WMW en OPTION slaan de handen in elkaar in de strijd tegen COVID-19
Marktlancering van diverse IoT oplossingen
Hasselt en Leuven, 10 april 2020 – 18u30 - WMW, het IoT platform van Clear Digital NV
en OPTION, de IoT afdeling van CRESCENT NV (EURONEXT: OPTI), komen met meerdere
oplossingen op de markt om de Covid-19 pandemie in verschillende stadia aan te
pakken.
In de wereld van IoT zie je, met behulp van sensoren, de visualisatie en big data van de dingen
die gebruikt worden om een samenleving of industrie operationeel te helpen draaien. Smart
Waste, Smart Parking, maar ook Building Management vallen hier bijvoorbeeld onder.
De IoT platformtechnologie van WMW staat toe om applicaties te bouwen die volledig
toegespitst zijn op de ‘use case’ en vertoont een grote flexibiliteit. Zo is het WMW-platform
device-, network- en database-agnostic en kan het wereldwijd via partners gebruikt en
verkocht worden.
“Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we de focus gelegd op applicaties die verschillende
waarnemingen en effecten rond Covid-19 kunnen behandelen. De apps konden in een
sneltempo ontwikkeld worden daar ze zijn afgeleid van onze bestaande portfolio van bijna 100
apps. Ons wereldwijde netwerk aan resellers en hun respectievelijke interacties met de
overheden zal toelaten conclusies te trekken die de landsgrenzen overstijgen”, aldus Bert
Vanaken, CEO van WMW.
CloudGate, de IoT gateway van OPTION, is de ideale hub om de sensordata te verzamelen
en naar het analytics platform van WMW te brengen.
“Onze gateway is multifunctioneel en kan zeer veel verschillende soorten communicatie aan.
Van BLE over LoRaWAN tot en met WiFi. Dat maakt ons net even flexibel als WMW qua
inzetbaarheid in de vele verschillende omgevingen.”, aldus Alain Van den Broeck, CEO van
Option.
WMW en OPTION zullen samenwerken om 4 oplossingen in het kader van Covid-19 aan te
bieden:
1. Quarantaine Monitoring. Mensen, die in (self-) quarantaine dienen te leven, houden
zich niet altijd aan de regels en durven wel eens buiten hun zone te gaan. Op die
manier vormen ze een groot risico tot verspreiding van het virus. Deze oplossing stelt de
inbreuk vast en informeert hierover.
2. Proximity Registration. Wanneer we als bevolking opnieuw vrijer mogen bewegen is het
wenselijk om onze contactpunten (binnen een straal van bijvoorbeeld 1,5 meter) vast
te leggen. Naast het telefoonnummer doet deze oplossing dit zonder gebruik van
locatie-gegevens en zonder enige vorm van gebruik van andere persoonsgegevens.
Het is de meest laagdrempelige oplossing om te weten te komen wie in de laatste 72u
in de nabijheid is geweest van een geïnfecteerd persoon.
3. Private Proximity Registration. Bedrijven die het werk terug willen hervatten vragen
oplossingen ter bescherming van hun werknemers. Deze kit omvat een privé netwerk
en personal trackers om op site niveau een dynamische virtuele geofence rond een
werknemer te bewaren. Aangezien we nog meerdere maanden voorzichtig zullen

moeten zijn en werknemers het belangrijkste ‘asset’ voor een organisatie zijn, helpt
deze oplossing om een te korte nabijheid te voorkomen en ervoor te waarschuwen.
4. MySpace Monitoring. Ouderen, waarbij het wenselijk is om ze dichter op te volgen,
kunnen m.b.v. sensoren nauwer in contact staan met hun zorgverleners of familie. Panic
buttons, sensoren die beweging, energie, en zelfs deuren opvolgen, kunnen ingezet
worden in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook bij mensen die nog steeds thuis wonen.
Hiermee kan men directe, maar ook indirecte, anomalieën rapporteren en kan er tijdig
actie ondernomen worden.
Over WMW
WMW is een product van ClearDigital NV, een Belgische speler in de IoT space met klanten in
de Telecommunicatie wereld (zoals Orange, NNNco, LRTC, …), en in de System Integrator
wereld (zoals SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp , Capita, …).
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