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Fase 1
Oriëntatie

1. Probleemverkenning
1

Omschrijving van het probleem:

4

Wereldwijd zijn er veel kantoren die niet goed verlicht zijn,
hierdoor presteren medewerkers slechter en kunnen mensen
ook eerder stress en slaapstoornis symptomen gaan vertonen
(Groot deel Nederlanders krijgt te weinig licht: enorm effect
op onze gezondheid, 2020). Daarnaast investeren bedrijven te
weinig in SMART systemen die wellicht het lichtprobleem en
diverse andere problemen kunnen verminderen.
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Achtergrond informatie over het probleem:

Het probleem ontstaat voornamelijk in grotere
bedrijfspanden waar er weinig mogelijkheden zijn om
natuurlijk licht toe te voegen ook veel oudere bedrijfspanden
kampen met dit probleem, omdat oudere gebouwen vaak
minder ramen ter beschikking hebben. Momenteel krijgt het
oog in een kantoor ruimte gemiddeld 300 tot 500 lux
(lichteenheid) Binnen en dit is slechts 30-50% van de
gewenste hoeveelheid (1000 lux).
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Informatie over de probleemeigenaar:

De doelgroep zijn voornamelijk mensen die dagelijks in een
kantoorruimte werken dat slecht belicht is. Ook zelfstandige
ondernemers die thuis werken in een ruimte waar te weinig
natuurlijk licht ter beschikking is, hebben ook last van
dezelfde problemen als mensen die in een kantoor werken en
zullen dus profijt hebben aan een efficiënte oplossing.

Randvoorwaarden:

▸

Het product moet de belichtingsproblemen in donkere ruimtes verminderen
of verhelpen.

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Het product moet slimme elementen bevatten (Smart).
Het product moet bijdragen aan duurzaamheid.
Het product moet effectief zijn binnen zijn omgeving (kantoorruimte).
Het product moet voldoen aan de gestelde eisen vanuit de opdrachtgever.
Er moet minstens een prototype (ontwerp) geleverd worden.
Het project moet voor de deadline (week 4) afgerond zijn.
De opdrachtgever moet tevreden zijn met het resultaat.
EENVOUDIG IN
GEBRUIK
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Ontwerpvisie:
Het product moet volgens de opdrachtgever
gebruiksvriendelijk zijn voor de desbetreffende
doelgroep, zodat het uiteindelijke ontwerp
toegevoegde waarde in zijn omgeving biedt.
Daarnaast moet het systeem bijdragen aan
duurzaamheid en ervoor zorgen dat de veiligheid
en privacy van medewerkers gewaarborgd blijft.

PRIVACY

SMART

SMART LUX
VEILIGHEID

DUURZAAM
EENVOUDIG
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2. Klantwensen
Nr.

Klantwensen

1

Het product is deugdelijk en stevig gebouwd.

2

Het Product vertoont geen defecten.

3

Het Product is gebruiksvriendelijk.

4

Het Product functioneert optimaal.

5

De gebruiker hoeft weinig handelingen uit te voeren.

6

Het product geeft duidelijke feedback/meldingen.

7

Het product vertoont nuttige informatie en meldingen.

8

Het product waarborgt de privacy van de gebruikers.

9

Het product kost zo min mogelijk.

10

Het product is veilig voor gebruik.

11

Het product kan aan/uitgeschakeld worden met een knop.

12

Het product beschikt over een eigen voeding of accu.

13

Het product is compact.

14
13

16

6

12

9

3

5

15
8

4

7

2

Basis eigenschappen
1

1, 2, 4, 7, 8, 10, 11
Prestatie-eigenschappen

14

Het product is eenvoudig te verplaatsen.

3, 5, 9, 15

15

Het product functioneert met diverse software en hardware.

Aantrekkelijke eigenschappen

16

Het product is duurzaam en verbruikt weinig stroom.

6, 12, 13, 14, 16

10

11
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3. Eisenpakket
Nr.

Eisen van kant
Prestaties

✓1

Het product functioneert optimaal.

✓2

Het product geeft nauwkeurig feedback.

✓3

Het product is SMART.

✓4

Het product beschikt over slimme sensoren.
Uitstraling

✓1

Het product is nauwkeurig afgewerkt.

✓2

Het product past in een kantoor omgeving.

Nr.

Eisen van kant
Produceerbaarheid

Normen en standaarden

Het product moet in grotere batches
geproduceerd kunnen worden.

✓1

Het product moet over minimaal 2 jaar garantie
beschikken.

✓2

Het product moet bestaan uit beschikbare en
bestaande halffabricaten.

✓2

Het product moet voldoende getest worden en
over een CE markering beschikken.

Omgeving

✓3

Het product moet voldoen aan de internationale
privacy wetgeving.

✓1

✓2

Het product moet externe
temperatuurwisselingen tussen 0-40 graden
Celsius kunnen weerstaan.
Het product moet stevig staan.

Kosten
✓1

Het product moet winstgevend zijn.

✓2

De productiekosten van het product mogen niet
boven de €85 euro zijn.

✓3

Er moeten ten minste 25.000 product eenheden
geproduceerd kunnen worden.

Beschikbaarheid
✓1

Het product moet zowel online als in winkels
beschikbaar zijn.

✓2

Er moet na de verkoop, service met het product
geleverd worden.

✓1

Het product is makkelijk te installeren.

✓2

Het product is makkelijk te bedienen.

✓3

Het product moet veilig zijn voor gebruik zijn.

✓1

Het product moet ten minste twee jaar meegaan.

Mechanische eigenschappen

✓2

Het product moet ten minste over een A+ energie
label beschikken.

Het product moet stevig zijn.

Eisen van kant

✓1

Ergonomie

✓1

Nr.

Marketing
✓1

Het product moet internationaal geadverteerd
worden.

✓2

Advertenties moeten geplaatst worden op de
volgende platformen: YouTube, Instagram,
Facebook en Google (SEA).

✓3

Het product moet de doelgroep efficiënt bereiken.

Duurzaamheid
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4.1 Business model

Business kans
Door de stijgende vraag naar meer
smart hardware en verlichting voor
donkere kantoor of werk ruimtes
vervangt deze innovatieve lamp de
ouderwetse simpele lamp met nieuwe
technische opties die het licht
automatisch aanpast aan zijn omgeving
en diverse slimme functies biedt.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unique selling points

Verdienmodel

Hoogwaardige LED-verlichting
Ideaal voor kleine en grote werkplekken
Interactief en SMART te gebruiken
Geproduceerd uit recyclet materiaal
Verbruikt weinig stroom
Ideaal voor een grote doelgroep
Op afstand te bedienen

Het product wordt aangeboden aan
diverse online webshops en aan fysieke
retailers die het product uiteindelijk te
koop aanbieden. Daarnaast worden
gegevens van gebruikers verzameld en
gebruikt voor onderzoek.
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4.2 Business verdieping

Business kans
Je werkplek slim en optimaal belichten:
De meeste kantoorruimtes van vandaag zijn beperkt
belicht, waardoor er een afname van productiviteit is
ondervonden. Daarnaast is de kans groter dat mensen
onnodig stress en slaapstoornissen gaan vertonen. De
doelgroep die interesse vertoont naar een slimme en
interactieve lamp is daarom exponentieel gestegen.
Het product zorgt ervoor dat de werkplek voldoende
wordt belicht, dit doet de lamp door gebruik te maken
van verschillende lichtsensoren en data. Daarnaast is
de lamp smart en interactief te gebruiken en
ondersteund de gebruiker wanneer nodig. Dit doet de
lamp door een smart assistent en een speaker die
naast informatie ook nuttige notificaties kan geven.

Unique selling points
Zorg voor meer productiviteit en een gezondere
leef omstandigheid.
Het product is uniek, omdat het naast een slimme
lamp ook direct een slimme computer is die
notificaties op een aangename manier kan
doorgeven en diverse snelkoppeling opties biedt die
het leven eenvoudiger maakt. Zo kun je andere
slimme apparaten bedienen met een druk op de
knop. De lamp heeft ook een ingebouwde
microfoon en speaker om alledaagse activiteiten af
te kunnen spelen. Door gebruik te maken van de
slimme sensoren kan de lamp exact instellen
hoeveel licht hij moet produceren en op welke
kelvin waarde hij dit het beste kan doen om
zorgvuldig aan de omgeving aan te passen.

Verdienmodel
Verkoop product:
De verkoop van het product zal plaatsvinden via online
multi-channel retailers zoals Bol.com, Amazon en
Coolblue, maar ook via specifieke retailers die
gespecialiseerd zijn in verlichting en comfort. Daarnaast
zal het product ook bij fysieke winkels aangeboden
worden.
Verkoop big data:

Naast de verkoop van het product worden er ook enkele
gegevens van gebruikers verzameld, zoals hoeveel uur
diegene de lamp gebruikt en wat voor applicaties
diegene gekoppeld heeft met het toestel. Deze gegevens
worden verzameld en geanalyseerd en verkocht. Hierbij
gaat het niet om privacy gevoelige informatie.
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Bronnenlijst fase 1
▸ (Groot deel Nederlanders krijgt te weinig licht: enorm effect op onze gezondheid, 2020)
▸ (Waarom big data zo interessant is voor bedrijven, 2014)
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Fase 2
Analyse

1. Functioneel ontwerp

Hoe?

Waarom?

(Smart lamp)
Slim verlichten

Decoratieve
waarde
toevoegen

Apparaten
aansturen

Moderne
vormgeving

Gebruiker
notificeren

Omgeving
verlichten

Geluid/muziek
afspelen

Meldingen geven

Omni &
directional
verlichten

Licht dimmen en
kelvin waarde
aanpassen

Kamer
temperatuur
aanpassen

Luchtvochtigheid
regelen.

Hoogwaardige
leds

Licht meten

Warmte meten

Luchtvochtigheid
meten

CPU/Processor
voor
procesmatige
berekeningen

Internet,
bluetooth of knop
intteractie

Duurzame
onderdelen

Nauwkeurig
materiaal
verwerken

Light emitting
Diode voorzien
van stroom

Licht/lux sensor

Termometer

humity sensor

Berekenen, lezen
en schrijven van
processen

(data ontvangen)
Wireless &
Bluetooth chip

Onderdelen
verbruiken weinig
stroom.

Nauwkeurige
plastic injection
molds

Nano transistors

Data/Gegevens
verzenden

Energie zuinige
componenten

Speaker drivers

Magnetsich
stroom omzetten
in coil

Frame / behuzing

Afspraken
plannen

Digitale agenda
bijwerken

Weerbericht
weergeven

Tijd & Datum
weergeven

Digitale data
verzamelen

Voedings kabel
(koppelen)

...

Gebruiker
ondersteunen

Gebruiker
entertainen

= Hoofdfunctie

...

= Deelfunctie(s)

...

= Hulpfunctie(s)

Voorzien van
voeding voor het
regelen van
voltage

Transistors &
spoelen regelen
stroom

Omgeving
aansturen

Veranderingen in
omgeving meten
(sensors)

Koppelmogelijkheid
met Smart life app
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2. Update eisenpakket
Nr.

Nieuwe eisen

Succescriteria

✓1

Het product beschikt over ten minste een slimme sensor.

Het product beschikt over zoveel mogelijk diverse slimme sensoren.

✓2

Het product is ten minste 35% gemaakt van injection molded plastic.

Het product is zoveel mogelijk gemaakt van duurzaam materiaal.

✓3

De ledlampen moeten tussen de 2000 en 6500 kelvin aanpaspaar en dimbaar zijn.

De ledlampen moeten zo nauwkeurig mogelijk licht weergeven.

✓4

Het product beschikt over stemherkenning en kan geluid afspelen.

De stemherkenning en speakers werken zo nauwkeurig mogelijk.

✓5

Het product moet ten minste van een meter hoogte kunnen vallen, zonder schade die de
functionele werking beperkt.

Het product moet zo stevig mogelijk geconstrueerd zijn.

✓6

Het product moet binnen 15 seconden opstarten en over de benodigde data beschikken.

Het product moet zo snel mogelijk opstarten/functioneren en de benodigde
metingen/informatie aan haar gebruiker verstrekken.

✓7

Het product moet bedienbaar zijn met de Smart Life app.

Het product moet met zoveel mogelijk smart software te gebruiken zijn.

✓8

Het product mag binnen de garantietermijn van twee jaar geen storingen en defecten vertonen.

Het product gaat zo lang mogelijk mee.

✓9

Het product moet over een IPX7 keuring beschikken.

Het product moet tegen zoveel mogelijk vocht en stof kunnen.

✓ 10

Het product mag niet omvallen tijdens gebruik.

Het product moet zo stevig mogelijk staan.

✓ 11

Het product mag niet meer dan €129 euro kosten.

Het product moet zo goedkoop mogelijk zijn.

✓ 12

Het product moet getest worden en over een CE markering beschikken.

Het product moet over zoveel mogelijk keurmerken beschikken.

✓ 13

Het product moet in Europa en de verinnigde staten beschikbaar zijn.

Het product moet in zoveel mogelijk landen te koop zijn.
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3. Duurzaamheid

GOOD MATERIALS
Het product wordt gemaakt van
plastic en aluminium, omdat dit
100% recyclebaar is. Daarnaast
gaan deze materialen ook lang
mee wat weer bij draagt aan de
duurzaamheid van het product.
De materialen voor het product
worden ook ingekocht bij
leveranciers die op een zo
duurzaam mogelijke manier de
benodigde grondstoffen delft.

GOOD ECONOMY
Zodra het product aan het einde
van zijn levenscyclus zit. Kan het
product gratis retour verzonden
worden naar de fabriek, zodat het
product 100% recyclet wordt.
Hierdoor kunnen deze recyclede
grondstoffen opnieuw worden
verwerkt in toekomstige
producten.

GOOD WATER

GOOD ENERGY

GOOD LIVES

Tijdens de productie van het
product wordt er telkens gekeken
of er minder water verspilt kan
worden in het proces. Dit wordt
ook direct teruggekoppeld met de
leveranciers die ervoor moeten
zorgen dat het water gebruik
beperkt blijft en dat er geen
giftige stoffen geloosd worden.

Het product wordt samengesteld
met een array van hoogwaardige
led lampen die ten eerste zeer
zuinig zijn. Ten tweede draagt led
verlichting ook bij aan het
verlengen van de levensduur en
duurzaamheid van het product.
Ook wordt er tijdens de
productie van het product,
gebruik gemaakt van een
hernieuwbare energie.

Het product probeert zo veel
mogelijk bij te dragen aan de
tevredenheid van gebruikers. Dit
doet het product door gebruik te
maken van diverse sensoren en big
data. Daarnaast ondersteund het
product ook de gebruikers met het
geven van informatieve notificaties
en het vereenvoudigen van
bepaalde handelingen.
12
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Fase 3
Ontwerpen

1. Morfologisch overzicht
Functie

1

2

3

4

= Meest duurzaam ontwerp

= Meest ergonomische ontwerp

= Ontwerp dat goedkoop is te produceren

= Meest slimme/intelligente ontwerp

Functie

1. Product afwerking
(materiaal)

7. Metingen uitvoeren

2. Bewingen/rotaties
(constructie)

8. Gebruiker
notificeren

3. Decoratieve waarde
(Frame/behuizing)

9. Gebruiker
ondersteunen

4. Bevestigingen en
plaats mogelijkheden

10. Duurzame
implementaties

5. Omgeving
verlichten

11. Met omgeving
verbinden

6. Apparaat voorzien
van stroom

12. Software matige
connecties

1

2

3

4
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2. Concepten uitwerken

1. Duurzaam ontwerp
•
•
•

Recyclebaar
Led verlichting
Zonne-energie

2. Meest ergonomische ontwerp
•
•
•

Eenvoudig te verplaatsen
Aanpassen aan omgeving
Smart systeem

4. Meest slimme ontwerp

3. Meest goedkope ontwerp
•
•
•

Eenvoudig te produceren
Keuze soort verlichting
Eenvoudig te verplaatsen

•
•
•

Draait automatisch mee
Draadloos laden
OMNI LED verlichting
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3. Keuze beste concept

= 9 punten

= 3 punten

= 1 punt

= Ontwerp afgekeurd

Eisen nr.

Trefwoord

Grenswaarde

Waarde
punten

Concept 1 - Duurzaam

Concept 2 - Ergonomische

Concept 3 - Goedkoopste

Meest slimme ontwerp

✓1

Beschikken over slimme
sensoren

>1

3X

3

5

3

5

✓2

35% plastic

>35%

1X

75%

50%

70%

50%

✓3

De LED verlichting moet
dimbaar zijn

10-100%

1X

10-100%

10-100%

25-75%

10-100%

✓4

Slimme functies

> Gemiddeld

3X

Gemiddeld

Veel

Gemiddeld

Veel

✓5

Van een meter hoogte kunnen
vallen

>1 meter

1X

1 meter

1,5 meter

1 meter

1 meter

✓6

Binnen 15 seconden opstarten

<15 seconden

2X

5 seconden

7 seconden

5 seconden

10 seconden

✓7

Bedienbaar zijn via Smart apps

>1

2X

1

5

1

5

✓8

Mag geen defecten vertonen

<0

1X

0

0

0

0

✓9

IP55 keuring

-

1X

+

+

+

+

✓ 10

Niet omvallen tijdens gebruik

-

1X

+

+

+

+

✓ 11

Niet meer dan €129 euro
kosten.

<€129

5X

€79

€99

€49

€119

✓ 12

CE keurwaarde

-

1X

+

+

+

+

Totaal score

=

97

114

120

106
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4. Concept ontwerp
ON/OFF

RGB

LED verlichting

zijaanzichten

Bovenaanzicht

•
•
•
•
•

SMART LUX
Goedkoop om te produceren
Slimme lamp met sensoren
Dimbare LED verlichting
Verbruikt weinig stroom
Staat stabiel en past eenvoudig
aan zijn omgeving aan

CPU en sensoren

Voedingssnoer
17
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Fase 4
Detailfase

1. Technische tekening
Bovenaanzicht

Hiernaast volgen de technische tekeningen
van de smart lux lamp, de afmetingen zijn
weergeven in millimeters.

Vooraanzicht

Zijaanzicht
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2. Update eisenpakket
Specificaties

Specificaties

Specificaties

Product:

Type stroomvoorziening

Materiaal:

Merk

Smart LUX

stroomvoorziening

Garantie

2 jaar

Eigenschappen

Garantietype

Carry-in-garantie

Soort licht

Afmetingen

Netstroom / AC adapter

Behuizing frame

Kunststof

Frame kleur

Grijs

LED

Behuizing lamp

Metaal + Kunststof

Dimbaar

Ja (0-100%)

Behuizing lamp kleur

Zilver

Lengte

28cm

Dimbaar via

App en schakelaar

Schroeven

Metaal

Breedte

19cm

Vermogen lichtbron

Schroeven kleur

Zilver

Hoogte

30cm

Lamp 1 → 12 Watt
Lamp 2 → 6 watt
Totaal → 18 watt

Gewicht

0,81 kg

Aantal lampen
(meegeleverd)

2 (een voor en een achter)

Speaker aanwezig

ja

Kleur licht

Full spectrum, Verstelbaar RGB

Sensoren aanwezig

Licht, Geluid, druk en
warmtesensoren

Kelvin waarde

1500K tot 9000K

IPxx rating

IP55

Max .hoeveelheid
licht

1400 Lumen

Certifcaties

CE-markering en ENERG A++
energielabel.

Connectiviteit:
Wifi

Ja

Bluetooth

Ja

Afstandsbediening

Ja / IR

Overig:
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3. Stuklijst
Thumbnail

Onderdeel

Aantal

Functionaliteit

Kleur

Afmetingen

Materiaal

Artikel Nr. Sku

Leverancier

Verkrijging/productie

Kostprijs per stuk

Frame part 1

1

De Frame
onderdeel

Grijs

190x50x4mm

Kunststof

872.87-771

-

Spuitgieten (Injection
moulding)

+/- €0,04
0,35/1000*125= €0,0437

Frame part 2

1

De Frame
onderdeel

Grijs

180x50x4mm

Kunststof

425.87-319

-

Spuitgieten (Injection
moulding)

+/- €0,07
0,35/1000*200= €0.07

Frame part 3

1

De Frame
onderdeel

Grijs

300x50x4mm

Kunststof

528.24-451

-

Spuitgieten (Injection
moulding)

+/- €0,09
0,35/1000*250= €0.087

Computer

1

Taken uitvoeren
en berekenen

Zwart

90x40x28mm

Kunststof+
elektronica

512.15-712

Europages

Spuitgieten + Inkopen

+/- €11,85

zeskanttapb
out

2

Frame
bevestigen

Zilver

Ø12mm

Metaal

212.67-461

Kobout

Inkopen

+/- €0,05

Schroefconn
ector

3

Led lampen
bevestigen

Zilver

Ø34mm

Metaal

204.97-421

Kobout

Inkopen

+/- €0,70

Sensor en
kap

1

Licht regelen en
beschermen

Zilver

Ø30mm

Metaal +
elektronica

109.27-194

Europages

Inkopen

+/- €1,65

LED lamp
voor

1

Omgeving
verlichten

Doorzichti
g/zilver

Ø30mm

Metaal
+glas+Led

121.73-710

Ledsign

Inkopen

+/- €8,65

LED lamp
Achter

1

Omgeving
verlichten

Doorzichti
g

Ø30mm

Metaal
+glas+Led

815.45-551

Ledsign

Inkopen

+/- €6,85

Voedingsada
pter

1

Apparaat
voorzien van
stroom

Zwart

Ø20mm

Kunststof

197.77-261

Zentrada

Inkopen

+/- €1,85
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4. Kostencalculatie
Materiaalkosten

Onderdeel 2

Totaal kosten onderdelen van leveranciers:

Onderdeel 1

Naam

Frame part 3
528.24-451

Naam

Frame part 1

Artikel Nr. Sku

Artikel Nr. Sku

872.87-771

Plastic kosten per kilo: €0,35
Onderdeel gewicht: 250 gram
Injection mold per stuk/jaar: €25.000
Onderhoudt kosten machine per jaar: €12.000
Eenheden productie per jaar: 10.000 stuks

Plastic kosten per kilo: €0,35
Onderdeel gewicht: 125 gram
Injection mold per stuk/jaar: €20.000
Onderhoudt kosten machine per jaar: €10.000
Eenheden productie per maand: 10.000 stuks
Materiaal kosten: 0,00035 * 125 = 0,04375 = €0,04
Overige kosten per eenheid:
€20.000/12+€10.000/12=2.500/10.000= €0,25

Onderdeel 2
Naam

Frame part 2

Artikel Nr. Sku

425.87-319

Plastic kosten per kilo: €0,35
Onderdeel gewicht: 200 gram
Injection mold per stuk/jaar: €25.000
Onderhoudt kosten machine per jaar: €12.000
Eenheden productie per maand: 10.000 stuks
Materiaal kosten: 0,00035 * 200 = 0,07 = €0,25
Overige kosten per eenheid:
€25.000/12+€12.000/12=3.083/10.000 = 0,3083 =
€0,31

Computer 1 = €11,85
Zeskanttapbout = €0,10
Schroefconnector = €2,10
Sensor en kap = €1,65
Led voor en achter = €15.50
Voedingsadapter = €1,85
Totaal = €33,05

Totaal kosten onderdelen + onderdelen van leveranciers

Materiaal kosten: 0,00035 * 250 = 0,0875= €0,09
Overige kosten per eenheid:
€25.000/12+€12.000/12=3.083/10.000 = = €0,31

€33,05 + €2,07 = €35,12

Totale kosten onderdelen 1,2 & 3

Huur pand per maand: €5000
Kosten medewerkers per maand: 10*35*40*4= €56.000
Extra kosten per maand: €4.000
Totale kosten per maand: €65.000
Totale kosten per product assemblage: €65.000/10.000 = €6,50

Onderdeel 1 = €0,25 + €0,04 = €0,29
Onderdeel 2 = €0,31 + €0,07 = €0.38
Onderdeel 3 = €0,31 + €0,09 = 0,40
Totaal kosten onderdelen: €2,07
Ondredeel

Kostprijs product

Computer

€11,85

zeskanttapbout

2x €0,05 = €0,10

Schroefconnector

3x €0,70 = €2,10

Sensor en kap

€1,65

Led voor en achter

€8,65 + €6,85 = €15,50

Voedingsadapter

€1,85

Kosten complete assemblage

Totale kosten per product
Productiekosten eigen onderdelen = €2,07
Totale kosten onderdelen van leveranciers = €33,05
Totale assemblage kosten per product = €6,50
Totaal = €41,62
Een lamp kost €41,62 om te produceren
Verkoop prijs per smart lamp €60
Retailprijsadvies prijs per lamp €75-90
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