ThingSpeak
Gepubliceerd 06-sep-21 19:35 door Zoë Spaaij

DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING

NR van de tool: 12

Omschrijving deel 1
Naam
ThingSpeak
Ontwikkelaar + land
ioBridge + VS
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling
van een tool.)
Jaar van uitbrengen
2010
Wordt het nog doorontwikkeld,
zo nee datum van deﬁni eve
versie
Website
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool
– wat het kan / welk probleem
het oplost (max 200 woorden)

h ps://thingspeak.com/
ThingSpeak is an IoT analytics platform service that allows you to aggregate,
visualize, and analyze live data streams in the cloud. You can send data to
ThingSpeak from your devices, create instant visualization of live data, and
send alerts.

Tool kan ingezet worden door
de overheid

Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van
de ontwikkelaar

Pla orm as a service businessmodel

Wat is het verdienmodel van de ThingSpeak is available as a free service for non‐commercial small
betreﬀende tool
projects (<3 million messages/year or ~8.200 messages/day). For larger
projects or commercial applica ons, four diﬀerent annual license types are
oﬀered: Standard, Academic, Student and Home. ThingSpeak is bought in
units, where one unit allows 33 million messages to be processed and
stored in a one‐year period (~90.000 messages/day). One unit also provides
the ability to create a ﬁxed number of channels on ThingSpeak.
In welk land wordt de tool al
In veel landen, bijv. Nederland etc.
ingezet?
Is er een ondersteuning voor
J a English, Deutsch, Spanish, Français, Italiano
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een tool / op
Wijk / Stad / Provincie / Land
welk schaalniveau kan de tool
worden toegepast (niveau van
de: wijk, stad, provincie, land,
wereld)
Op welke markt richt de tool
Wereld
zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Tags : fiware, iot

