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BINNENLOKALISATIE 

Binnen de weg vinden met behulp van LED's 

Intelligente LED-binnenverlichting gebruiken om locatiegebaseerde 
informatie te communiceren via een smartphone-app 

Philips is een intelligent verlichtingssysteem aan het beproeven dat een nieuwe 

betekenis geeft aan gepersonaliseerd winkelen. Het systeem maakt gebruik van 

intelligente LED-verlichting om locatiegebaseerde informatie te communiceren 

naar klanten. Dat gaat via een smartphone-app die zij naar wens kunnen 

downloaden. De verlichting communiceert met de app door speciale 

aanbiedingen en informatie naar de klanten te sturen, die betrekking hebben op 

de plaats waar zij zich bevinden in de winkel. Dezelfde technologie voor 

plaatsbepaling binnen kan ook gebruikt worden om de ervaring van mensen in 

andere grote openbare binnenruimten te verrijken. 

Wat is het? 

Binnenlokalisatie werkt door LED-verlichtingsarmaturen in een dicht netwerk te gebruiken die niet 

alleen licht van hoge kwaliteit leveren maar ook fungeren als positioneringsraster. Elke armatuur is 

individueel te identificeren en kan zijn positie doorgeven aan een app op de smartphone of tablet van 

mensen. Dit stelt hen in staat informatie te ontvangen die betrekking heeft op de plaats waar zij zich 

bevinden in een gebouw waarin zij rondlopen, en maakt het mogelijk locatiegebaseerde diensten te 

starten. De communicatie met de smartphone of tablet gebeurt via de Visual Light Communications-

technologie.  

 

Binnenlokalisatie opent allerlei soorten toepassingen die te maken hebben met het vinden van de weg 

naar een specifieke locatie. Enkele voorbeelden: 

 Supermarktklanten kunnen in de app een recept invoeren en het systeem voor binnenlokalisatie 

kan hen vervolgens naar de juiste winkelschappen leiden. Een andere mogelijkheid is mensen een 

speciale aanbieding te doen als zij voor een specifiek product staan. 

 In het kader van een pilotproject voor Philips kregen bezoekers van het Boerhaave Museum – het 

Nationale Museum voor Wetenschap en Geneeskunde in Leiden, Nederland – een tablet mee met 

een voorgeïnstalleerde app die rijke multimedia-inhoud bevatte over de tentoongestelde werken. 

De individuele verlichtingsarmaturen, die functioneren als locatiebakens, sturen hun 

locatiegegevens naar de camera van de tablet en dat triggert de app op specifieke locaties tot het 

tonen van aanvullende informatie.  

Wat is er innovatief aan? 

 Levert informatie over de binnenlocatie als een service: de verlichtingsinfrastructuur in een 

gebouw is een vast gegeven, dus elke lamp kan een unieke identificatiecode naar het 

ontvangende apparaat versturen, gekoppeld aan een specifieke locatie. 

“Het mooie van dit systeem is dat winkeliers niet hoeven te investeren in extra infrastructuur voor 

het onderbrengen, voeden en ondersteunen van locatiebakens voor binnenlokalisatie. De 

verlichtingsarmaturen kunnen deze informatie zelf communiceren op basis van hun aanwezigheid 

overal in de winkel.’’  

Gerben van der Lugt, Business Development Manager, Philips 
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LED-verlichting met functies voor binnenlokalisatie opent een hele reeks nieuwe mogelijkheden. 

“Verlichting is het stadium van alleen licht geven gepasseerd. We kunnen nu zeer energie-

efficiënte LED-verlichting van hoge kwaliteit leveren die fungeert als een positioneringsraster voor 

het leveren van doelgerichte informatie. Daarmee kunnen we de beleving van mensen verrijken op 

de plaatsen die zij bezoeken, of dat nu een museum, supermarkt, luchthaven of andere grote 

openbare binnenruimte is.” 

Jella Segers, Retail Marketer, Philips Lighting 

Wat is het voordeel van deze innovatie voor ‘u’?  

Een onderzoek dat door Philips is uitgevoerd in samenwerking met het Nationale Museum voor 

Wetenschap en Geneeskunde (het Boerhaave Museum in Leiden) heeft aangetoond dat niet minder 

dan 70% van de mensen er de voorkeur aan geven op hun mobiele apparatuur informatie te 

ontvangen die is toegesneden op de plaats waar zij zich bevinden tijdens hun bezoek aan een museum 

of tentoonstelling:  

 67% van de bezoekers waardeerde het dat de tablet automatisch relevante aanvullende gegevens 

leverde op de verschillende informatiepunten; 

 63% van de bezoekers zei dat de tablet het bezoek aan de tentoonstelling leuker en interessanter 

maakte; 

 
Bezoekers onder de 50 jaar, ofwel de 'smartphone-generatie', zeiden ook dat zij in diverse andere 

situaties open zouden staan voor het uitproberen van mobiele apps met 'connected' verlichting. Bijna 

50% van alle respondenten zei dat ze op locatie gebaseerde informatie zouden willen ontvangen en 

gebruik zouden maken van bewegwijzeringsdiensten die via een app worden aangeboden in 

ziekenhuizen, winkelcentra en supermarkten. 

 

Hoe hebben we het gedaan? 

De ontwikkeling van de technologie van op LED's gebaseerde binnenlokalisatie begon al jaren geleden. 

De doorbraak kwam toen het mogelijk werd LED-lichtbronnen te identificeren met een smartphone, 

wat een aantal nieuwe toepassingsgebieden opende. Ten eerste kan de technologie worden toegepast 

voor het aanbieden van locatiegebaseerde diensten door middel van de verlichtingsinfrastructuur. 

Ook kan zij worden gebruikt om persoonlijke regeling van uw verlichting mogelijk te maken of om de 

tijd te verkorten die nodig is om de fysieke locatie van armaturen in een netwerk in kaart te brengen.  

Wist u dat? 

 In 2014 zullen er wereldwijd 1,75 miljard smartphonegebruikers zijn. 

 Volgens Deloitte Consulting LLP gebruikte in 2012 meer dan 60% van de mobiele winkelklanten 

hun smartphones als zij in de winkel waren, en 85% van de klanten gebruikte tijdens hun 

winkelbezoek de eigen apps of websites van de winkeliers. 

Ontdek meer 

Persbericht – Intelligente LED winkelverlichting communiceert met uw smartphone 

Persbericht – ‘Licht in het museum’: Onderzoek van Philips toont aan dat 7 van de 10 mensen via hun 

smartphone informatie willen ontvangen over tentoongestelde werken 

INFOGRAPHIC – Philips connected winkelverlichting 

http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/2014/20140217-intelligente-led-winkelverlichting-communiceert-met-smartphone.wpd#.VCkjUfmSzHc
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/2014/20140730-light-at-the-museum.wpd#.VCkj_vmSzHc
http://www.newscenter.philips.com/asset.aspx?alt=&p=http://www.newscenter.philips.com/pwc_nc/main/standard/resources/lighting/press/2014/Euroshop2014/Philips-Connected-retail-lighting-system-infographic.png
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