INTERNET OF THINGS
SCAN & ROADMAP

Ongetwijfeld hebt u al gehoord van het Internet of Things (IoT). Maar weet u ook wat
het precies is en welke meerwaarde het
voor uw bedrijf kan betekenen? Zo ja, welke
componenten hebt u dan nodig en hoe zorgen we ervoor dat het past in uw bestaande
IT architectuur?
Een eenduidig plan van aanpak dringt
zich op, dat schetsen we in de IoT Scan &
Roadmap. Samen met de business experts
van uw bedrijf gaan we op zoek naar processen die gebaat zijn bij het gebruik van
een IoT oplossing. Op basis van deze inventaris stellen we prioriteiten en gaan we
op zoek naar de gepaste devices, connectiviteit en platformen die uw IoT oplossing
zullen bepalen. We schetsen de horizon van
de oplossing maar evengoed de belangrijke
weg ernaartoe, volledig afgestemd op uw
bedrijf.

UITDAGING
Het verzamelen van gegevens heeft voor vele bedrijven een zware
impact. Enerzijds kost het tijd van medewerkers, anderzijds is het
belangrijk om de juistheid en constante kwaliteit van de verzamelde
gegevens te garanderen. Toch spelen gegevens en informatie een
cruciale rol in bedrijfsprocessen en zijn ze dus onmisbaar. Hoe kan
u ervoor zorgen dat deze impact zo beperkt mogelijk blijft maar
u toch in staat bent om de businessnoden te beantwoorden en
marktcompetitief te blijven?

Steeds vaker krijgen bedrijven te maken met de
noodzaak om in te spelen op een transformerende
markt, de veranderende wijze waarop klanten
met de diensten van een bedrijf wensen om te
gaan. Maar ook de onder druk staande concurrentiepositie maakt dat het steeds sneller, accurater en efficiënter verzamelen van allerhande informatie cruciaal is geworden. Daarnaast worden
bedrijven constant uitgedaagd om met nieuwe
businessmodellen de markt te bespelen.

DE JUISTE STAP IN DE
JUISTE RICHTING
Herkent u de problematiek en z’n bijhorende uitdagingen? Realdolmen helpt u snel een stap in de goede richting te zetten. Met de Realdolmen IoT Scan & Roadmap beschikt uw bedrijf over een duidelijke analyse van de meerwaarde van IoT op de belangrijkste processen
binnen uw bedrijf.
Het uitwerken van een IoT Roadmap is mogelijk vanaf 5 dagen. Deze Roadmap bestaat uit volgende stappen/activiteiten:

Ideation

ONZE OPLOSSING

We starten met de organisatie van een
aantal workshops met alle betrokken
partijen. Via de workshops maken we u
bewust van al de mogelijkheden via IoT.
We verzamelen op een interactieve manier
snel en accuraat de nodige informatie.
We gaan op zoek naar die dingen die we,
gebruikmakend van actuatoren, vanop
afstand kunnen besturen en controleren.
We gaan op zoek naar blind spots, dingen
waar u vandaag absoluut geen informatie
over heeft maar waarvan u denkt dat het
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IoT rijkt een aantal antwoorden aan, om aan deze uitdagingen tegemoet te komen. IoT stelt u in staat om gegevens te verzamelen over uw producten en diensten zoals
u dat in het verleden niet of onvoldoende kon. Het resultaat van de analyses van deze gegevens kan u gebruiken
om de kwaliteit of de competitiviteit van uw producten
en diensten te vergroten, alsook ter creatie van nieuwe
verdienmodellen. Helaas is IoT een complex gegeven. Er
moeten allerhande beslissingen genomen worden over de
benodigde vorm van connectiviteit en de gepaste sensoren en/of actuatoren. Een duidelijke strategie biedt een
antwoord op deze vragen. Realdolmen help u graag bij het
uitwerken van uw IoT adoptie journey.

BUSINESS

EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

PLATFORM

de kwaliteit van uw producten en diensten
kan verhogen. We bespreken, evalueren de
mogelijkheden en bepalen een scope voor
de high level analyse.

Deliverables

High level analyse

Presentatie resultaten

Onze architecten maken vervolgens een
high level analyse van de mogelijke op IoT
gebaseerde oplossingen teneinde u een
gefundeerd advies aan te leveren. Dit alles
met uw bestaande ICT architectuur in het
achterhoofd.

De concrete oplevering gebeurt tijdens
een presentatie van de resultaten voor het
management met als slot een vraag-enantwoordsessie.

Als deliverables ontvangt u een IoT
assessment, een IoT roadmap en een
budget calculation sheet.
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IDEATION

HIGH LEVEL ANALYSE

DELIVERABLES

PRESENTATIE

Na de scan en uitwerking van de roadmap zijn volgende vragen beantwoord:
•

Welke meerwaarde heeft IoT voor mijn bedrijf?

•

Welke gegevens kunnen we door middel van IoT verzamelen?

•

Welke connectiviteitsoplossing heb ik nodig voor mijn bedrijf?

•

Hoeveel kost het en wat kan het opleveren?

•

Welke stappen moeten we zetten om ons doel te bereiken?
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IoT Scan & Roadmap

IoT-innovatie wordt door meerdere instanties aangemoedigd en Realdolmen speelt
in op deze tendens. Als ICT-advies komt
deze dan ook in aanmerking voor een
subsidie via de kmo-portefeuille. Telt uw
organisatie minder dan 250 medewerkers
en bedraagt uw omzet minder dan 50
miljoen euro? Dan heeft u recht op 30%
subsidie tijdens de eerste zeven dagen
consulting.
Voor meer informatie, stuur een mail naar
info@realdolmen.com
Wij nemen zo snel mogelijk contact met
u op. Natuurlijk kan u ook altijd terecht bij
uw Customer Executive.
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