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De waarde van IoT in het onderwijs
Het Internet of Things (IoT) verwijst naar een netwerk 
van digitaal met elkaar verbonden fysieke objecten die 
informatie verzamelen en delen

De productie-industrie maakt al  
volop gebruik van IoT-oplossingen  
om operationele kosten terug te  
dringen, processen te stroomlijnen,  
en de prestaties van installaties en de 
toegevoegde waarde te verhogen. 

Huidige trends laten zien dat universiteiten 
vergelijkbare resultaten kunnen bereiken. 
Educause Review sprak met leiders van 
Google en Salesforce over de mogelijkheden 
die sensortechnologie biedt voor het hoger 
onderwijs:

•  Medewerkers leren hoeveel energie HVAC-
units, ventilatoren en andere apparatuur 
realtime verbruiken

•  Technici verminderen de uitvaltijd doordat 
ze meldingen ontvangen waarin wordt 
aangegeven wanneer installaties stuk dreigen 
te gaan

•  Universiteitsbeheerders berekenen 
het rendement op de investeringen in 
duurzaamheidsinitiatieven

Wat is de financiële  
waarde van het gebruik van 
sensortechnologie? Hoe kunnen 
instellingen voor hoger onderwijs 
kosteneffectief IoT-technologieën 
implementeren in hun 
bedrijfsvoering?
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Zichtbaarheid in alle universiteitsgebouwen

Afhankelijk van de technologie die 
universiteiten aanschaffen, bieden  
IoT-oplossingen universiteitsbeheerders  
een volledig beeld van alle bedrijfsmiddelen 
die ze in beheer hebben. 

De sensoren die op de gehele campus zijn 
aangebracht, rapporteren rechtstreeks aan 
één dashboard dat weer via elk gewenst 
apparaat toegankelijk is. Via deze interface 
kunnen facilitair managers het volgende:

•  Prestaties meten door bij te houden 
hoeveel energie elk bedrijfsmiddel 
realtime verbruikt

•  Waarschuwingen krijgen wanneer het 
elektriciteitsverbruik een vooraf bepaalde 
drempel overschrijdt

•  De geschiedenis van elk bedrijfsmiddel 
analyseren en de huidige staat ervan bepalen

Kosteneffectieve operationele zichtbaarheid 
wordt gerealiseerd door gebruik te maken 
van niet-invasieve, draadloze sensoren. Deze 
apparaten zijn eenvoudig aan te sluiten op 
een circuit en sturen de prestatiegegevens van 
het gemonitorde bedrijfsmiddel direct door 
naar een analyseprogramma in de cloud.

Kosteneffectieve 
operationele 
zichtbaarheid wordt 
gerealiseerd door 
gebruik te maken 
van niet-invasieve, 
draadloze sensoren.
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Informatie over onderhoud van apparatuur

Als u gegevens kunt raadplegen om te 
bepalen wanneer en waarom specifieke 
bedrijfsmiddelen onderhoud nodig 
hebben, en als u kunt voorkomen dat 
apparatuur defect raakt, dan bespaart u 
dubbel, zowel op kosten als op arbeid. 

Volgens de Building Commissioning 
Association is correctief onderhoud (het 
repareren van apparatuur na defecten) drie tot 
vier keer zo duur als conditioneel onderhoud.

Met sensortechnologie worden continu 
gegevens verzameld over de technische 
staat en het verbruik van bedrijfsmiddelen, 
zodat facilitair en operationeel managers 
precies kunnen inschatten hoe een apparaat 
stuk kan gaan, hoe het risico op defecten 
kan worden beperkt en wat de kosten zijn 
van voorspelde defecten. 

Met IoT-sensoren voor het energieverbruik 
kunnen facilitair managers het volgende:

•  Mogelijkheden tot verbetering aangeven in 
het onderhoudsgerelateerde werkproces

•  Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
essentiële bedrijfsmiddelen verbeteren

•  Onverwachte onderhoudskosten en 
uitvaltijd voorkomen

Reparatie van apparatuur 
nadat er defecten zijn 
opgetreden is vier keer 
duurder dan conditioneel 
onderhoud
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Ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven

Bij het runnen van een universiteit is het 
omlaag brengen van het energieverbruik 
een van de belangrijkste aspecten voor 
het in de hand houden van kosten.

Volgens E-Source besteedt de gemiddelde 
universiteit jaarlijks zo'n $ 21,50 per vierkante 
meter aan elektriciteit. Een gemiddeld gebouw 
beslaat ongeveer 4.600 m². Dit betekent dat 
een universiteit met vijftig gebouwen jaarlijks 
zo'n $ 4,8 miljoen aan energiekosten besteedt.

Het Internet of Things en toegepaste 
IoT-technologieën kunnen deze kosten 
beperken door facilitair en operationeel 
managers te voorzien van gedetailleerde 
informatie over het energieverbruik van 
gebouwen, zones, systemen en apparaten. 

Hiermee kan het verbruik door verlichting, 
het HVAC-systeem en koelsystemen worden 
aangepast op basis van:

•  Benchmarkgegevens voor verbruik per 
apparaat, systeem, gebouw en voor de 
hele campus

•  Dalurenverbruik

•  Seizoensinvloeden en evenementen op  
de universiteit

Bedrag dat een 
universiteit met vijftig 
gebouwen jaarlijks 
besteedt aan energie
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De installatie van sensortechnologie op 
de hele campus hoeft niet exorbitant 
duur te zijn. De beste technologieën zijn 
eenvoudig te implementeren en bieden 
voordelige IoT-oplossingen.

Om eventuele zorgen met betrekking tot 
de voorbereiding van de infrastructuur 
en beveiliging weg te nemen, moeten 
beleidsmakers op de universiteit zich 
richten op slimme technologiesystemen 
met de volgende kenmerken:

•  Geen noodzaak voor extra netwerkbronnen

•  Gebruik van rolspecifieke 
toegangscontrolemechanismen

•  Gegevensoverdracht via WPA, WPA2 of 
andere beveiligingsprotocollen

Obstakels voor de implementatie 
van IoT-oplossingen overwinnen
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Slimme sensortechnologie 
kosteneffectief implementeren

Het belangrijkste punt is: wees niet 
bang om te beginnen! Vaak beginnen 
universiteiten met kleine projecten om 
aan te tonen dat het concept werkt en  
om de voordelen van toegepaste  
IoT-technologie te demonstreren.

•  Zo'n klein pilotproject is erg nuttig om een 
businesscase te maken voor een grotere 
implementatie

•  Zodra u de waardevolle resultaten kunt 
aantonen, wordt het gemakkelijker om 
een budget goedgekeurd te krijgen voor  
de uitrol van een groter project.
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