
Meer-Net is sinds begin 2013 actief in het ICT domein.
Door onze brede kennis, kunnen wij uw probleem vanuit verschillende 
perspectieven onderzoeken en beoordelen. 
Pas nadat de gewenste oplossing duidelijk is, en na bepaling prioriteiten 
en budget, wordt een implementatie voorgesteld. 
Hierbij zullen wij de beste oplossing voorstellen omdat we niet gebonden 
zijn aan een specifieke leverancier van software of hardware.

Kennis:
– Operating systemen (Linux, Windows)
– Programmeertalen (C, Java, PHP, Python, Erlang, Pascal)
– Gedistribueerde systemen eventueel met mobiele componenten
– Software en hardware architectuur
– Microcontrollers (Arduino/ATMEL, Nucleo/ST, MSP430/TI)
– Communicatiesystemen en protocollen (TCPIP, WIFI, GSM/UMTS)
– Netwerk-beveiliging en -inbraakdetectie

– Subsidies als bv. WBSO-projecten

Interessegebieden:
– ICT moet het werkproces ondersteunen, niet tegenwerken
– complexe hard- en software oplossingen
– problemen oplossen met bestaande systemen
– verbeteren beveiliging
– maximaliseren van werking
– Besturing met microcontrollers, en systemen
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Voorbeeld projecten:
Ambulance Amsterdam; men wilde een videoconferencing systeem 
introduceren tussen de verschillende ambulance posten. Dit systeem 
moest ook gebruikt kunnen worden bij cursussen. Ik heb de wensen 
geprioriteerd en omgezet in een eisen-pakket dat gebruikt kon worden in 
het offerte traject.

IBN Uden; een grote ICT-systeem opdatering werd vereist wegens 
stoppen van onderhoud aan de bestaande oplossingen. De bestaande 
oplossing was ontstaan door het samenvoegen van drie bedrijven.
Ik heb de bestaande implementaties onderzocht en advies gegeven hoe 
het project aan te pakken.

Internet bij internationale schoolreizen; een busbedrijf wil onderweg, met
name over de grens, internet aanbieden. Ik heb een prototype versie 
ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief een simpele backoffice. Op dit 
moment loopt de discussie met mogelijke leveranciers van hardware en 
software.

Netwerk inbraakdetectie; omdat het hacken van netwerken regelmatig in 
het nieuws is, verschillende detectie systemen onderzocht. Ik kan 
(eventueel tijdelijk) een monitor systeem leveren. De resultaten kunnen 
worden verwerkt in een rapport en, indien nodig een verbeterings advies.

Subsidies; bij mijn vorige werkgever ben ik een tiental jaren 
verantwoordelijk geweest voor de indiening en rapportage van WBSO 
projecten. Ik heb deelgenomen oa. als werkpakket leider, aan europese en
nationale subsidie projecten. Ik kan voor u een mogelijk subsidie traject 
onderzoeken, en begeleiden bij de aanvraag of rapportage.
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Metingen aan een wifi router om 
antennegedrag te bepalen, voor gebruik in
een schoolbus.

Prototype van Nefit interface om CV-ketel
informatie uit te kunnen lezen en, op 
afstand, temperatuur in te kunnen stellen.

    

Prototype van domotica controller, 
gebaseerd op Nodo-concept.
Links draadloze en ethernet interfaces, 
rechts boven draadloze interface naar 
energie metting wasmachine/droger.

De controller bestuurt direct en indirect verlichting, aangesloten 
bewegings- en energie-sensors beïnvloeden de besturing van de 
verlichting. De communicatie met de server verloopt via ethernet. 
Op de server wordt informatie in een database gezet (bv. energieverbuik),
kan de besturingslogica gewijzigd worden en is directe aansturing 
mogelijk.



Achtergrond:
Na 42 jaar in de telecommunicatie gewerkt te hebben ben ik sinds begin 
2013 actief als ICT-adviseur. 
In de telecommunicatie heb ik mij ontwikkeld van telefooncentrale-tester 
tot systeem-expert in realtime digitale communicatie systemen. Deze zijn 
24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel, ook tijdens wijzigingen 
van software.
Vanaf 1995 stuurde ik een innovatie groep aan, waarbij de technische 
mogelijkheden en implementatie mij altijd erg interesseerden. Vanuit deze
functie heb ik, aan collega's, een groot aantal cursussen internet-
technologie (IP, protocollen, beveiliging, wifi) gegeven. 
Ik heb deelgenomen aan ETSI en ITU standarisatie, en een groot aantal 
externe presentaties gegeven over het Intelligent Networking 
productgebied.
Om detail kennis op te bouwen en ideeën te testen beschik ik sinds 1994 
over een eigen domein, en host zelf web en email servers.
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