 
gebaseerde application toegang

KPN LoRa Developer Platform

Sigfox Portal

TTN Console

Tele2 Control Center

Cisco Jasper Control Center

Huawei Ocean Connect

Actility Thingpark

FactoryLab Platform

Cumulocity

KPN Things

Teleena IoT Suite

AllThingsTalk

MCS ITalks IoT Suite

IBM Cloud + IBM Watson IoT 

Microsoft Azure + IoT Suite

Amazon AWS + IoT Core

Google Cloud + IoT Core

Waylay

Mendix



IoT Academy  |  Scheepsbouwweg 8 - K03  |  Rotterdam  |  010 71 71 3 71 9

Platformen die vooral op functionaliteit device manage-
ment scoren hebben vaak dat ze voor een bepaalde 
communicatietechnologie het apparaatbeheer eenvoudig 
maken. Het Cisco Jasper Wireless platform valt in deze 
categorie voor sim-kaart enabled devices. Het Actilium 
Thinkpark platform voor LoRa devices. Ocean Connect 
van Huawei voor de NB-IoT van T-Mobile. Vaak worden 
op deze platformen vanwege hun featurerijkheid weer 
vereenvoudigingsportals gezet die de toegang voor star-
ters eenvoudiger in het gebruik maken. Bijvoorbeeld de 
developer portal voor Thingpark bij KPN.
 
Platformen die vooral scoren op functionaliteit data 
zijn eigenlijk alle Cloud diensten die Infrastructure as a 
service (IaaS) of Platform as a service (PaaS) diensten 
bieden. 

Platformen die scoren op de functionaliteit application 
enablement zijn vaak Rapid Development platformen 
en bestaande platformen bij klanten waarop de extra 
gegevens van de nieuwe dienstverlening gecombineerd 
worden met de rest van de Business Support Systemen.

Clouddiensten als Microsoft Azure, IBM Cloud, Amazon 
Web Services en Google Cloud Services scoren vooral 
op functionaliteiten data en application enablement. 

Cloud dienstmodellen: IaaS, PaaS, SaaS

Steeds meer bedrijven gaan over naar een privé 
of publieke Cloud, wat betekent dat ze er geen 
eigen datacenter meer op na houden of zelf 
hardware in een datacentrum als eigendom 
hebben. Ze nemen een dienst af.

De dienstmodellen waarin je gebruik kan maken 
van de cloud zijn Infrastructuur als een dienst 
(IaaS), Platform als een dienst (PaaS) of Soft-
ware als een dienst (SaaS)

Devices die niet direct zelf met een IP adres te benaderen 
zijn worden gemodelleerd om de gegevens die ze zenden 
eenduidig te kunnen verwerken. De IoT diensten worden 
als een SaaS (Software as a Service) geboden.

Platformen die op alle drie de functionaliteiten scoren 
zijn er minder: Cumulocity en The Thingworx zijn er twee 
van. Deze worden dan ook door andere partijen (KPN, 
Teleena) weer gebruikt als basis voor hun uitgebreidere 
dienstverlening KPN Things en de Teleena Iot Suite.

CATEGORIEËN IOT PLATFORMEN

Grofweg kun je zes categorieën leveranciers bij IoT Platformen onderscheiden:
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Generieke Cloud Aanbieders
Amazon – AWS IoT 

Microsoft – Azure IoT Suite
IBM –Watson IoT Platform

Google – Cloud IoT

Vertical Platforms / Applications
Batenburg - Let’s Grow  

(kassenbouw)
KCS – TraceME 

I-REAL – publieke infrastructuur 

Industrial IoT
GE Digital – Predix 
Bosch – IoT Suite

Siemens - Mindsphere
Samsung - Artik
Hitachi - Lumada

Connectivity
Actility Thingpark

Cisco Jasper Control Center
Sigfox Device Manager
Huawei OceanConnect

Ericsson Device Connection

“Pure” Software Leveranciers
Software AG – Cumulocity

PTC – ThingWorx
Altair – Carriots

Waylay.io – Waylay
Mendix – Mendix Platform

Totaaloplossers
KPN Things – Cumulocity 

Teleena IoT Suite – Cumulocity
MCS iTalks IoT Suite – Waylay

Conrad – Waylay
Arlanet – Azure IoT Suite

De verdeling in de categorieën geeft vooral aan waar het IoT Platform oorspronkelijk 
vandaan komt. Veel van de IoT Platformen hebben inmiddels bredere mogelijkheden 
c.q. ambities waardoor ze ook aanspraak maken op andere categorieën 
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Categorie 1: Generieke Cloud Aanbieders
Dit zijn partijen die “Cloud Computing” in de breedte 
aanbieden en als onderdeel daarvan ook een IoT Platform 
hebben. Dit zijn vooral software bouwblokken die gecon-
figureerd, aangepast en geïntegreerd moeten worden 
in een totaaloplossing. Amazon en Microsoft worden in 
deze categorie als marktleiders gezien.

Categorie 2: Industrial IoT
Deze categorie richt zich primair op de industriële auto-
matisering waarbij het IoT Platform een (beperkt) onder-
deel is van hun totale dienstverlening. Denk daarbij aan 
het automatiseren van chemische fabrieken, manufac-
turing, etc. Een aantal is inmiddels ook aan het opschui-
ven naar andere toepassingen zoals het Samsung Artik 
platform en het GE Predix platform

Categorie 3: Pure “Software” Leveranciers
Dit zijn de partijen die oorspronkelijk het leveren van het 
IoT Platform als hoofdactiviteit hadden. Inmiddels zijn 
veel van deze partijen overgenomen door bedrijven die 
een breder scala van software leveren. Een voorbeeld is 
Cumulocity dat is overgenomen door Software AG. Dit 
wordt in Nederland gebruikt door o.a. KPN, Teleena en 
STN. Een ander voorbeeld is het Waylay platform waarop 
het MCS iTalks Suite is gebaseerd maar ook de basis 
vormt van het Conrad Connect platform.

Categorie 4: Totaaloplossers
Totaaloplossers bieden een IoT Platform aan als onder-
deel van een breder dienstpakket. Vaak kiezen ze daar-
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bij om niet zelf een platform te ontwikkelen maar een 
bestaand platform in te kopen en te integreren / uit te 
breiden met andere componenten. Voorbeelden hiervan 
zijn genoemd bij de vorige categorie. 

Een totaaloplosser kan de standaard “SAAS” dienst van 
de leverancier aanbieden en integreren met eigen compo-
nenten. Hij kan er ook voor kiezen het platform op eigen 
hardware te draaien om meerwaarde voor de klant te bie-
den in de vorm van verhoogde beveiliging en het garande-
ren dat de data binnen Nederland wordt opgeslagen.

Categorie 5: Connectivity
Dit zijn de platformen die primair gebruikt worden als 
“Connectivity Platform” door communicatie-aanbieders. 
Voorbeelden zijn Cisco Jasper Control Center en Actility 
Thinkpark. Ook deze partijen positioneren zich steeds 
breder in de markt. Actility heeft bijvoorbeeld Thinkpark 
Market geïntroduceerd dat zich richt op IoT Service 
Providers. Cisco Jasper heeft een verticale oplossing 
“Control Center for Connected Cars” geïntroduceerd voor 
autofabrikanten.

Categorie 6: Verticale toepassingen
Verticale toepassingen zijn kant-en-klare oplossingen die 
worden aangeboden voor concrete toepassingen. Voor-
beelden zijn MyRentokil voor het vangen van ongedierte, 
KCS TraceME voor “Track & Trace” toepassingen en Let’s 
Grow voor het beheren van teelt-gerelateerde gegevens 
(o.a. kassen). Het IoT Platform is een integraal onderdeel 
van de totale dienst. 
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COMMERCIËLE IOT PLATFORMEN

De ThingPark producten van Actility richten zich 
vooral op de LoRaWAN technologie. Het ThingPark 
Wireless deel richt zich op de connectiviteit, 
het ThingPark OS deel richt zich op het device-
management operations support. Dit is vooral vanuit 
de rol van (LPWAN) Network Operator ingericht. 
Deze kan dan via Web GUIs functionaliteit openstellen 
aan zijn leveranciers, doorverkopers en klanten. 
Het ondersteunt verder netwerk management, 
multi-rollenbeheer en facturering. 

AllThingsTalk, voorheen bekend onder de 
naam Smartliving, richt zich op ontsluiten van 
verschillende IoT-connectiviteits omgevingen via 
HTTPS en MQTT interfaces. AllThingsTalk heeft 
een integratie met TTN beschikbaar. Iedereen kan 
voor niet-commerciële doeleinden een account 
openen om devices te ontsluiten, grounds te 
definiëren (samenwerkingsomgeving), waar 
gebruikers apparaten aan kunnen koppelen, en 
ook regels te definiëren (over grounds heen) 
waarop acties worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld 
notificaties via de app).

Er kunnen naast reguliere devices ook Gateways 
worden gedefinieerd. Dashboards heten in 
AllThingsTalk Pinboards en deze kunnen gegevens 
tonen op bijvoorbeeld kaarten, tabellen en grafieken.

ThingPark X scoort op IoT platform functionaliteiten 
2 en 3. Hiermee worden eventverwerking, data-
opslag en verwerking en applicatie en analyse 
mogelijkheden geboden alsook de interactie met de 
IoT Cloudplatform leveranciers Amazon, Azure en 
IBM Cloud.

Hiernaast biedt de leverancier nog een ThingPark 
Market waar Partners in het ThingPark ecosysteem 
hun producten aan kunnen bieden.

ACTILITY THINGPARK

ALLTHINGSTALK
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Ook Amazon AWS is een IAAS/PAAS 
dienstverlening. AWS timmert al lange 
tijd aan de weg en heeft ook een 
specifieke IoT Device SDK voor de 
ontsluiting van IoT devices. Daarmee 
heeft AWS IoT Core meer functionaliteit 
op het gebied van het device 
management.
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AMAZON WEB SERVICES (AWS) IOT CORE



CUMULOCITY

Cisco Jasper Control Center is voor vele bedrijven in 
het afgelopen decennium de standaard geworden 
voor hun op sim-kaarten gebaseerde dienstverlening. 
Tegenwoordig is de Machine-to-Machine dienstverle-
ning overgegaan in Internet of Things. Maar zoals de 
oprichter van Jasper Wireless, de voorloper van het 
huidige Cisco Jasper Control Center in 2004 al zei:
“IoT gaat niet over dingen maar over dienstverlening”. 
Jasper is in 2016 ingelijfd door Cisco en gaat sinds-
dien door het leven als Cisco Jasper.

IoT taken die met het platform uitgevoerd kunnen 
worden zijn bijvoorbeeld: SIM (de-)activatie, abon-
nement configuratie, netwerk diagnose, gebruiksre-
gistratie en de automatisering (door middel van in te 

Het Cumulocity Platform heeft een inventory voor 
alle master data, waaronder devices, de connecti-
viteit e.d. Met Operations kunnen opdrachten aan 
devices gegeven worden. Security gebeurtenissen 
worden in Audit logs vastgelegd. Alarmen kunnen 
worden gedefinieerd waarop actie genomen kan 
worden, waarna het alarm afgemeld moet worden. 
Events bevatten gebeurtenissen die gevolgd moeten 
worden en Measurements bevatten de sensorwaar-
des of afgeleide berekeningen.

Het platform vormt ook de basis voor aanbiedingen 
van andere partijen zoals KPN voor KPN Things en 
Teleena voor de Teleena IOT Suite. Die partijen ma-

stellen regels) van business taken via API-aanroepen. 

Het Control Center is een cloud-based oplossing voor 
het lanceren, beheren en het registreren van gebruik 
van IoT diensten. Jasper richt zich op het moment op 
het beheer van GSM/LTE en is bezig met de toevoeging 
van NB-IoT als communicatievorm.
In Nederland leveren Tele2 en KPN het Cisco Jasper 
platform als onderdeel van hun IoT connectiviteit 
oplossingen. 
Deze zomer is Control Center 7.0 met Advanced 
functionaliteiten gelanceerd. Advanced richt zich op 
verbeterde security mogelijkheden, meer gedetailleerde 
connectiviteit management en betere kosten controle 
voor gebruikers.
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Cumulocity

ken er dan een completer aanbod van, door er al voor 
ingevulde configuraties of additionele communicatie 
toe te voegen. 

De Cumulocity suite kan via de Cloud be-
naderd worden. Cumulocity levert een IoT 
Platform voor 3 Euro per device (nov 2017). 
Op hun site staat de volledige prijsstelling.

CISCO JASPER CONTROL CENTER



IoT Academy  |  Scheepsbouwweg 8 - K03  |  Rotterdam  |  010 71 71 3 71 14

Factorylab heeft een IoT Platform voor device 
management, data opslag en een configureerbare 
dashboard waarop gebruikers kunnen zien wat de 
status is van de sensorwaardes en op basis van in 
te stellen regels gealarmeerd kunnen worden. De 
Connectiviteit richt zich nu op LoRa en GPRS maar 
kan in de toekomst uitgebreid worden naar andere 
communicatievormen. 

Alle ontvangen berichten en data van de sensoren 
worden opgeslagen in een combinatie van een bij 
Amazon gehoste relationele PostgreSQL voor het 
device management en een NoSQL DynamoDB 
databaseserver voor de sensordata. 
Data van de devices ontsluit je via de API 
(Application Programmable Interface). Deze API 
is gebaseerd op het WAMP protocol (The Web 
Application Messaging Protocol) en wordt ook 
gebruikt voor het configureerbare dashboard.

Google Cloud IoT Core is een schaalbare 
oplossing voor IoT. Devices kunnen 
via standaard protocollen zoals MQTT 
en HTTPS het platform rechtstreeks 
benaderen via de Cloud IoT Core. Deze 
protocollen worden 
ook gebruikt voor 
het aansluiten op 
een Connectivity 
Platform. Via 
REST API’s kunnen 
devices worden 
geregistreerd, 
geactiveerd en 
beheerd.
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De Cloud Pub/Sub verwerkt de berichten in het 
platform en zet deze door naar Cloud Functions en 
Cloud Dataflow. De achterliggende Cloud Functions 
en de Cloud dataflow zijn standaard onderdelen van 
Google’s Cloud Platform.

IoT platform functionaliteiten device management data processing & storage application enablement

Bevat apparaten, connectiviteit, op 
regels gebaseerde meldingen

data opslag en verwerking APIs van en naar systemen, app 
ontwikkeling, gebruikers en rollen 
gebaseerde application toegang

FactoryLab Platform

FACTORYLAB

GOOGLE CLOUD IOT CORE Cloud IoT Core
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Huawei geeft op hun website aan dat het 
OceanConnect platform een open cloud platform 
is voor operators, bedrijven en verticals. Zowel 
geschikt voor sim als niet-sim gebaseerd 
connectiviteitsbeheer. Het platform gebruikt 
open APIs (Applicatie Programeer Interfaces) 
en een exclusieve “agent” om te integreren met 

verschillende Nas (Netwerk Applicaties) om 
toegang te leveren tot sensoren, apparaten en 
gateways.

Het OceanConnect platform wordt gebruikt door 
T-Mobile bij hun NB-IoT Early Access Program. 

Via de IBM Cloud wordt een groot aantal IaaS-, 
PaaS- en SaaS-services aangeboden, zowel van 
IBM als van derden. Eén daarvan is het Watson IoT 
Platform dat dient als de kern van een groot aantal 
Internet of Things oplossingen. Apparaten (devices, 
gateways) worden 
verbonden via een 
beveiligde verbinding, 
waarna deze apparaten 
beheerd, bewaakt 
en bestuurd kunnen 
worden. De gegevens 
die van een apparaat 
binnenkomen 
kunnen eenvoudig 
worden verwerkt 
tot dashboards en 
relevante inzichten. 
Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van 
een overvloed aan 
andere IBM Cloud 
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services, waaronder de krachtige cognitieve functies 
van IBM Watson. De IBM Cloud omgeving is open, 
flexibel, krachtig en zeer goed beveiligd, geschikt 
voor zowel simpele als complexe IoT toepassingen. 
IBM is partner van de IoT Academy.
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IBM Cloud + IBM Watson IoT 

HUAWEI OCEANCONNECT

IBM WATSON IOT PLATFORM
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Het platform van KPN is bedoeld om de IoT klant 
van KPN te ontzorgen. 
 
Het is een compleet platform gebaseerd op 
Cumulocity verbonden met Cisco Jasper Control 
Center voor simcard enabled devices en Actility 
ThingPark voor LoRa connected devices. 

KPN Things biedt de mogelijkheid om het IoT 
platform te koppelen door het gebruik van API’s. Zo 
kan IoT data ook in bedrijfsapplicaties van de klant 
worden gebruikt. 

Een bedrijf kan ook gebruik maken van de 
mogelijkheden die KPN Things direct biedt 
zoals dashboards, business rules, rapportages, 
geozones. Huidige KPN IoT klanten, die het 
platform gebruiken, maken zowel hiervan gebruik 
als van de mogelijkheid om met de API’s naar eigen 
bedrijfsprocessen door te verbinden.

Het KPN Things platform wordt in de Nederlandse 
datacenters van KPN gehost. Alle informatie die via 
het KPN Netwerk naar het platform wordt gestuurd 
is extra beveiligd en blijft binnen Nederland.
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KPN Things

KPN THINGS
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 De MCS ITalks IoT Suite is 
gebaseerd op Waylay.io. Het 
is een 24x7 beheerd open IoT 
Platform gericht op resellers.

Er is snel mee te beginnen en 
heeft een flatfee prijsplan. Je 
betaalt per organisatie die je 
als reseller aansluit en niet 
per device.

Mendix biedt een Rapid Application Development 
platform (een application PaaS oftewel aPaaS) voor 
het snel ontwikkelen van mobiele en web applicaties. 
Met Mendix kunnen klanten, door het low code 
karakter van het platform, 6 tot 10 keer sneller worden 
voorzien in hun applicatiebehoefte dan bij reguliere 
ontwikkelplatformen. Het platform heeft een krachtige 
presentatielaag voor user experience en een open 
interface laag voor aansluiting met andere systemen.

Mendix vult voornamelijk functionaliteit 3 in: met 
toegang tot de benodigde data worden applicaties, 
logica, visualisaties en koppelingen naar data in korte 
tijd gerealiseerd. 

Mendix staat als “most visionary leader” in het 
Gartner magisch kwadrant voor High Productivity 

Application Platform as a Service. Ook staat Mendix 
als leider in het magisch kwadrant voor Mobile App 
Development.

Voor functionaliteit die nog niet in de standaard-
levering van Mendix zit is er de Mendix App store, 
waar eigen ontwikkelde functionaliteit gedeeld 
kan worden met mede Mendix ontwikkelaars. De 
oplossing via het Mendix platform kan ook door een 
klant zelf onderhouden en aangepast worden.

Binnen de IoT Academy is partner Mansystems de 
aangewezen partij om te helpen met dit platform. 
Met behulp van het Mendix platform is door 
Mansystems het LoRa developer portal van KPN 
gecreëerd dat het ThinkPark platform van Actility 
ontsluit voor ontwikkelaars. 
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Mendix

MCS ITALKS IOT SUITE

MENDIX

ITalks IoT Suite
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De Microsoft Azure IoT Suite maakt deel uit van 
de Microsoft Azure Cloud dienst. Devices kunnen 
rechtstreeks aan het platform worden gehangen 
of worden verbonden via een lokale gateway. De 
backend bestaat uit diverse componenten. In de 
“Azure IoT Reference Architecture” is een zeer 
uitgebreide beschrijving van de architectuur terug 
te vinden.
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Voor het inzetten van de Azure IoT Suite is ervaring 
met het ontwikkelen op Microsoft Azure gewenst. 
De IoT Academy heeft diverse partners die deze 
ervaring hebben: Arlanet, 3Fifty en KPN.
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Microsoft Azure + IoT Suite

MICROSOFT AZURE IOT SUITE
Azure IoT Suite
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De Teleena IoT Suite is gebaseerd op 
Cumulocity. Teleena presenteert hun 
concept als integrator, om klanten een 
totaaloplossing te bieden voor welke 
connectiviteit (Wifi, GSM, LoRa, Sigfox) ze 
ook willen gebruiken via hun CONNECT 
module. Om Use Cases met Complexe 
Logica te ondersteunen hebben ze de 
(met node-red verrijkte) GRAIL module. 
Verder worden de functionaliteiten 
van Cumulocity gebruikt om het user 
management en de billing uit te voeren. 
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Het Sigfox portal biedt de Sigfox gebruiker de 
mogelijkheid zijn Sigfox devices aan te melden 
en de door het device geleverde gegevens door 
te sluizen naar een volgende data verwerkende 
applicatie (via Data Callbacks).  De site biedt 
een duidelijke groeps- en gebruikerstructuur 
opgehangen aan een billing entity. Aan de users 
kunnen rollen toegekend worden waardoor 
ze slechts leesrechten op de on-line help, via 
het toevoegen en configureren van devices tot 
het aanpassen van de gebruikers en groepen 
hebben. Devices behoren tot device-types met 
gelijksoortige eigenschappen. Daarmee kunnen 
devices als een groep behandeld worden. Voor een 

device type kan bijvoorbeeld ook een geolocatie 
dienst aangezet worden waarmee grove locatie-
informatie doorgegeven kan worden aan volgende 
dataverwerkende applicaties (Service Callback). 
Van de groep maar ook van de individuele devices 
kan de up en downlink berichten activiteit bekeken 
worden. Via het platform kunnen devices ook 
toegewezen worden aan een volgende eigenaar. 

De payloadinformatie wordt in de navolgende 
systemen verwerkt. Voor AWS en Microsoft Azure 
zijn er voorgedefinieerde aansluitmogelijkheden 
beschikbaar. Het Sigfox portal is voornamelijk 
gericht op device en abonnee management.
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SIGFOX PORTAL

TELEENA IOT SUITE
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Waylay is een IoT beheer en ontwikkelsysteem voor 
bedrijven. Waylay maakt automatisering mogelijk 
door apparaten te verbinden met bedrijfssystemen 
en cloud diensten. Het heeft krachtige regels en 
automatiserings functionaliteit. Er is een visuele 
drag & drop interface beschikbaar voor het creëren 
van de logica. Ook kunnen er templates gemaakt 
worden en kunnen bulk operaties losgelaten 
worden op sets van devices. Data transformatie is 
mogelijk met de ingebouwde Javascript editor.

Bijvoorbeeld Conrad en MCS baseren hun IoT 
platformen op het Waylay platform.
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The Things Network Console stelt je in staat om 
zowel LoRa gateways als devices toe te voegen. 
Wanneer je op LoRa een eigen netwerk wil uitrollen 
kan door gebruik te maken van het TTN een eigen 
device management applicatie uitgespaard worden. 
Jouw gateways doen mee aan het Community 
LoRa network van TTN. Om met LoRa te beginnen 
is dit een heel toegankelijke mogelijkheid. Naarmate 
er meer partijen hun gateways beschikbaar 
stellen en aansluiten op TTN wordt het netwerk 
steeds omvangrijker en kunnen er meer devices 
hun gegevens uitwisselen. De connectiviteit naar 
het TTN platform voor verdere verwerking van 
gegevens is op basis van het MQTT protocol.
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Waylay

THE THINGS NETWORK CONSOLE

WAYLAY



SAMENVATTEND
 
Er is niet één beste IoT platform. Of een IoT platform 
voldoet wordt bepaald door je eisen. 
Tips om te komen tot een passend IoT Platform: 
1 Formuleer een heldere business doelstelling voor IoT
2 Stel een boodschappenlijstje op
3  Bescherm je Data: contractueel, functioneel en  

technisch
4 Neem Security direct mee in het ontwerp en vraag door
5  Maak een blauwdruk van je IoT toepassing  

– wat zijn de randen 
a. Is er integratie met eigen IT ? 
b. Is er integratie nodig met partners of klanten ?

6  Bepaal aan de hand van de doelstellingen, boodschap-
penlijst en blauwdruk welke (combinatie van) IoT 
Platformen in aanmerking komt en wie het platform 
mogen leveren

7  Schakel de juiste experts in bij dit proces of naderhand 
als check of second opinion.

IOT ACADEMY

De IoT Academy heeft verschillende partners die 
je kunnen helpen met je IoT vraagstukken. De 
huidige partners zijn: 

3Fifty, Accenture, Alliander, Arlanet, Batenburg, 
Conrad, IBM Watson IoT, KPN, Mansystems, 
Notilyze, Premium, Prodapt, Quistor, RDM Maker-
space, SimPoint, STN en Ziut.

Kijk op iotacademy.nl/partners voor meer infor-
matie over de partners. 

VERANTWOORDING

Voor het schrijven van deze whitepaper is gebruik ge-
maakt van de volgende bronnen:
•  Interviews met zowel IoT platformleveranciers, IoT soft-

warebouwers en andere IoT partijen
•  Detailinformatie rechtstreeks ontvangen van platformle-

veranciers
•  IoT Platform overzichten op Internet
•  Productinformatie op internet
•  Hands-on ervaringen op IoT platformen

Voor de beschrijving van de individuele platformen is 
gebruik gemaakt van informatie van de leverancier. Alle 
beschrijvingen zijn voorgelegd aan de leverancier of aan 
een partner die met dit platform werkt. 

De IoT-platformen indeling is ontstaan door het combi-
neren van een aantal bestaande indelingen van andere 
partijen. 

Deze whitepaper is geschreven door Arjen Ketelaar en 
Alfons Geurts, consultants bij Premium Business Con-
sultants. Premium Business Consultants is partner 
van de IoT Academy.

Samen danken we iedereen die input heeft gegeven 
aan deze whitepaper. We zullen de actualiteit van deze 
whitepaper blijven volgen en aanpassen indien nodig. 

Heb je vragen of suggesties dan horen wij dat graag. 
Neem contact op met ons via:

iotacademy.nl
premium.nl

IoT Academy  |  Scheepsbouwweg 8 - K03  |  Rotterdam  |  010 71 71 3 71 21201803-V2

TOT SLOT

Je hebt over platformen gelezen die IoT toepassingen 
kunnen ondersteunen. Met de hierna volgende links kun 
je verder je kennis verdiepen. 

Wil je een specifiek advies voor jouw IoT toepassing of 
een verdiepingsworkshop neem dan contact met ons op.
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PLATFORMEN:

AllThingsTalk 
http://www.allthingstalk.com/

AWS + IoT Core 
https://aws.amazon.com/

Cisco Jasper Control Center 
https://www.jasper.com/

Cumulocity 
https://www.cumulocity.com/

FactoryLab Platform 
https://www.factorylab.nl/en/

Google Cloud + IoT Core 
https://cloud.google.com/solutions/iot-overview/

Huawei Ocean Connect 
http://developer.huawei.com/ict/en/site-oceanconnect

IBM Cloud + IBM Watson IoT  
https://www.ibm.com/cloud/

KPN LoRa Developer Platform 
https://www.kpn.com

KPN Things 
https://www.kpn.com/zakelijk/grootzakelijk/internet-of-things/

MCS ITalks IoT Suite 
https://www.mcs-nl.com/

Mendix 
https://www.mendix.com/

Microsoft Azure + IoT Suite 
https://azure.microsoft.com/nl-nl/

Sigfox Portal 
https://www.sigfox.com/en

Tele2 Control Center 
https://tele2.jasper.com/

Teleena IoT Suite 
https://www.teleena.com/iot

The Things Network Console 
https://www.thethingsnetwork.org/

Waylay 
https://www.waylay.io/

BRONNEN:

22

Boston Consultancy Group
Who Will Win the IoT Platform Wars?
www.bcg.com

Chainlink
IoT Platforms--Part One: A Framework for Understanding This Maze
www.chainlinkresearch.com

Gartner
Market Guide for IoT Platforms
www.gartner.com

Machnation
Functional architecture for IoT platforms
www.machnation.com

McKinsey
Making sense of Internet of Things platforms
www.mckinsey.com

IoT Analytics
IoT Platform Comparison: How the 450 providers stack up
iot-analytics.com

Postscapes
IoT Cloud Platform Landscape
www.postscapes.com

Stacey Higginbotham
I got a fever, and the only prescription is more IoT platforms!
medium.com/@gigastacey/

Wikipedia
Cloud Computing 
nl.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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