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Stageopdracht: Het uitrollen van het “Crappy Sensor System”  
 

Over Soltegro 
Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Wij zijn specialist in het op 
gestructureerde wijze realiseren van complexe multidisciplinaire projecten. Vaak zijn 
dit systemen met zeer hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid. Onze aanpak is gericht op een “zero defects” 
oplevering waarin aantoonbaar al uw eisen en wensen zijn gerealiseerd en de 
oplossing bovendien uitblinkt in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Simplify 
complexity.  

Systemen bestaan niet alleen uit techniek, maar hebben ook te maken met mensen, 
processen en procedures. Ze hebben een functie, worden gebruikt en hebben 
invloed op hun omgeving. Het systeem is onderdeel van een groter geheel, wat 
bestaat uit verschillende elementen en disciplines, waarbij zowel hard- en software 
een belangrijke rol spelen. Onze expertise ligt op verschillende gebieden waaronder: 
Systems Engineering, Model Based systemens engineering, Software Engineering, 
Faalkans analyse, Systeem architectuur, Systeem integratie en Energie techniek. 
Naast consultancy zet Soltegro haar expertise ook in om software/hardware 
producten te realiseren voor haar klanten of op eigen initiatief om toegevoegde 
waarde te kunnen bieden in de branches waarin Soltegro actief is. 

Opdrachtomschrijving: 
Het Crappy sensor system (een systeem bestaande uit diverse goedkope sensoren) 
moet worden uitgerold in een live-omgeving en uit de vrijkomende date relevante 
informatie destilleren. Het project bestaat hoofdzakelijk uit het schrijven software 
voor de data verzameling, opslag en filtering tot bruikbare informatie enige 
hardware assemblage kan er bij horen. 

Probleemstelling: 
Veelal wordt er (door overheden) dure sensoren gebruikt om bijv. luchtkwaliteit te 
meten. Door de hoge kosten worden er één of hooguit enkele systemen geplaatst. 
Naar onze mening zijn vergelijkbare of betere resultaten te halen door het gebruiken 
van hele goedkope hardware (Crappy of cheap-ass sensoren) in grote 
hoeveelheden uit te rollen en hieruit dmv diverse analyse methoden en combinatie 
met andere data informatie te destilleren. 

Het verkrijgen van toestemming voor de plaatsing van de Crappy sensoren, het 
plaatsen zelf, onderhoud en beheer ervan horen ook bij de opdracht (gedurende 
de looptijd). 
 

Gewenst resultaat: 
Een webportal voor de weergave van de geplaatste sensor data en de daaruit 
gedestilleerde informatie. 

 
Interesse? 
Neem contact op met Jolanda van Driel via recruitment@soltegro.nl of bel  +31 (0)10 
202 26 60 of solliciteer door je CV en motivatie te sturen. 


