Philips en Kuijpers brengen slimme technologie dichtbij

Werkomgeving steeds meer verbonden
We stevenen in rap tempo af op het tijdperk
van the internet of things. Dan zullen bijna al
onze apparaten online zijn gekoppeld. Hoewel
deze ontwikkeling veel kansen biedt, zetten
nog maar weinig organisaties slimme technologie in. Philips Lighting en Kuijpers slaan de
handen ineen om klanten van de voordelen te
overtuigen.
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vindt het mooi dat mensen het systeem kunnen aansturen
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zetten waarvan ze weten dat ze bepaalde uitgaven direct
terugverdienen, maar – nog belangrijker – dat ze begrijpen
dat sommige toekomstbestendige zaken nu nog niet in
waarde zijn uit te drukken. “Ons systeem is daar in elk geval
op ingericht. Omdat het verbonden is met internet kunnen
toekomstige technieken, nieuwe sensoren en functionalitei-
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ten gemakkelijk worden toegevoegd zonder dat er nog
een plafond geopend wordt. Ik denk wel eens: waarom
laten we ons vele dagen in de week opsluiten in kantoren
Kevin Raaijmakers

die – ondanks al die voordelen – nog niet connected en
flexibel zijn? Op een kantoor hoor je je ook thuis te voelen
en ik verwacht dat the internet of things daar een positieve
bijdrage aan levert.”

“Het is fijn dat door connected
lighting tussen 30 en 70 procent
energie bespaard kan worden,
maar het belangrijkste is dat je
als organisatie future proof bent.”
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