
The IoT Opportunity for SMBs 
3!real-world success stories that show how the 
Internet of Things (IoT)!is helping businesses drive 
revenue, save money, and make robots dance.!

KOBİ'ler için IoT Fırsatı
Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) işletmelerin gelir elde
etmesine, tasarruf etmesine ve robotları dans
ettirmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren 3
gerçek dünya başarı öyküsü.
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The Internet of Things (IoT) is a foundational pillar of technology’s next wave. Businesses 
can gain precise intelligence about how to improve or even automate many processes by 
collecting and analyzing detailed data from sensors monitoring mechanical, logistical, and 
human real-world behavior. Many large enterprises have already tapped into the power of 
IoT.  

However, the benefits of IoT can also be extended to smaller enterprises with approachable, 
versatile low-code development and automation tools like Claris FileMaker and Claris 
Connect. This study explores how hundreds of small and medium businesses (SMBs) are 
investing in IoT and highlights how a diverse group of Claris Developers in the U.S. and 
Europe are using familiar tools to deliver innovative IoT solutions. 

IntroductionGiriş

Nesnelerin İnterneti (IoT), teknolojinin bir sonraki dalgasının temel direğidir. İşletmeler, mekanik,
lojistik ve gerçek dünya davranışını izleyen sensörlerden ayrıntılı verileri toplayarak ve analiz
ederek birçok sürecin nasıl iyileştirileceği ve hatta otomatikleştirileceği konusunda kesin bir bilgi
elde edebilir. Birçok büyük işletme IoT'nin gücünden çoktan yararlandı.

Bununla birlikte, IoT'nin faydaları Claris FileMaker ve Claris Connect gibi az kodlama ile
geliştirme ve otomasyon araçlarıyla daha küçük işletmelere de yayılabilir. Bu çalışma, yüzlerce
küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) IoT'ye nasıl yatırım yaptığını araştırıyor ve ABD ve
Avrupa'daki çeşitli Claris Geliştiricileri'nin yenilikçi IoT çözümleri sunmak için bu araçları nasıl
kullandığını vurguluyor.

Neler var?

Önemli bulgular

KOBİ'ler IoT'den nasıl yararlanabilir?

IoT uygulamalarını nasıl yaptırılır?

IoT uygulamaları geliştirme

3 KOBİ başarı öyküsü
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Key findings

To gauge IoT usage and benefits for small and medium businesses (SMBs), in February 
2020, Reticle Research surveyed 323 SMB!executives in the U.S. and U.K. to learn 
about their adoption of and attitudes toward IoT. 

In equipment-intensive industries, SMBs show strong IoT adoption.  
 

Among SMBs in industries such as retail, automotive, manufacturing, energy, and logistics, 77% of SMBs 
have used or developed an IoT tech solution. In an even stronger sign of adoption, of those that have 
developed their first IoT solution, 92% have developed multiple IoT applications.! 

SMBs see IoT as providing a competitive advantage.  
 

Three out of five SMBs said they believed that IoT tech could create a competitive advantage. The same 
number said they see competitors are doing more with IoT. Almost half agreed that their company was 
behind the curve on IoT tech and needed to catch up.! 

Improving efficiency and productivity lead as IoT drivers.  
 

Among surveyed SMBs, the leading benefits sought by IoT projects include improving efficiency (52%) 
and productivity (51%) and improving speed (45%). About a third of respondents state gathering 
business intelligence as a driver. Developers also identified automation of error-prone processes, saving 
money versus proprietary systems, and better monitoring of equipment as benefits. 

IoT projects!yield a return on investment (ROI).  
 

Among surveyed SMBs, 24% say an IoT project has already yielded ROI while another 38% expect an IoT 
project to yield ROI within the next year. Over 80% of respondents said that these IoT projects had been 
started within the past two years.! 

Lack of development expertise is the #1 reason for not pursuing IoT.  
 

About 35% of surveyed SMBs reported a lack of development expertise as an IoT project inhibitor. About 
one in five cited security or privacy concerns or a lack of a path to ROI. Even in SMBs that have not 
launched IoT initiatives, nearly 30% of executives say it is likely their company will do so within the next 
three years.!

Among the leading findings:

Önemli bulgular

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) IoT kullanımını ve faydalarını ölçmek için,
Şubat 2020'de Reticle Araştırma, ABD ve Birleşik Krallık'taki 323 KOBİ yöneticisine
IoT'yi benimseme ve fikirlerini öğrenmek için anket yaptı.

Önde gelen bulgular arasında:

Ekipman yoğun sektörlerde, KOBİ'ler IoT güçlü şekilde benimsiyorlar.

Perakende, otomotiv, imalat, enerji ve lojistik gibi sektörlerdeki KOBİ'ler arasında, KOBİ'lerin %77'si bir IoT
teknolojisi çözümü kullandı veya geliştirdi. Benimsemenin daha güçlü işareti olarak, ilk IoT çözümlerini
geliştirenlerin % 92'si birden fazla IoT uygulaması geliştirdi.

KOBİ'ler, IoT'yi rekabet avantajı olarak görüyor.

Beş KOBİ'den üçü, IoT teknolojisinin rekabet avantajı yaratabileceğine inandıklarını söyledi. Aynı sayı,
rakiplerin IoT ile daha fazlasını yaptığını gördüklerini söyledi. Neredeyse yarısı, şirketlerinin IoT teknolojisinin
gerisinde kaldığını ve yetişmesi gerektiğini kabul etti.

Verimliliği ve üretkenliği artırmada IoT'nin gücü.

Ankete katılan KOBİ'ler arasında, IoT projelerinin aradığı başlıca faydalar arasında verimliliği (%52), üretkenliği
(%51) ve hızı (%45) artırdığını belirttiler. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, iş zekasını bir itici güç olarak
topladığını belirtiyor. Geliştiriciler ayrıca hataya açık süreçlerin otomasyonunu, kişiye bağlı sistemlere karşı
tasarruf sağladığını ve ekipmanın daha iyi izlenmesini fayda olarak tanımladı.

IoT projeleri, yatırım getirisi (YG) sağlar.

Ankete katılan KOBİ'ler arasında, %24'ü bir IoT projesinin zaten YG sağladığını söylerken, %38'i bir IoT
projesinin gelecek yıl içinde YG sağlamasını beklediğini söylüyor. Ankete katılanların %80'inden fazlası, bu
IoT projelerinin son iki yıl içinde başladığını söyledi.

Geliştirme uzmalığı/personeli eksikliği, IoT'yi takip etmemenin 1 numaralı nedenidir.

Ankete katılan KOBİ'lerin yaklaşık %35'i IoT proje engelleyicisi olarak ilk nedenin yazılım geliştirme
uzmanlığı/personeli eksikliği olduğunu bildirdi. Yaklaşık beşte biri güvenlik veya mahremiyet kaygılarını veya
yatırım getirisine giden bir yolun olmadığını belirtmiştir. IoT girişimlerini başlatmamış KOBİ'lerde bile
yöneticilerin yaklaşık %30'u, şirketlerinin önümüzdeki üç yıl içinde bunu gerçekleştireceğini söylüyor.
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IoT projects shatter the perception that IoT 
is only for big companies. However, 77% of 
SMBs in IoT-relevant industries, such as 
manufacturing, retail, automotive, and 
logistics have already taken on IoT 
projects, and 92% of surveyed businesses 
taking on IoT projects have pursued 
multiple initiatives. 

Copyright © 2020, Claris International Inc.

77%

92%

Like common applications that track sales results and website traffic, IoT 
applications revolve around data: collecting it, managing it, and finding ways to 
analyze and act on it. This can include activities such as:! 

Analyzing this data provides insight into what’s working well and what isn’t. Particularly with the aid 
of machine learning (the process of creating algorithms that learn from and make predictions 
based on large data sets), businesses can then redesign processes to improve operations and 
unleash new revenue streams.!

How SMBs can benefit from IoT. 

Locating people or assets inside a facility or 
as they move among locations. 

Monitoring factory equipment to ensure it is 
operating safely and optimally. 

Collecting data from devices at a customer’s 
site to offer proactive service. 

Using computer vision to process calculate 
and analyze traffic flow in a venue. 

Leveraging sensors to track environmental 
conditions in order to warn of unsafe 
conditions. 

Tracking data from wearable sensors to 
provide better care or enhance athletic 
performance. 

IoT applications let managers delve deeply 
into metrics such as production output and 
logistics. 

KOBİ'ler IoT'den nasıl yararlanabilir?

IoT projeleri, IoT'nin yalnızca büyük
şirketler için olduğu algısını yıkıyor.
Bununla birlikte, üretim, perakende,
otomotiv ve lojistik gibi IoT ile ilgili
sektörlerdeki KOBİ'lerin %77'si zaten IoT
projelerini benimsedi. IoT projeleri üstlenen
anket katılımcısı işletmelerin %92'si birden
fazla IoT projesi sürdürüyor.

Satış sonuçlarını ve web sitesi trafiğini izleyen yaygın uygulamalar gibi, IoT uygulamaları
da veri etrafında döner: verileri toplamak, yönetmek ve analiz edip harekete geçmenin
yollarını bulmak. Bu, aşağıdaki gibi işlemleri içerebilir:

İnsanları veya varlıkları bir tesisin içinde veya
konumlar arasında hareket ederken yerini saptamak.

Güvenli ve optimum şekilde çalıştığından emin
olmak için fabrika ekipmanının izlenmesi.

Proaktif hizmet sunmak için bir müşterinin
tesisindeki cihazlardan veri toplama.

Bir mekandaki trafik akışını hesaplamak ve analiz
etmek için bilgisayar gücünü kullanma.

Güvenli olmayan koşulları uyarmak için çevresel
koşulları izlemek için sensörlerden yararlanma.

Daha iyi bakım sağlamak veya atletik performansı
artırmak için giyilebilir sensörlerden gelen verileri
izleme.

IoT uygulamaları, yöneticilerin üretim çıktısı ve lojistik
gibi ölçümleri derinlemesine incelemesine olanak
sağlar.

Bu verileri analiz etmek, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamanızı sağlar. Özellikle makine
öğreniminin yardımıyla (büyük veri kümelerini öğrenen ve bunlara dayalı tahminler yapan algoritmalar
oluşturma süreci), işletmeler işlemleri iyileştirmek ve yeni gelir akışlarını ortaya çıkarmak için süreçleri
yeniden tasarlayabilir.
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Getting IoT applications!built.

While SMBs that have not engaged in IoT development cite a lack of development 
resources as the most common reason for not pursuing such projects, companies that 
have developed IoT projects have largely done so using in-house staff and within 
manageable budgets.  

In the U.S., over three-fourths said they have been able to implement their most significant IoT project for 
less than $100,000 (to date) and 46% said they did so for less than $50,000. Similarly, in the U.K., 81% 
of respondents said that they had been able to implement their most significant IoT project for less than 
£100,000 (to date) while 54% said they did so for less than £50,000.! 

When asked about their most significant IoT project, 38% of respondents whose firms had implemented 
an IoT project said that they were expecting it to yield ROI within the next year. Another 24% said that it 
had already yielded ROI.! 

About 70% of surveyed SMBs said that they used full-time development staff to create an IoT app, while 
another 21% said that they used part-time staff. About 13% of surveyed SMBs said that they outsourced 
development to a professional services firm or agency. The most reported number of developers staffing 
an SMB IoT project was 2 to 4, with over two-thirds respondents reporting this staffing.

62% of surveyed SMBs say 
that IoT tech can create a 
competitive advantage.! 

About 30% of surveyed 
SMBs that have not 
developed an IoT solution 
say it is likely they will do so 
in the next three years.

Over half of surveyed 
SMBs say that IoT will 
become more important 
in their industry.

64% of surveyed SMB 
execs say their companies 
are benefiting from IoT tech.

62%

30%

50%

64%

A lack of development expertise is the leading reason cited by 
surveyed SMBs for not implementing IoT solutions. 

IoT uygulamalarını nasıl yaptırılır?

IoT geliştirmeye dahil olmayan KOBİ'ler, bu tür projelerin peşinden gitmemelerinin en
yaygın nedeni olarak geliştirme kaynaklarının eksikliğini gösterirken, IoT projeleri
geliştiren şirketler bunu büyük ölçüde şirket içi personel kullanarak ve yönetilebilir
bütçeler dahilinde yaptılar.

ABD'de dörtte üçten fazlası, en önemli IoT projelerini (bugüne kadar) 100.000 $'dan daha düşük bir fiyata
uygulayabildiklerini ve %46'sı bunu 50.000 $'dan daha az bir fiyata gerçekleştirdiklerini söyledi. Benzer şekilde,
Birleşik Krallık'ta ankete katılanların %81'i en önemli IoT projelerini 100.000 £'dan daha düşük bir fiyata
uygulayabildiklerini söylerken, %54'ü bunu 50.000 £'dan daha düşük bir fiyata yaptıklarını söyledi.

En anlamlı IoT projeleri sorulduğunda, firmaları bir IoT projesi uygulayan katılımcıların %38'i, önümüzdeki yıl
içinde YG sağlamasını beklediklerini söyledi. %24'ü ise zaten YG sağladığını söyledi.

Ankete katılan KOBİ'lerin yaklaşık %70'i bir IoT uygulaması oluşturmak için tam zamanlı geliştirme personeli
kullandıklarını söylerken,%21'i yarı zamanlı personel kullandığını söyledi. Ankete katılan KOBİ'lerin yaklaşık %13'ü,
geliştirmeyi profesyonel bir hizmet firması veya ajansına yaptırdıklarını söyledi. Bir KOBİ IoT projesinde çalışan en
çok bildirilen geliştirici sayısı 2 ila 4'tür ve katılımcıların üçte ikisinden fazlası bu kadroyu rapor etmiştir.

Yazılım geliştirme uzmanlığı eksikliği, ankete katılan KOBİ'lerin
IoT çözümlerini uygulayamamalarının başlıca nedenidir.

Bir IoT çözümü geliştirmemiş,
ankete katılan KOBİ'lerin yaklaşık,
%30'u, önümüzdeki üç yıl içinde
bunu gerçekleştireceklerini söylüyor.

Ankete katılan KOBİ'lerin% 62'si,
IoT teknolojisinin rekabet avantajı
yaratabileceğini söylüyor.

Ankete katılan KOBİ
yöneticilerinin %64'ü, şirketlerinin
IoT teknolojisinden faydalandığını
söylüyor.

Ankete katılan KOBİ'lerin
yarısından fazlası, IoT'nin
sektörlerinde daha önemli hale
geleceğini söylüyor.
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Real-world IoT!solutions:! 3!SMB!success stories.

The following stories show how custom apps built using Claris FileMaker are 
making IoT solutions accessible to SMBs around the globe. Claris FileMaker is a 
low-code development platform that enables problem solvers at any skill level 
to take on digital transformation, accelerate their business, unlock a team’s 
creative potential, and drive better outcomes.

THE INTERNET OF TONER 

THE INTERNET OF TEACHING 

THE INTERNET OF TREATMENT

Gerçek dünya IoT çözümleri: 3 KOBİ başarı öyküsü.

Aşağıdaki öyküler, Claris FileMaker kullanılarak oluşturulan özel uygulamaların IoT
çözümlerini dünya çapındaki KOBİ'ler için nasıl erişilebilir hale getirdiğini göstermektedir.
Claris FileMaker, herhangi bir beceri düzeyindeki "problem çözücünün" dijital dönüşümü
üstlenmesini, işlerini hızlandırmasını, bir ekibin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmasını ve
daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayan az kodla bir geliştirme platformudur.

TONER'in İNTERNETİ

EĞİTİM'in İNTERNETİ

TEDAVİNİN'in İNTERNETİ



THE INTERNET OF TONER 
An innovative solution for providers of leased office equipment shows how 
greater insight delivers better customer service, new revenue opportunities, 
and potential savings for their customers.

!7Copyright © 2020, Claris International Inc.

Making printer leases letter-perfect.! 

The popularity of devices-as-a-service has been growing in many countries, including Sweden, where companies often 
lease many kinds of office machines, such as copiers, scanners, and printers. Among the advantages are access to a 
support team to handle maintenance and manage upgrades.! 

However, this approach may also require significant communication between leasing companies and their clients to 
determine when, for example, it’s time to order supplies.! 

The companies using our products right now are saving tons of hours having to be on the phone calling clients 
about the status of printers and scanners. Instead, they’re using those hours calling up new clients.  

— Johan Hedman, Premium System  

Several of those leasing companies rely on a Claris FileMaker app from Claris Partner Premium System to streamline 
operations.! 

Premium System saw an opportunity to integrate Claris FileMaker with PrintFleet, a managed print solution that can 
deliver detailed data on the usage of printers and scanners.!The company’s app includes dashboards that track 
business essentials such as sales, purchasing, and to-dos for clients.! 

Premium System also created a web service that triggers the app to send a replacement order when a connected 
printer is running low on toner or needs other supplies. By reducing or eliminating emails and phone tag, leasing 
companies enjoy increased efficiency and their clients benefit from proactive service and reduced downtime.! 

Creating revenue opportunities.! 

According to Johan Hedman, senior developer at Premium System, insights into client equipment usage also produce 
direct revenue opportunities. 

As the leasing companies gather information on machine usage that is trending toward the maximums allowed by the 
lease, they can contact clients to discuss terms that enable higher usage volumes. That ultimately benefits their clients 
as well, since staying within the terms of a lease with higher machine usage limits can be more cost-effective than 
exceeding the limits of a lease with lower limits.! 

We’ve already started adding machine learning here. If we can see how much they’re using a  
specific printer, then we can predict when it’s going to run out. We can then have an order  
ready a day or two before they get that alarm.  

— Johan Hedman, Premium System  

Next for the app is further integration with accounting applications such as QuickBooks and Fortnox, which is 
particularly popular in Scandinavia. From there, Hedman plans to explore how machine learning can better predict office 
equipment usage. This would allow leasing companies to send refills with even less delay.!

TONER'in İNTERNETİ

Kiralık ofis ekipmanı sağlayıcıları için yenilikçi bir çözüm, daha fazla içgörünün nasıl
daha iyi müşteri hizmeti, yeni gelir fırsatları ve potansiyel tasarruflar sağladığını
gösterir.

Yazıcı kiralamalarını mükemmel hale getirmek.

Cihazı hizmet olarak almanın (device-as-a-service) popülaritesi, şirketlerin genellikle fotokopi makineleri, tarayıcılar ve yazıcılar
gibi birçok türden ofis makinesini kiraladığı İsveç de dahil olmak üzere birçok ülkede artmaktadır. Avantajlar arasında, bakımı,
güncellemeleri ve yenileme işlemleri için hazır bir destek ekibine erişim sağlanabilir.

Ancak, bu yaklaşım aynı zamanda kiralama şirketleri ile müşterileri arasında iyi bir iletişim, örneğin ne zaman malzeme siparişi
verme zamanının geldiği bilgisini, gerektirebilir.

Şu anda ürünlerimizi kullanan şirketler, yazıcıların ve tarayıcıların durumu hakkında müşterileri aramadan bilgi
alarak tonlarca saat kazanıyorlar. Bu zamanı yeni müşteriler bulmak için yapacakları aramalarda kullanıyorlar.

— Johan Hedman, Premium System

Bu kiralama şirketlerinden birkaçı, operasyonları kolaylaştırmak için Claris Çözümortağı Premium System'in Claris FileMaker
uygulamasına güveniyor.

Premium System, Claris FileMaker'ı, yazıcıların ve tarayıcıların kullanımıyla ilgili ayrıntılı veriler sağlayabilen yönetilen bir baskı
çözümü olan PrintFleet ile entegre etme fırsatı gördü. Şirketin uygulaması, müşteriler için satış, satın alma ve yapılacaklar gibi
işle ilgili temel unsurları izleyen gösterge tablolarını içerir.

Premium System ayrıca, bağlı bir yazıcıda toner azaldığında veya başka sarf malzemelerine ihtiyaç duyduğunda, uygulamayı
değiştirme siparişi göndermesi için tetikleyen bir web hizmeti geliştirdi. Kiralama şirketleri, e-postaları ve telefon iletişimini
azaltarak veya ortadan kaldırarak artan verimliliğin keyfini çıkarır ve müşterileri proaktif hizmetten ve daha az kesinti süresinden
yararlanır.

Gelir fırsatları yaratmak.

Premium System'in kıdemli geliştiricisi Johan Hedman'a göre, müşteri ekipman kullanımına ilişkin içgörüler de doğrudan gelir
fırsatları yaratıyor.

Kiralama şirketleri, kiralama tarafından izin verilen maksimum değerlere doğru giden makine kullanımı hakkında bilgi
topladıkça, daha yüksek kullanım hacimlerini mümkün kılan şartları tartışmak için müşterilerle iletişime geçebilirler. Bu,
nihayetinde müşterilerine de fayda sağlar, çünkü daha yüksek makine kullanım limitlerine sahip bir kira sözleşmesi içinde
kalmak, daha düşük limitlerle bir kira sözleşmesinin sınırlarını aşmaktan daha uygun maliyetli olabilir.

Zaten makine öğrenimi eklemeye başladık. Belirli bir yazıcıyı ne kadar kullandıklarını görebilirsek,
ne zaman biteceğini tahmin edebiliriz. O zaman onlar bu alarmı almadan bir veya iki gün önce
sipariş verebiliriz.

— Johan Hedman, Premium System

Uygulamanın yanında, özellikle İskandinavya'da popüler olan QuickBooks ve Fortnox gibi muhasebe uygulamaları ile daha
fazla entegrasyon var. Hedman buradan hareketle makine öğreniminin ofis ekipmanı kullanımını nasıl daha iyi tahmin
edebileceğini keşfetmeyi planlıyor. Bu, kiralama şirketlerinin daha da az gecikmeyle yeniden doldurma göndermesine izin
verecektir.
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THE INTERNET OF TEACHING 
Some of IoT’s farthest-reaching implications come as instructors 
impart!skills to!the next generation.

Copyright © 2020, Claris International Inc.

Claris FileMaker!powers a children’s smile-maker.! 

Bonnie Walker has been a corporate and education-focused developer since 1993. But her interest in IoT tech was 
ignited more recently when she learned of the NAO humanoid social robot — a sophisticated but affordable offering 
that could teach students and collect feedback on their progress.!“I was looking for a robot that could be used to help 
teachers and kids and would fit into my business,” Walker noted. “It needed to be non-threatening - cute, affordable, 
transportable, and fully programmable so I could work with kids of all ages.” Walker plunged into learning everything 
she could about programming the robot. Each robot had the potential to be highly autonomous, but both robots she 
purchased were delivered “as blank as blank can be,” according to Walker.! 

I had a dream about what I was going to be doing, how I was going to be doing it, and how  
Claris FileMaker would integrate into it." 
— Bonnie Walker, FunDaLogic 

In 2018, she partnered with a client to use a robot named Pilot to teach more than 350 students about propane 
through a series of age-appropriate experiments.!“The connection was immediate for some of the kids and teachers, 
while others it took him a bit to win over,” said Walker. “Pilot talked to them, taught them and sang a song and played 
air guitar while the kids danced with him.” At the conclusion of the two-day course, Walker and Pilot received several 
hundred thank you notes and a 3-foot paper robot. The successful interaction inspired her to expand her work to 
teachers in her home state who were working with students on the autism spectrum.! 

Implementing object recognition.! 

Today, Walker’s IoT apps, built with Claris Filemaker, enable teachers use both of her robots to help students learn 
about Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics (STEAM), and help special education students 
with object recognition. 

How could I give teachers a simple interface that allows them to do what they do best, which is to help these 
wonderful kids? I could do that using Claris FileMaker." 
— Bonnie Walker, FunDaLogic 

Object recognition is taught using images tagged with QR codes. The robots ask students to name the objects and 
reward correct answers with enthusiastic feedback — which can include singing a song or even dancing. And while IoT 
initiatives are often associated with automation, Walker stresses the importance of an override function that allows 
teachers to offer encouragement even when an answer is wrong or especially if a robot misidentifies a correct answer.! 

Using Walker’s custom app, teachers can easily personalize lessons appropriate to students’ intellectual and emotional 
development. That includes addressing kids by name, personal information Walker protects using integrated 
encryption support.!The consistency with which students recognize objects and the effectiveness of the robot’s 
reward methods!have!been among the most useful data that the system generates.!“Gathering that information,” 
Walker says, “will be invaluable over the next two years.”!Walker plans to have her mechanical teachers’ pets roll out to 
other school districts soon.!And they may soon play to a new audience, helping seniors struggling with degenerative 
brain disorders.!Summarizing the robots’ appeal, she notes, “It’s so much more fun to listen to somebody who has no 
attitude.” 

EĞİTİM'in İNTERNETİ

IoT'nin en geniş kapsamlı çıkarımlarından bazıları, eğitmenlerin gelecek nesle
beceriler kazandırmasıyla ortaya çıkıyor.

Claris FileMaker, çocuk gülümsemesine güç verir.

Bonnie Walker, 1993'ten beri kurumsal ve eğitim odaklı bir geliştirici. Ancak IoT teknolojisine olan ilgisi, yakın bir zamanda
NAO insansı sosyal robotu öğrendiğinde daha alevlendi - öğrencilere öğretebilecek ve ilerlemeleri hakkında geri bildirim
toplayabilecek sofistike ancak karşılanabilir bir teklif. Walker, "Öğretmenlere ve çocuklara yardım etmek için kullanılabilecek ve
işime uyacak bir robot arıyordum" dedi. "Her yaştan çocukla çalışabilmem için tehdit oluşturmaması - sevimli, uygun fiyatlı,
taşınabilir ve tamamen programlanabilir olması gerekiyordu." Walker, robotu programlamakla ilgili her şeyi öğrenmeye başladı.
Walker'a göre, her robotun son derece otonom olma potansiyeli vardı, ancak satın aldığı her iki robot da "olabildiğince boş"
teslim edildi.

Ne yapacağıma, bunu nasıl yapacağıma ve Claris FileMaker'ın buna nasıl entegre olacağına dair
bir hayalim vardı

— Bonnie Walker, FunDaLogic

2018'de, 350'den fazla öğrenciye yaşlarına uygun deneyler aracılığıyla propan hakkında bilgi vermek için Pilot adlı bir robotu
kullanmak için bir müşteriyle ortaklık kurdu. Walker, "Bazı çocuklar ve öğretmenler için bağlantı hemen gerçekleşirken,
diğerlerinin kazanması biraz zaman aldı" dedi. "Pilot onlarla konuştu, onlara öğretti, bir şarkı söyledi ve çocuklar onunla dans
ederken gitar çaldı." İki günlük kursun sonunda, Walker ve Pilot birkaç yüz teşekkür notu ve 3 metrelik bir kağıt robot aldı.
Başarılı etkileşim, çalışmalarını otizm spektrumundaki öğrencilerle çalışan öğretmenlere genişletmesi için ilham verdi.

Nesne tanımayı uygulamak.

Bugün, Walker’ın Claris Filemaker ile oluşturduğu IoT uygulamaları, öğretmenlerin öğrencilerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik,
Sanat ve Matematik (STEAM) hakkında bilgi edinmesine ve özel eğitim öğrencilerine nesne tanıma konusunda yardımcı olması
için her iki robotunu da kullanmasına olanak tanıyor.

Öğretmenlere, en iyi yaptıkları şeyi yapmalarına olanak tanıyan, bu harika çocuklara yardım eden basit bir
arayüz nasıl verebilirim? Bunu Claris FileMaker kullanarak yapabilirim.

— Bonnie Walker, FunDaLogic

Nesne tanıma, QR kodlarıyla etiketlenmiş görüntüler kullanılarak öğretilir. Robotlar, öğrencilerden nesneleri isimlendirmelerini
ve doğru cevapları coşkulu geri bildirimlerle ödüllendirmelerini ister - bu, bir şarkı söylemeyi veya dans etmeyi bile içerebilir. Ve
IoT girişimleri genellikle otomasyonla ilişkilendirilse de Walker, öğretmenlerin bir cevap yanlış olduğunda veya özellikle bir robot
doğru bir cevabı yanlış tanımladığında bile cesaret vermesine olanak tanıyan bir geçersiz kılma fonksiyonunun önemini
vurguluyor.

Walker’ın özel uygulamasını kullanarak öğretmenler, dersleri öğrencilerin entelektüel ve duygusal gelişimine uygun şekilde
kolayca kişiselleştirebilir. Bu, çocuklara adıyla hitap etmeyi, Walker'ın entegre şifreleme desteği kullanarak koruduğu kişisel
bilgileri içerir. Öğrencilerin nesneleri tanımadaki tutarlılığı ve robotun ödül yöntemlerinin etkinliği, sistemin ürettiği en yararlı
veriler arasında olmuştur. Walker, "Bu bilgileri toplamak, önümüzdeki iki yıl içinde paha biçilmez olacak" diyor. Walker, makine
öğretmenlerinin evcil hayvanlarını yakında diğer okul bölgelerine taşımayı planlıyor. Ve yakında yeni bir izleyici kitlesine
oynayarak dejeneratif beyin bozuklukları ile mücadele eden yaşlılara yardımcı olabilirler. Robotların çekiciliğini özetleyerek,
"Tutumu olmayan birini dinlemek çok daha eğlenceli" diyor.
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THE INTERNET OF TREATMENT 
A look inside hospital operations shows how a solution that incorporates leading-edge 
technologies can reduce costs for cash-constrained organizations looking for 
alternatives to expensive, proprietary systems.

Copyright © 2020, Claris International Inc.

Tracking hospital assets for quick recoveries.! 

According to the European Commission, the European Union had 2.6 million hospital beds as of 2017. And in the 
months since COVID-19 became a global phenomenon, demand for hospital beds has peaked. 

But beds represent just the beginning of the asset-management challenge faced by hospitals, according to Gery Pollet, 
founder and managing director of Belgium-based Blyott Remote Insights and creator of SensinXS, a healthcare tracking 
product built using Claris FileMaker.! 

He estimates each hospital bed brings with it ten other things such as mattresses and monitors that need to be tracked. 
The total cost of asset tracking for a hospital with 500 beds can cost as much as!"1.5 million over a period of three or 
four years.! 

But evolving industry standards can offer alternatives that bring the cost down significantly. 

In March of 2019 a team of a six developers began work on a smart healthcare platform based on Claris FileMaker. Eight 
months later they launched SensinXS.! 

Bluetooth is going to be the driving factor for IoT purposes indoors. It’s a proven technology. It’s inexpensive. 
And it has very long battery life.  
— Gery Pollet,"Blyott" 

SensinXS, which incorporates Bluetooth, allows hospitals to track hospital beds and related assets. Bluetooth tags 
affixed to key items send location-tracking signals to Wi-Fi access points equipped with Bluetooth receivers, resulting in 
seamless inventory management. Blyott even developed a Bluetooth tag that can endure temperatures of up to 135° C 
(275° F) to withstand hospital sterilization processes.! 

Avoiding proprietary lock-in.! 

In addition to greater cost efficiency and openness, Pollet says his solution can get hospitals up and running quickly. 
Many real-time locating systems, he notes, become unnecessarily complex because they require users to upload maps 
of the hospital to identify Wi-Fi access point locations. In contrast, SensinXS’ option uses machine learning to identify 
the location of those tagged items. The team has also made the system extensible to allow even those without 
experience in Amazon Web Services (AWS)!or Python to modify their own apps in as little as a few hours.! 

AWS and Claris FileMaker are a marriage made in heaven. We're talking about easily hundreds of gigabytes of 
data a month for a typical hospital. AWS ingests and converts the relevant data for us into standard SQL 
databases. And then we use FileMaker to build the end-user interaction with the platform.  
— Gery Pollet, SensinXS 

In November of 2019, SensinXS hosted a launch event attended by 50 hospitals, and several immediately expressed 
interest. Shortly after, access to hospitals was limited due to COVID-19. However, despite installation challenges,!Pollet 
reports SensinSX will be installed in 20 hospitals by the end of 2020. 

TEDAVİ'in İNTERNETİ

Hastane operasyonlarına bakıldığında, en son teknolojileri içeren bir çözümün,
pahalı ve kişiye bağlı sistemlere alternatifler arayan düşük bütçeli kuruluşlar için
maliyetleri nasıl azaltabileceğini göstermektedir.

Hızlı iyileşmeler için hastane varlıklarının takibi.

Avrupa Komisyonu'na göre, Avrupa Birliği 2017 itibarıyla 2,6 milyon hastane yatağına sahipti. COVID-19'un küresel bir
fenomen haline gelmesinden bu yana hastane yataklarına olan talep zirve yaptı.

Ancak Belçika merkezli Blyott Remote Insights'ın kurucusu ve genel müdürü ve Claris FileMaker kullanılarak oluşturulan bir
sağlık hizmetleri izleme ürünü olan SensinXS'in mucidi Gery Pollet'e göre yataklar, hastanelerin karşılaştığı varlık yönetimi
sorununun sadece başlangıcını temsil ediyor.

Her hastane yatağının beraberinde izlenmesi gereken şilteler ve monitörler gibi on başka şey getirdiğini tahmin ediyor. 500
yataklı bir hastanenin toplam varlık takibi maliyeti, üç veya dört yıllık bir dönemde 1,5 milyon € 'ya kadar çıkabilir.

Ancak gelişen endüstri standartları, maliyeti önemli ölçüde düşüren alternatifler sunabilir.

Mart 2019'da altı geliştiriciden oluşan bir ekip, Claris FileMaker'ı temel alan akıllı bir sağlık hizmetleri platformu üzerinde
çalışmaya başladı. Sekiz ay sonra SensinXS'i piyasaya sürdüler.

Bluetooth, iç mekanlarda IoT amaçları için itici faktör olacak. Kanıtlanmış bir teknolojidir. Ucuzdur. Ve çok
uzun pil ömrüne sahiptir.

— Gery Pollet, Blyott

Bluetooth içeren SensinXS, hastanelerin hastane yataklarını ve ilgili varlıkları takip etmesini sağlar. Anahtar ekipmanlara
yapıştırılan Bluetooth etiketleri, konum izleme sinyallerini Bluetooth alıcıları ile donatılmış Wi-Fi erişim noktalarına göndererek
kesintisiz envanter yönetimi sağlar. Bunun için Blyott, hastane sterilizasyon işlemlerine dayanması için 135 ° C'ye (275 ° F)
kadar sıcaklığa dayanabilen bir Bluetooth etiketi bile geliştirdi.

Kişiye bağımlığı önleme.

Pollet, yüksek maliyet verimliliği ve şeffaflığa ek olarak, çözümünün hastaneleri hızlı çalışır duruma getireceğini söylüyor. Birçok
gerçek zamanlı konum belirleme sisteminin gereksiz şekilde karmaşık hale geldiğini, kullanıcıların Wi-Fi erişim noktası konumlarını
belirlemek için hastane haritalarını yüklemelerini gerektirdiklerini belirtti. Aksine, SensinXS’in seçeneği, etiketlenen öğelerin
konumunu belirlemek için makine öğrenimini kullanır. Ekip ayrıca sistemi, Amazon Web Services (AWS) veya Python'da deneyimi
olmayanların bile kendi uygulamalarını birkaç saat gibi kısa bir sürede değiştirmesine izin verecek şekilde genişletilebilir hale getirdi.

AWS ve Claris FileMaker cennette yapılan bir evlilik gibidir. Tipik bir hastane için ayda yüzlerce gigabayt
veriden bahsediyoruz. AWS, bizim için ilgili verileri alıp standart SQL veritabanlarına dönüştürür. Ardından,
platformla son kullanıcı etkileşimini oluşturmak için FileMaker'ı kullanıyoruz.

— Gery Pollet, Blyott

Kasım 2019'da SensinXS, 50 hastanenin katıldığı bir lansman etkinliğine ev sahipliği yaptı ve birkaç tanesi hemen ilgilendiğini
belirtti. Kısa bir süre sonra, hastanelere erişim COVID-19 nedeniyle sınırlı kaldı. Ancak, kurulum zorluklarına rağmen Pollet,
SensinSX'in 2020'nin sonunda 20 hastaneye kurulacağını bildirdi.



!10

Developing an IoT application requires significant forethought. Managers and 
developers must consider what data they want to measure, how often they want to 
measure it, where to store it, how to process it, and how best to act on it. However, most 
IoT applications include common components. 

These components can come together in countless ways depending on the needs of the application. Once in 
place, however, the success reported both by a wide range of users and solutions developers show that IoT 
applications provide companies with new ways to measure critical processes and tap into insights that 
transform their businesses.! 
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Machines Sensors Servers Clients Analysis

Data Collection

Control

APIs

Data Collection 
Most IoT applications employ these components for information-gathering, the baseline functionality of an IoT application. 
These components include: 

Machines. Machines in IoT applications range from vending machines to industrial robots. They engage in an activity for 
which there is perceived benefit in measuring. 
Sensors. Sensors can measure all kinds of phenomena, including heat, light, speed, and direction of motion, changes in 
position, weight, images, length, color, and luminance; new ones continue to be developed. In addition to sensing 
conditions on the device itself, many IoT applications measure environmental conditions such as temperature and lighting. 
Servers: Even relatively simple IoT applications can generate tremendous amounts of data that need to be stored and 
processed for use with desktop applications. A popular option is to use one of the leading cloud offerings to manage this 
storage and processing although some applications rely on local servers.
Clients. Client interfaces can offer dashboards that organize and present data and can alert staff to potential issues. They 
can also be used to adjust machine settings and create overrides in a two-way application Low-code environments can 
quickly build flexible dashboard and control client applications.
Analysis. IoT applications are often deployed tactically at first. However, firms can often achieve far-reaching benefits by 
analyzing IoT-generated data over time to uncover patterns. Machine learning is becoming increasingly popular in this 
phase of applications. 

Control 
While many IoT applications provide a unidirectional flow of data, some enable operators to adjust settings on the fly in order to 
optimize for specific machine tasks or environmental conditions, or override processes should issues arise. 

APIs. Some of the most time-consuming work in creating a two-way IoT application that enables machine control can be 
learning the intricacies of APIs. Products such as Claris Connect that help bridge APIs can save development time.

Creating IoT applications.IoT uygulamaları oluşturma.

Bir IoT uygulaması geliştirmek, önemli bir önsezi gerektirir. Yöneticiler ve geliştiriciler, hangi
verileri ölçmek istediklerini, ne sıklıkla ölçmek istediklerini, nerede depolayacaklarını, nasıl
işleyeceklerini ve bu veriler üzerinde en iyi nasıl hareket edeceklerini düşünmelidir. Bununla
birlikte, çoğu IoT uygulaması ortak bileşenler içerir.

Veri Toplama

Kontrol

Makineler Sensörler Sunucular İstemciler Analiz

API'ler

Bu bileşenler uygulamanın ihtiyacına göre sayısız şekilde bir araya gelebilir. Hem geniş bir kullanıcı yelpazesi hem de
çözüm geliştiricileri tarafından bildirilen başarı, IoT uygulamalarının şirketlere kritik süreçleri ölçmek için yeni yollar
sağladığını gösteriyor.

Veri Toplama
Çoğu IoT uygulaması, bir IoT uygulamasının temel işlevselliği olan bilgi toplama için şu bileşenleri kullanır;

Makineler. IoT uygulamalarındaki makineler, otomat makinelerinden endüstriyel robotlara kadar çeşitlilik gösterir. Ölçmede fayda
olduğu düşünülen bir faaliyette bulunurlar.
Sensörler. Sensörler, ısı, ışık, hız ve hareket yönü, konum, ağırlık, görüntü, uzunluk, renk ve parlaklıktaki değişiklikler dahil olmak
üzere her türlü olayı ölçebilir; yenileri geliştirilmeye devam ediyor. Cihazın kendisindeki koşulları algılamaya ek olarak, birçok IoT
uygulaması sıcaklık ve aydınlatma gibi çevresel koşulları ölçer.

Sunucular. Nispeten basit IoT uygulamaları bile, masaüstü uygulamalarıyla kullanılmak üzere depolanması ve işlenmesi gereken
muazzam miktarda veri üretebilir. Popüler bir seçenek, bazı uygulamalar yerel sunuculara güveniyor olsa da, depolama ve işlemeyi
yönetmek için bulut çözümlerine başvurmaktır.

İstemciler. İstemci arayüzleri, verileri düzenleyen ve sunan gösterge ekranları (dashboard) sunabilir ve personeli olası sorunlar
konusunda uyarabilir. Makine ayarlarını düzenlemek ve çift yönlü kontroller için kullanılabilir. Az kodla geliştirme yapılan platformlar ile,
hızlı bir şekilde esnek pano oluşturabilir. Personeller bu panolar ile uygulamalarını kontrol edebilir.
Analiz. IoT uygulamaları genellikle ilk başta taktiksel olarak konuşlandırılır. Bununla birlikte, firmalar, kalıpları ortaya çıkarmak için
zaman içinde IoT ile üretilen verileri analiz ederek geniş kapsamlı faydalar elde edebilir. Bu uygulama aşamasında makine öğrenimi
giderek daha popüler hale geliyor.

Kontrol
Birçok IoT uygulaması tek yönlü bir veri akışı sağlarken, bazıları operatörlerin belirli makine görevlerini veya çevresel koşulları
optimize etmek veya sorunlar ortaya çıktığında süreçleri durdurmak için anında ayarları değiştirmesine olanak tanır.

API'ler. Makine kontrolüne olanak tanıyan iki yönlü bir IoT uygulaması oluşturmanın en çok zaman alan işlerinden biri, API'lerin
inceliklerini öğrenmek olabilir. API'leri köprülemeye yardımcı olan Claris Connect gibi ürünler geliştirme süresinden tasarruf edebilir.



How Claris can help.

Claris offers the ideal path to deliver modern custom apps that have been making 
businesses grow for decades.! 

Rapidly build apps with Claris FileMaker that you can’t find anywhere — even using 
modern tech like cloud, mobile, and AI. Then connect them together with your other 
apps to automate workflows with Claris Connect, and deliver even more value. 

Plus, you’re not alone. You can start with a wide range of products on!Claris 
Marketplace!created by the industry’s most supportive community. Or if you prefer, 
there are more than 1,400!Claris Partners!who would love to build your app for you. 
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In February 2020, Reticle Research surveyed 323 executives in SMBs in the 
United States and the United Kingdom regarding their attitudes about and 
adoption of Internet of Things/IoT technology. Responses were considered 
from respondents who met the following criteria:! 

Reported working in businesses in the manufacturing, healthcare, consumer products, 
logistics, automotive, energy, or medical device industries.  

Reported being aware of their companies’ IoT initiatives according to this definition of IoT: 
“the automated collecting of data from devices, equipment, or sensors in a way that 
allows taking actions or making decisions based on that data.” Respondents were 
instructed to “not include general connected office systems such as lights and door 
locks.”! 

Reticle Research also conducted interviews with seven Claris developers and customers about 
their experiences developing IoT solutions, and included three of them in this white paper.

Methodology 

About Claris International Inc. 
Claris International Inc., is a Workplace Innovation Platform that offers a suite of services for teams of a 
few to a few hundred who are stuck in a work rut that neither appliance apps nor enterprise systems 
can help them escape. The company’s service offerings, Claris Connect and Claris FileMaker, allow 
problem solvers to quickly solve a universe of unique problems – even as they change. Customers 
choose to build their custom app themselves or with the help of Claris’ global network of more than 
50,000 certified developers. FileMaker is available in 11 languages and has 1 million active users under 
subscription. Claris International Inc., is an Apple subsidiary. 

About Reticle Research 
Founded by innovation research analyst Ross Rubin in 2012, Reticle Research is an independent 
research, advisory and consulting firm with work spanning the globe in the technology, media, events, 
and healthcare industries. 

Metodoloji

Reticle Research, Şubat 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki
KOBİ'lerdeki 323 yöneticiyi Nesnelerin İnterneti / IoT teknolojisi hakkındaki
tutumları ve benimsemeleri konusunda bir anket yaptı. Aşağıdaki kriterleri
karşılayan katılımcıların yanıtları değerlendirildi:

Reticle Research ayrıca yedi Claris geliştiricisi ve müşterisiyle IoT çözümleri geliştirme deneyimleri
hakkında röportajlar yaptı ve bunlardan üçünü bu teknik incelemeye dahil etti.

Rapor için İmalat, sağlık hizmetleri, tüketici ürünleri, lojistik, otomotiv, enerji veya tıbbi cihaz
sektörlerindeki işletmelerde çalışıldı.

IoT'nin şu tanımına göre şirketlerinin IoT girişimlerinin farkında olduğu bildirildi: "Cihazlardan,
ekipmandan veya sensörlerden otomatik olarak veri toplanması, bu verilere dayalı olarak
eylemler gerçekleştirmeye veya kararlar almaya izin verecek şekilde." Katılımcılara "ışıklar ve
kapı kilitleri gibi genel bağlantılı ofis sistemlerini dahil etmemeleri" talimatı verildi.

Hakkımızda
Cabitaş olarak on yıllardır genç, dinamik ve uzman ekibimizle hayatı kolaylaştıran çözümler
üretiyoruz. Cihazlardaki uygulamalarla kurumsal sistemlerin arasında sıkışmış, işletmleri kurtarıyoruz,
ister bir kaç kişlik, isterse yüzlerce kişilik ekipleri olsun. Claris FileMaker ve Claris Connect ile tam da
ihitiyacınıza özel uygulamaları ve sistemleri geliştirmenize yardım ediyoruz, isterseniz de sizin için
geliştiriyoruz. Claris'in dünya çapında 1 milyondan fazla kişi kullanıyor, Claris Platformu ile binden
fazla yazılımcı özel uygulamlaar üretiyor. Cabitaş, Claris'in Türkiye Çözüm Ortaklığını icra etmektedir.
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Reticle Research Hakkında

İnovasyon araştırma analisti Ross Rubin tarafından 2012 yılında kurulan Reticle Research, dünya
çapında teknoloji, medya, etkinlikler ve sağlık sektörlerinde çalışmaları olan bağımsız bir araştırma,
danışmanlık ve danışmanlık şirketidir.


