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Saint‐Quentin ﴾France﴿ is aiming to find new ways of achieving the city’s goals in sustainable social development and
omschrijving van increasing accountability to citizens regarding their concerns, such as the environment and the conservation of water.
de tool – wat
Faubourg Numérique developed the IoT Booster to tackle the interoperability and scalability challenges brought by the big
het kan / welk data nature of the project. The cornerstone of the solution is the CEF Context Broker building block, which provides the data
probleem het
consolidation and analysis capabilities needed to offer services based on open data mashups. With the IoT Booster it is easy
oplost (max 200 to connect to and manage the heterogeneous IoT devices installed and used on the field, such as the existing sprinklers and
woorden)
lawnmowers, as well as new soil sensors and valve controllers. It allows to consolidate and analyse data from sensors, and to
take action with sprinklers and lawn mowers
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