
 

 

 

Co je součástí licence? 

Licence, „Annual Subscription – PLATINUM 
for Developers“, která je součástí LPWAN 
SigFox node, umožňuje zdarma rok provádět 
jakékoliv experimenty v plné možné míře a to 
je 140 zpráv do internetu a 4 zprávy do 
zařízení. SigFox k licenci poskytuje také 
zdarma vlastní rozhraní pro geolokaci 
pod názvem Spot'it. 

 

Potřebujete zařízení řádně používat i komerčně?  

Samozřejmě není problém. Můžete si u 
společnosti SigFox objednat certifikaci a 
potom zařízení lze komerčně i nekomerčně 
využívat ve standartním licenčním režimu. 
Pokud potřebujte pomoc, můžete se 
s dotazem obrátit na společnost 
www.lpwan.cz, která zprostředkuje kontakt 
se společností SigFox.  

 

 

Kdo jsme 

O naší společnosti 

Zabýváme se výzkumem a vývojem inteligentních systémů pro 
internet věcí nové generace. Testujeme LoRa a Sigfox modemy 
od různých výrobců na kompatibilitu použití v ČR. Vyvíjíme 
koncová měřící a řídící zařízení pro sítě LPWAN. Navrhujeme 
napájecí systémy a optimalizujeme algoritmy pro nejnižší 
možnou spotřebu energie. Zkoumáme možnosti použití 
nejrůznějších periferií.Vytváříme přehledný informační systém 
pro komunikaci s internetem věcí. Poskytujeme poradenství 
v oblasti ekosystému LPWAN sítí.  

 

Kontakt 

Telefon: +420 777 454 055 
E-mail: info@lpwan.cz 
Web: WWW.LPWAN.CZ 

 

 

LICENCE 

 

 

ČTĚTE POZORNĚ NEŽ 
AKTIVUJETE ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

SigFox DevKity jsou perfektní. 
Ale…  
Co se ale stane za rok, až skončí 
platnost licence?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aktuálně můžeme na odkazu 
https://partners.sigfox.com/products/kit 
naleznout 55 vývojových kitů.  
 
Co se s nimi stane za jeden rok po aktivaci? 

Jak možná víte, každé zařízení připojené do sítě 
SigFox musí být certifikované, jinak ho nelze 
připojit do sítě. Síť SigFox vyžaduje certifikaci 
všech zařízení, které jsou do ní připojené. 

Je to cesta, která pomůže udržet zařízení SigFox 
v určité kvalitativní úrovni a pod jakousi 
taktovkou. Pro vývojáře, vědce a učitele se 
bohužel tato strategie stává finančně nákladná a 
vývoj je bez nemalých finančních prostředků 
téměř nemožný. 

Lze tedy vůbec připojit necertifikované zařízení 
do sítě SigFox?  

Ano, řešením je vývojová sada (takzvaný DevKit) 
s licencí od společnosti SigFox s názvem 
„Subscription - special offer for dev kit 
makers“ s produktem „Annual Subscription – 
PLATINUM“. 

 

 

 
Tuto licenci společnost Sigfox přiřazuje zpravidla pro 
DevKity jako je například LPWAN SigFox node. 
Vývojové moduly „Dev Kits“ poskytované s licencí 
„special offer for dev kit makers“ se nepovažují za 
finální produkty. 

 

SigFox DevKity jsou perfektní. Ale… Co se ale 
stane za rok, až skončí platnost licence?  

Po uplynutí doby 1 roku od registrace licence 
„Annual Subscription PLATINUM“ (tato licence je 
standardně dodávána s DevKity pro Sigfox) se stává 
vývojový kit (DevKit) nelicencovaný a dle pravidel 
společnosti SigFox, má mít zakázaný přístup do sítě. 

To znamená, že za rok přestane DevKit komunikovat 
a mohu ho vyhodit do koše? Ne, můžete ho dál 
používat, ale má to háček. 

Společnost SigFox si je vědoma problému s koncem 
platnosti DevKit licence a přislíbila „SigFox online 
platformu“ pro kusové použití v nekomerčním 
sektoru, pokud zařízení kupujete za účelem 
testování nebo vzdělávání. 

 

Vlastnosti této online platformy bohužel 
nejsou v době psaní tohoto dokumentu 
známy. Výrobce a prodejce modulů DevKit 
jako je například společnost LPWAN s 
produktem SigFox node, není schopen 
predikovat politiku společnosti SigFox a 
nenese žádnou odpovědnost za postoj 
společnosti po uplynutí doby 1 roku provozu 
zařízení. Prosím, pamatujte na to. 
Doporučujeme pravidelně kontrolovat web 
www.lpwan.cz, kam budeme publikovat 
novinky nejenom o licencích a pokusíme se co 
možná nejvíce pomoci. Děkujeme. 

Novinka 05/2017: Společnost SIMPLECELL 
NETWORKS A.S. nabízí pomocnou ruku 
vývojářům. Nabídka je velkorysá. Pokud v 
době expirace licence „Annual Subscription 
PLATINUM“ nebude přístupná „SigFox 
online platforma“ pro DevKity, můžete si 
zažádat o trial licenci na  stránce 
www.simplecell.eu/kontakt/#toggle-id-2 
Trial licence poskytuje SIMPLECELL 
NETWORKS A.S. pro účely vývoje a testování. 

 

 


