Dávame veciam život

Tvoríme
IoT revolúciu!
Od vzniku výpočtovej techniky a
explózie digitálnych technológií sa
ľudia snažili zdigitalizovať fyzický svet.
Ale teraz, viac, než kedykoľvek predtým,
sa naše fyzické a digitálne svety začínajú
prelínať novými vzrušujúcimi spôsobmi.
Pokiaľ by veci mohli hovoriť, čo by nám
povedali? Aké zásadné informácie by s
nami zdieľali? Sigfox dáva vo fyzickom
svete veciam hlas a život. Naše
technológie tak nakoniec budú schopné
k Vám prehovoriť a povedať Vám ako sa
majú a čo všetko zažili.
Vďaka pokračujúcej miniaturizácii
senzorov a technologickému pokroku sa
staneme svedkami nepretržitého toku
dát a fyzický svet sa spojí s digitálnym.

Predstavte si, že by s Vami predmety,
ktoré denne používate, mohli komunikovať
bez pripojenia na tradičné siete.
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Toto je realita.
Vytvorili sme sieť a ekosystém,
aby Vám to všetko umožnili!

Čo pripojíte Vy?
V Sigfox plánujeme ísť až za hranice
ďalšej technologickej revolúcie menom
Internet vecí. Zjednotíme veľké
množstvo senzorov a získané dáta
použijeme na zlepšenie kvality ľudských
životov. Chceme ľuďom, značkám,
ﬁrmám a organizáciám poskytnúť
príležitosť na vývoj a dodanie služieb,
ktoré sú efektívnejšie a zmysluplnejšie.
V blízkej budúcnosti budeme môcť
plynule prechádzať medzi úlohami
súvisiacimi so zdravím, údržbou,
bezpečnosťou a udržateľnosťou vďaka
prepojeným dátam do jedného cloudu.

Bude tak jednoduchšie bojovať proti
chorobám, opatrovať deti a starať sa o
zvieratá. Zvyšovať bezpečnosť na
cestách, na mori aj vo vzduchu. A
najlepšie zo všetkého je, že to
dosiahneme s menšou produkciou
odpadu, s nižšou spotrebou energie a
spôsobom, ktorý umožní lepšie
rozhodovanie.
V Sigfox už všetko uvádzame do
pohybu. Otvorili sme svet možností a
teraz s Vami chceme spolupracovať na
jeho rozvoji.

Je to o prepojení
neprepojeného
Čo je potrebné na dosiahnutie
skutočných možností IoT?
Množstvo technických vymožeností
zajtrajška je uskutočniteľných už dnes.
Problémami sú obmedzený rozpočet a
zdroje napájania. Skúsenosť je taká, že
malé lacné veci nemajú dostatočné
napájanie na to, aby komunikovali v
bežných sieťach mobilných operátorov. To
je dôvod, prečo je technológia Low Power
Wide Area (LPWA) tak životne dôležitá.
Ide o prelomovú technológiu, ktorá
umožní, aby nové aplikácie využívajúce
technológiu machine-to-machine (M2M) a

IoT fungovali vo väčšom rozsahu, lacnejšie
a s nižšími požiadavkami na napájanie.
Predpokladá sa, že v priebehu niekoľkých
rokov nasadenie LPWA porastie
exponenciálne a pre niekoľko miliárd vecí
bude primárnym pripojením.
Sigfox technológia nielenže umožní robiť
existujúce veci efektívnejšie, ale aj vznik
nových obchodných príležitostí v každom
odvetví priemyslu. Možnosti využitia sú
nekonečné.

Nezáleží na Vašom odvetví, Sigfox je pre Vás
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Sigfox posúva
svet vpred
Prostredníctvom našej globálnej LPWA
siete a bohatému ekosystému odborných
partnerov, Sigfox prináša out-of-the-box,
obojsmernú, bezpečnú komunikačnú
službu, ktorá odomyká skutočný potenciál
internetu vecí.
Zabezpečujeme spoľahlivý a bezpečný
zber dát zo senzorov a zariadení s
jednotným aplikačným rozhraním,
založeným na dnešných bežne
používaných IT štandardoch. Naša
prevratná technológia dopĺňa tradičné
mobilné M2M tým, že umožňuje globálne,
všade prítomné riešenie, ktoré má veľmi
dlhú výdrž batérie a najvýhodnejšiu cenu.
Vidíme veľký potenciál vo využití siete
Sigfox ako sekundárneho komunikačného
kanála s nízkou spotrebou energie a
vysokou dostupnosťou.

Myslite
svetovo!
Do konca roka 2018 bude sieť Sigfox
nasadená v takmer 100 % rozvinutých a
kľúčových rozvojových krajinách. Náš
konečný cieľ je pokryť celý svet.

Globálne pokrytie

2017

2018

Rozsiahly ekosystém,
ktorý dáva
príležitosť každému
Nech už ste obchodný partner, výrobca zariadení alebo koncový zákazník, získavate
množstvo výhod vďaka nášmu silnému Sigfox ekosystému partnerov a talentov.

Objavte svet výhod
Najlacnejšie pripojenie
Výdrž zariadení na batériách roky až desaťročia
Jednoduchá integrácia založená na štandardoch
Optimálny, obojsmerný tok malých správ
Jednoduché pripojenie zariadení do siete

S I G FOX S IEŤ

TechHuby
Výrobcovia modulov
Výrobcovia testovacích súprav
Distribútori
Výrobcovia zariadení
Vývojári
Výrobcovia čipov

Koexistencia s Bluetooth, WiFi
a 2/3/4G
Obrovská a stále rastúca sieť
Plošné nasadenie siete po celom svete
Žiadne poplatky za roaming

SIGFOX CLO U D

EKOSYST ÉM

Poskytovatelia
softvérových platforiem

Koncoví klienti

Sigfox ekosystém

Vývojári

IoT platformy
Výrobcovia polovodičov
Výrobcovia zariadení

Výrobcovia zariadení

Výrobné podniky

Distribútori

Systémoví integrátori
Koncoví klienti

Vedeli ste, že...?
Aby sme spojili existujúcich a nových
partnerov v ekosystéme, spustili sme
pre Vás pohodlný a užívateľsky
prívetivý online portál. Pozrite sa na
partners.sigfox.com

Výrobcovia, zostavte
zariadenia budúcnosti
už dnes...
Plný potenciál IoT bude závisieť na inováciách
a iniciatíve tých, ktorí prichádzajú a rozvíjajú
skvelé nápady zajtrajška.
Ak patríte medzi inovatívnych výrobcov alebo integrátorov,
môžete začať využívať robustnú sieť Sigfox a otvorený
ekosystém už teraz.

Ako začať

Vyberte
alebo vytvorte
svoj modul

Zostavte
zariadenie

Prihláste sa
do siete

Komunikujte
odkiaľkoľvek

Je ľahké začať
s toľkými talentmi
v jednom tíme...
Využívajte sieť a vytvorte prototyp s
vývojovou sadou, ktorá je k dispozícii
na všetkých typoch platforiem, vrátane
Arduino, Raspberry PI, MicroPython,
BigClown a ďalších.

Postavte si svoj špeciﬁcký hardvér
vďaka otvorenému ekosystému
výrobcov čipov a modulov.

Hľadáte pomoc pri tvorbe špeciﬁckého
riešenia alebo uplatnení vlastného
nápadu na trhu? Kontaktujte niektorého
z partnerov Sigfox, vrátane dizajnérov,
integrátorov, výrobcov a ďalších.

Hľadáte hotové riešenia pripravené na
použitie? Objavte množstvo existujúcich
Sigfox ReadyTM zariadení, riešení a
platforiem.

Áno, sme otvorení
pre biznis.
Náš skutočne otvorený prístup znamená,
že výrobcovia zariadení si môžu vybrať zo
širokej ponuky výrobcov čipov, ktorí
ponúkajú overené komunikačné moduly,
jednočipové systémy alebo transceivery
na efektívnu tvorbu riešení a tiež
jednoduchšie nasadenie v globálnej sieti
Sigfox. Navyše, technológia Sigfox je
kompatibilná s existujúcimi čipovými
sadami a je bez poplatku za používanie.

Partneri
sú pre nás
kľúčoví
Riešenie pre IoT vyžaduje dobrú úvodnú analýzu obchodného príležitosti a
správnu kombináciu konektivity, hardvéru, IoT platformy, biznis aplikačnej
logiky a integrácie do zákazníckych systémov. Desiatky partnerov vo všetkých
odvetviach majú k dispozícii kompletné partnerské materiály, dokumentáciu,
technickú a obchodnú podporu potrebnú k úspešnému zvládnutiu
obchodných príležitostí v rozsahu od stoviek po milióny IoT zariadení.
Model Sigfox jednoznačne oddeľuje operátora SimpleCell ako poskytovateľa
konektivity od partnerskej siete. Okrem stovky svetových druhov zariadení a
platforiem už existujú viaceré slovenské kompatibilné IoT platformy a
zariadenia a ich počet neustále rastie. To umožňuje rýchle, efektívne a cenovo
dostupnú tvorbu odvetvových a zákazníckych riešení. Zároveň sú k dispozícii
vývojové súpravy a konektivita zdarma pre rýchle prototypovanie. SimpleCell
je plne otvorený všetkým partnerom, ktorí chcú využívať sieť Sigfox.
Viac informácií nájdete na partners.sigfox.com alebo www.simplecell.sk

Jedna sieť
Sigfox operátori
Obchodní partneri
Klienti
Objekty a riešenia > 1,000,000,000

Pre všetky odvetvia
a aplikácie

Verejný sektor
1. Paging (komunikátory): doplnok
alebo náhrada existujúcich sietí
2. Smart City (inteligentné mesto)
3. Bezpečnostné aplikácie

Utility
1. Inteligentné merače (elektrina, voda, teplo, plyn)
2. Inteligentné distribučné siete
3. Vyhodnocovanie kvality vody

Zdravie
1. Asistenčné technológie
2. Monitorovanie zdravotného stavu

Domov a lifestyle
1. Domáce spotrebiče a technológie
(monitoring používania, údržba)
2. Zabezpečovacia technika

Automobilový priemysel a vozidlá
1. Nákladné návesy
2. Záložné riešenia
3. Sledovanie / detektory rušenia
4. Požičiavanie / zdieľanie / prenájom

Poľnohospodárstvo a životné prostredie
1. Optimalizácia pestovania plodín
2. Optimalizácia chovu zvierat
3. Správa poľnohospodárskych strojov a zariadení

Maloobchod, ﬁnancie a ďalšie služby
1. Platby a ﬁnančné služby
2. Telekomunikačný prístup
(doplnkové balíčky)
3. Obchodníci riešiaci B2C (používanie výrobku
zákazníkom, informácie o využití)
4. Tlačidlá a zákaznické rozhrania
5. Výdajné automaty

Priemysel
1. Dodávateľské reťazce
2. Sledovanie zariadení, prediktívna údržba
a riešenia pre monitoring
3. Monitorovanie stavieb
4. Zabezpečenie budov

Objavte kúzlo
pripojenia Vašich
zariadení
Vízie a ambície samé o sebe svet nezmenia. Ako Sigfox sme
dokázali, že naše schopnosti sú založené na preukázateľných
skúsenostiach s masovým nasadením end-to-end konektivity s
garantovanou úrovňou služieb. A nie len preto je Sigfox
lídrom na trhu. Naše výhody sú taktiež najnižšie možné
náklady, najdlhšia výdrž batérií a celosvetový dosah. Rúcame
zažité bariéry internetu vecí a tým umožňujeme jeho rozvoj.

Riešenie kľúčových požiadaviek
na masové nasadeniu IoT:

Optimálna
energetická účinnosť:

Jednoduchosť:

Globálne pokrytie:

Tým, že nie je potrebné
Pripojenie po celom svete je
konﬁgurovať pripojenie a
jednoduchšie než kedykoľvek
Tým, že sa nemusí nadväzovať
a udržiavať spojenie medzi existuje jednoduchá integrácia predtým. Partneri si predplácajú
siete do cloudu, je použitie
jednu zmluvu pre celý svet. A
zariadeniami a sieťou,
siete Sigfox jednoduché.
pretože sieť Sigfox pracuje
umožňuje Sigfox dosiahnuť
rovnakým spôsobom po celom
najnižšiu možnú spotrebu
svete, znamená to, že jedno
energie.
zariadenie Vám bude fungovať
všade.

Celkové
nízke náklady:
Vďaka silnému ekosystému
výrobcov komponentov, čipov,
modulov, jednoduchej
integrácii do IoT platforiem a
nízkym nárokom na spotrebu
energie je sieť Sigfox
dostupná pre každého.

Ponorte sa
do detailov
Sieť Sigfox funguje na frekvenciách
sub-GHz, v ISM pásmach: 868MHz v
EÚ/ETSI a 902MHz v USA/FCC.
Sigfox používa moduláciu Ultranarrow Band (UNB), ktorá je kľúčom
k našej schopnosti poskytovať
škálovateľnú a vysokokapacitnú
sieť.
S budgetlinkom 163,3 dB Sigfox
umožňuje komunikáciu na veľké
vzdialenosti vrátane ťažko
dostupných miest.
So Sigfox je výdrž batérie
predvídateľná, pretože zariadenia
majú plnú kontrolu nad vysielaním a
prijímaním správ. Zariadenie
jednoducho vysiela v dostupnom
frekvenčnom pásme na náhodne
zvolenej frekvencii. Tento signál je
detekovaný základňovými stanicami
v rádiovom dosahu, dekódovaný a
zaslaný do Cloudu siete Sigfox.
Cloud siete Sigfox preposiela a
prijíma prostredníctvom
štandardného webového API.
Každá správa obsahuje
kryptograﬁcký token, ktorý
umožňuje vzájomnú autentiﬁkáciu
medzi zariadením a sieťou. Navyše,
hashovanie správy zaručuje, že
správa nebola cestou pozmenená.
UNB a frekvenčný hopping
poskytujú veľmi silnú odolnosť voči
rušeniu a interferenciám.

Sieť Sigfox
na Slovensku
Do konca roku 2017 bude dosiahnuté
pokrytie 85 % populácie a 95 % územia SR.

Stáť pri zrode
Internetu vecí je
fantastický zážitok
„Sme nadšení, že na Slovensko prinášame novú sieť pre internet vecí,
ktorá je súčasťou celosvetovej siete Sigfox.
Prichádzame s novými obchodnými príležitosťami, novými riešeniami,
nápadmi na projekty, ktoré doteraz neboli technicky alebo
ekonomicky realizovateľné.
Pokiaľ vďaka našej sieti bude nájdený čo i len jeden stratený turista
alebo záchranná služba stihne prísť skôr k čo i len jednej nehode,
vďaka senzorom ochránime majetok ľudí alebo pomôžeme zachrániť
čo i len jeden ľudský život, tak naša práca bude mať zmysel.

Martin Komínek

Sme tými, kto prepájajú svet fyzický a svet internetu. Sme
hlboko presvedčení, že na Slovensku je množstvo nadaných,
skúsených a kreatívnych elektrotechnikov, rádiotechnikov,
programátorov a podnikateľov.
Veríme, že internet vecí je oblasťou, kde sa um a šikovnosť
slovenských ﬁriem uplatní a stane sa unikátnou svetovou
exportnou príležitosťou. Naším partnerom k tomu
maximálne pomôžeme.
Vydajte sa s nami na vzrušujúcu cestu, ktorú internet vecí
otvára.“
Martin Komínek
Chief Operating Oﬃcer

Michal Pavlas
Chairman of the Board

Michal Pavlas

foundation

Sen o revolúcii,
ktorá dá
veciam život
Ludovic Le Moan &
Christophe Fourtet

„Keď sme sa prvý raz stretli, Christophe a ja sme dostali bláznivý
nápad zmeniť svet. Viac ako 5 rokov realizujeme náš sen pripojiť
reálny svet k internetu s čo najmenšou možnou spotrebou energie a
tak jednoducho, ako sa len dá. To nazývame „Power of Low“, čo plne
vystihuje význam „internetu vecí“: obrovskej revolúcie, ktorá nemá
obdobu.
Stovky miliónov správ už boli zaslané a prijaté prostredníctvom siete
Sigfox, ktorá sa rozvíja po celom svete. Sme úprimne presvedčení, že
zmeníme svet vďaka obyčajným správam, že „Power of Low“ môže
jedného dňa záchrániť ľudské životy.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť nadáciu Sigfox Foundation,
ktorá pomáha riešiť zásadné problémy ovplyvňujúce životné
prostredie, verejné zdravie a spoločnosť.

Technológie by nemali byť cieľom samým o sebe, ale spôsobom, ako
dosiahnuť niečo veľké, čo bude mať zmysel. Zamerajme sa na prípady,
ktoré môžu byť čiastočne vyriešené pripojením a prepojenými
senzormi.
Aby sme sa mohli pustiť do tohto dobrodružstva, ktoré má pre
zamestnancov Sigfox zmysel a ich podporu, chceme sa obklopiť
priaznivcami, ktorí sú rovnako ako my odhodlaní k riešeniu závažných
otázok dnešnej doby.
Našou odmenou bude radosť v očiach tých, ktorým sme mohli
pomôcť. Bude to zdroj našej energie k tomu, aby sme sa posúvali
vpred a dávali nádej a informácie o tom, že prínosy technológií môžu
byť prínosom pre celé ľudstvo.“
Ludovic Le Moan
Sigfox CEO

Christophe Fourtet
Sigfox CSO

Odhaľte viac na

www.Sigfoxfoundation.org

SimpleCell Networks Slovakia
www.simplecell.sk

Sigfox
www.sigfox.com

