
Pagina 1 van 31 
 

Workshop  Narrowband IoT (NB-IoT) 

 

 

Benodigdheden  

 

 

LET OP 

Eerst alle stappen (tot stap 5) doorlopen en dan pas apparaat aansluiten aan een stroomvoorziening. 
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Stap 1 – Registeren  

Ga naar https://portal.iot.t-mobile.nl/order/starter/account/register en maak een nieuwe account 

aan. LET OP: Gebruik een valide emailadres, want je moet je account activeren met je email. 

 
 

Stap 2 - Bevestig je e-mailadres 

Ga naar je mailbox en klik op de link in de email om je account te activeren.  

 

https://portal.iot.t-mobile.nl/order/starter/account/register


Pagina 3 van 31 
 

Stap 3.1 – Ga verder 

Klik op “NEXT” nadat jouw account is geactiveerd. 

 

 

Stap 3.2 – Ga verder 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “We're curious, what are you going to develop? ;-)”. 

Vul beide velden in en klik vervolgens op “NEXT”. 
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3.3 – Ga verder 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “Where can we send your simcard?”. 

Kies hier voor de optie “I already have simcards” en klik vervolgens op “SEND” 

 

 
 

3.4 – Ga verder 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “Thanks you for your order!”. 

Klik binnen dit scherm op de knop “GO TO YOUR DASHBOARD”. 
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4.1 – Apparaat registreren 

Binnen je dashboard heb je een keuzemenu. Kies hier eerst voor de optie “STARTERKIT” en 

vervolgens voor “REGISTER DEVICE”. 

 

 

4.2 – Apparaat registreren 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “Register device”. Vul het juiste IMEI-nummer in en kies 

het juiste protocol (UDP) binnen dit scherm. 

LET OP: Het IMEI-nummer staat op de bijgeleverde hardware. 
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4.3 – Apparaat aanzetten 

Nadat je het apparaat hebt geregistreerd kun je deze aansluiten op een stroomvoorziening. Als het 

apparaat juist is geregistreerd kun je dit zien binnen je dashboard.  

Zie “First message” en “Last message”. 

 

 

 

Tracker & Sensor 

Led Yellow 
 

Bootmenu waiting (only when USB) 

Led Blue Connecting 
 

Led Magenta First payload sent ..and … wait for GPS fix  (Max 
time = 2 minutes) 
 

Led RED & GREEN & OFF Sequence Sleep and every 5 minutes send sensor data and 
go back to sleep  
 

 

Activation by Shake 

 - Start GPS Fix sequence and send data 

Charging small orange led 
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5 – Application server 

Kies binnen je scherm voor “YOUR APPLICATION SERVER”. Vul vervolgens het veld “CALLBACK URL” 

in met de waarde “https://api.allthingstalk.io/proxy/network/tmobilenl”. 

 

 

 

 

 

Ga verder als stap 1 tot 5 zijn gelukt.  

Vraag om hulp indien dit niet is gelukt. 
 
  

https://api.allthingstalk.io/proxy/network/tmobilenl
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Stap 6 – Maak een nieuwe account aan 

Ga naar https://maker.allthingstalk.com/ en maak een nieuwe account aan. 

LET OP: Gebruik een valide emailadres, want je moet je account activeren met je email. 

 

  

https://maker.allthingstalk.com/


Pagina 9 van 31 
 

Stap 7 - Bevestig je e-mailadres 

Ga naar je mailbox en klik op de link in de email om je account te activeren.  
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Stap 8 – Login  

Login met je gebruikersnaam en wachtwoord op https://maker.allthingstalk.com/signin. 

 

  

https://maker.allthingstalk.com/signin
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Stap 9.1 – Connect a device 

Nadat je bent ingelogd krijg je een control paneel te zien. Kies in dit scherm eerst voor “DEVICES” en 

vervolgens voor “CONNECT A DEVICE”. 

 

 

 

Stap 9.2 – Connect a device  

Nadat je stap 9.1 hebt uitgevoerd krijg je een nieuw scherm te zien genaamd “NEW DEVICE”.  

Kies binnen dit scherm voor het juiste apparaat, in dit geval “SODAQ NB-Iot shield”. 
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Stap 9.3 – Connect a device  

Kies ook het juiste NB-IoT netwerkprovider. In dit geval T-Mobile. 

 
 

Stap 9.4 – Connect a device 

Vul de velden “Device name” en “IMEI” in met de juiste waardes. 

Device name kan je zelf verzinnen. 

IMEI staat op de meegeleverde hardware. 

Klik vervolgens op “CONNECT” 
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Stap 10.1 – Debug 

Kies in het menu voor “DEVICES” en kies vervolgens voor het device die zojuist hebt geregistreerd.  

 

Stap 10.2 – Debug 

Je krijgt een nieuw scherm te zien. Kies binnen dit scherm voor “DEBUG”. Wacht vervolgens af tot 

jouw hardware een bericht verstuurd met de bijbehorende informatie (zie screenshot). 

LET OP: Als je apparaat in de slaapmodus staat, schud hem dan wakker. 
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Stap 11.1 – Create Assets 

Als stap 10 is gelukt ga dan verder. Kies binnen jouw scherm voor “ASSETS” en kies vervolgens voor 

“CREATE ASSET” 

 

 

 

Stap 11.2 – Create Assets 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “New asset”. In totaal dien je drie sensoren toe te 

voegen als asset.  

 

Assets: Kind: Name: Type: 

Location (Lat & Lon) Sensor g Location 

Temperature Sensor t Number 

Battery voltage Sensor v Number 

 

Zie afbeeldingen op volgende pagina voor het toevoegen van assets. 
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Stap 11.3 – Assets uitlezen 

Als je een beetje wacht zie je dat de assets waardes krijgen (zie screenshot) 
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Stap 12.1 – Create a Pinboard 

Kies binnen het menu voor de optie “PINBOARDS” en kies vervolgens de optie “CREATE PINBOARD”. 

Geef jouw Pinboard een leuke naam en klik ten slotte op “CREATE”. 

 

 

Stap 12.2 – Arrange Pinboard 

Je krijgt een scherm te zien genaamd “Get started with pinboards”. Kies binnen dit scherm voor de 

optie “ARRANGE PINBOARD”. 
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Stap 12.3 – New pin 

Je krijgt een nieuw scherm te zien. Kies binnen dit scherm voor de optie “New pin”. 

 

 

 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “PIN CONTROL”. Vul de velden in met bijvoorbeeld de 

volgende gegevens (zie screenshot) en klik vervolgens op “NEXT”. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “PIN CONTROL > CHART”. Kies binnen dit scherm voor de 

juiste opties (zie screenshot). Klik ten slotte op “PIN”.  

 

 

Je krijgt een nieuw scherm te zien met jouw gegenereerde Chart waarop de temperatuur te zien is. 

Klik op “Save” om de grafiek op te slaan. 

 

Stap 12.4 – Zelf een pin toevoegen 

Probeer nu zelf een nieuwe pin toe te voegen (bijvoorbeeld een kaart met jouw locatie). 
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EXTRA STAPPEN (NIET VERPLICHT) 

 

Stap 13 – Telefoon registeren 

Kies binnen het menu voor de optie “DEVICES” en kies vervolgens voor “NEW DEVICE”. 

 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “NEW DEVICE”. 

Scrol omlaag en kies voor de optie “Your smartphone”. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien.  

Scan de QR-code of ga direct naar de URL. 

 

Na het scannen van de QR-code of direct surfen naar de URL krijg je jouw telefoongegevens  

(zoals batterijpercentage en locatie) op het scherm te zien. 
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Stap 14 – Weergeef data van meerdere apparaten op een pinboard 

Ga naar “PINBOARDS” en klik vervolgens op “Arrange pinboard”   

Kies daarna voor de optie “New Pin”. 

 

Probeer nu zelf een nieuwe pin toe te voegen. 
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EXTRA STAPPEN (NIET VERPLICHT) 

Stap 15.1 – Create rules 

Ga naar de homepagina en klik op je gebruikersnaam (rechtsboven in het scherm). Klik vervolgens op 

“Your rules”. 

 

Stap 15.2 – Create rules 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “YOUR RULES”. Kies binnen dit scherm voor de optie 

“CREATE RULE”. 
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Stap 15.3 – Create rules 

Je krijgt een nieuw scherm te zien genaamd “New rule”. Kies binnen dit scherm voor de optie “Use 

rules wizard”. 

 

Je krijgt een nieuw scherm te zien. Kies binnen dit scherm voor de optie “Asset state change” en klik 

vervolgens op “Continue”. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien. Kies binnen dit scherm voor de juiste opties (zie screenshot) en 

klik vervolgens op “Continue” om verder te gaan. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien. Kies binnen dit scherm voor de optie “Notify me” en klik 

vervolgens op “Continue” om verder te gaan. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien. Vul binnen dit scherm de velden in met de juiste waardes (zie 

screenshot) en klik vervolgens op “Continue To Else action” om verder te gaan. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien. Kies binnen dit scherm voor de optie “Notify me” en klik 

vervolgens op “Continue” om de verder te gaan. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien. Vul binnen dit scherm de velden in met de juiste waardes (zie 

screenshot) en klik vervolgens op “Save Rule” om verder te gaan. 
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Je krijgt een nieuw scherm te zien. Vul binnen dit scherm het veld in met de juiste waarde (zie 

screenshot) en klik vervolgens op “Save and start” om verder te gaan. 
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Stap 15.4 - Notificatie ontvangen 

Kijk binnen je dashboard bij notificaties.  

 


