
NFC, Smartphones en secundaire processen / 
facility management



Aanleiding

• Bob Klaasen tijdens vorige bijeenkomst: NFC?
• ROC Westerschelde
• Vooronderzoek



NFC

• Near Field Communication
• Gebaseerd op RFID / ISO 14443 standaard voor 

contactloze smartcards
• Bestaat al sinds 2003



NFC is een uitbreiding op RFID



NFC

• Leesafstand: 5-15 centimeter (“Near Field”)
• Data: nu rond 53 kb/s, max 420kb/s 

(“Communication”)
• Frequentie: 13.56 MHz (HF - high frequency)

• Compatibel met RFID 
– Kortere afstand (RFID tags max tegen 100 meter)
– Meer data op HF band: 25 kb/s voor RFID





NFC specifieke mogelijkheden

• Reader/write modus: het device kan tags uitlezen 
die voldoen aan de standaard die bij NFC in gebruik 
is. 

• Peer-to-peer modus: twee devices kunnen gegevens 
met elkaar uitwisselen.

• Card Emulation modus: het device werkt als een tag
/ smartcard, kan door NFC-readers uitgelezen 
worden.



NFC als gebruiksmiddel

• Faciliteren van transacties / betalingsverkeer
– Primaire drive achter vermarkting technologie

• Identificatie
– Toegang

• Mogelijke vervanger voor chipknip
• Delen van informatie



Voorbeeld potentiele mogelijkheden van NFC en 
AAR en…



Het is nu 2010…

Maar waarom is er nog geen breed 
gebruik van NFC?



NFC – introductie tot de markt

• Nog niet alle specificaties zijn final



• Complex ecosysteem



NFC – introductie tot de markt

• Mobiele betalingen grootste drijfveer voor introductie NFC
• Samenwerking tussen banken, telecom-operators en 

smartphone producenten nodig voor succesvolle 
introductie

• Wie levert het zogenaamde secure element?
• Waar is het secure element geplaatst?

– Simkaart?
– Chip in smartphone
– Of…?

• Ecosysteem moet zich nog verder vormen
• (Machts)verhoudingen



NFC – introductie tot de markt

• In NL werken banken en aantal telecom-providers
samen om NFC te introduceren, echter:
– Het ecosysteem moet zich daar ook nog ontwikkelen

• Weinig (aansprekende) smartphones beschikbaar
– Manier van implementatie is afhankelijk van plaatsing 

secure element
– Dienstenaanbod moet zich nog ontwikkelen



Conclusie

• Nog teveel onduidelijkheden
• Markt moet zich nog ontwikkelen



En dan?

• Welke ontwikkelingen / trends zien we die 
interessant zijn mbt secundaire en tertiaire proces?



Biometrie en smartphones

• Al een aantal jaar in gebruik – steeds volwassener
• Gebruik op smartphone in opkomst:

– Stemherkenning
– Vingerafdruk
– Gezichtsherkenning



Biometrie en smartphones

• Mogelijke toepassingen
– Toegang tot toestel
– Toegang tot documenten
– Goedkeuren
– Inschrijven voor bijeenkomsten 

etc.



Biometrie en smartphones

• Nog niet breed toegepast, verdere use-cases
ontwikkelen



Locatie-diensten

• Trend: sociale netwerken bieden mogelijkheid om 
vanaf smartphone door te geven waar je bent

• Facebook, Hyves en speciale diensten als 
Foursquare, Google Latitude





Locatie-diensten

• Trend: een groep gebruikers wil laten weten waar ze 
zijn

• Veranderende perceptie rondom het geven van 
locatie-informatie?

• Diensten als foursquare voegen spelelement toe:
– ‘Mayor’
– Verkrijgen van badges



Betalingen

• Gebruiker steeds meer gewent om te betalen op 
mobiele telefoon
– App store

• NFC probeert ook op deze golf mee te gaan



Betalingen

• MyOrder
– Bestellen en betalen 

via telefoon
– Alternatief voor NFC?



Opkomst van data-netwerk als vervanger

• Steeds meer zaken via mobiele data-netwerk versus 
spraaknetwerk
– VoIP diensten
– Berichten (WhatsApp, Ping)

• Steeds meer gebruikers met data-abonnementen

• SMS al gebruikt voor o.a. roosterwijzigingen



Opkomst van data-netwerk als vervanger

• SMS-berichten zijn kosten verbonden
• Gebruik beperkt tot roosterwijzigingen door 

kostenplaatje

• Apple en Android bieden alternatieven:
– Push Notifications en C2DM: (bijna) real-time over 

datanetwerk berichten versturen naar gebruikers zonder 
kosten

– Wel nog beperkt tot die 2 platforms



Roosterinformatie

• Steeds meer (open) standaarden en koppelingen 
voor data-uitwisseling tussen platforms

• Maakt het mogelijk om (cloud) applicaties aan elkaar 
te knopen



Roosterinformatie

• Uitwisselen door middel van iCal
• Abboneren op agendafeeds
• Automatische update van 

roosterinformatie



Onderwijsdiensten op smartphones

• Voorbeeld student:
– Blackboard

• Voorbeeld docent:
– iMaestro

• Beide zijn applicaties voor verschillende 
smartphones

• Niet web-based; meer integratie, maar ook meer 
ontwikkel/onderhoudskosten



Blackboard



iMaestro



Met dit beeld…

• Welke mogelijkheden (tot een experiment) ziet u?
• Welke consequenties hebben deze infrastructuur / 

administratieve organisatie?
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