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ZATERDAG 22 NOVEMBER 2014

Sensolus Vlaamse laureaat
"Galileo Masters 2014"
Sensolus B.V.B.A. (Gent), de regionale winnaar van de "Galileo Masters
of the European Satellite Navigation Competition 2014" eindigde in
Berlijn als Europese derde.
De start-up sleepte voorts de ESA-"special prize" in de wacht. Aan de wedstrijd namen
434 ondernemingen uit ruim veertig landen deel. Onder impuls en coördinatie van
Innotek, beheerder van het ESA Business and Incubation Centre Flanders, en met
medewerking van iMinds, nam Vlaanderen met 22 inzendingen voor de tweede keer
aan de wedstrijd deel.
Vlaanderen koos voor stickNtrack, een energiezuinig, goedkoop en klein trackingtoestel dat door Sensolus werd ontwikkeld. De stickNtrack heeft een batterijverbruik dat
de vergelijking met het verbruik van een wandklok kan weerstaan. De
communicatiekost is vergelijkbaar met de prijs van een Nespresso-cup. Het toestel
heeft het formaat van een klein pennenzakje.
Ambitie is dat in de toekomst tot de grootte van een twee euromuntstuk te verkleinen.
De stickNtrack, zoals die bij een wegvervoerder met een uitgebreid wagenpark
uitvoerig werd getest, omvat een batterij met een levensduur van 3 à 10 jaar
(afhankelijk van de traceringsbehoeften van de klant), een GPS die goedkoop
communiceert en sensoren die afwijkingen onmiddellijk signaleren. Als stand-alone
toestel hoeft het niet geconfigureerd. Het in 2013 opgerichte Sensolus spitst zich als
software-bedrijf toe op cloud-oplossingen in een wereld van geconnecteerde objecten
(lees: Internet of Things-toepassingen, nvdr.).
De tweede prijs in Vlaanderen ging naar Wakati, dat een mobiel en autonoom
koelapparaat voor landbouwers in ontwikkelingslanden heeft ontwikkeld. Walati was
evenwel niet geselecteerd voor Europese deelname.
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