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Een collegiaal 2009
“Collega’s krijgen in het nieuwe jaar nauwelijks meer
aandacht.” Deze verontrustende mededeling stond
in een persbericht dat T-Mobile vlak voor de feestdagen had uitgestuurd. De telecomprovider had ruim
duizend Nederlanders gevraagd naar hun gewoontes
tijdens Oud en Nieuw.
De uitkomsten moeten T-Mobile tot tevredenheid
hebben gestemd. “Bellen en sms’en zijn inmiddels
‘nieuwe’ gewoonten tijdens de jaarwisseling”,
zo luidt een van de conclusies. “60 % van de
Nederlanders vindt het heel normaal dat er direct na
de jaarwisseling wordt gebeld en ge-sms’t. Een op de
tien Nederlanders geeft zelfs aan geen leuke Oud en
Nieuw te hebben als ze niet worden gebeld.”
Toch werd ik bij het lezen van het persbericht niet
echt vrolijk. “Heel uitbundig wordt oudejaarsavond
niet gevierd; de meeste mannen kleden zich niet
feestelijk en tussen 02.00 en 03.00 uur gaan de
meeste Nederlanders al naar bed.” En verderop: “Een
kwart van de Nederlanders luistert het liefst naar
‘Happy New Year’ van Abba.” Kortom, geen onderzoek
om vrolijk van te worden...
Verontrustender is het gebrek aan interesse voor
collega’s en alles wat met werk te maken heeft. Bij
de goede voornemens staat ‘meer interesse tonen in
collega’s’ helemaal onderaan, op gelijke hoogte met
‘vroeger opstaan’. “De baas is het minst geliefd; hij of
zij wordt nauwelijks gebeld na middernacht”, aldus
T-Mobile.
En dat terwijl samenwerking broodnodig is, zo blijkt
ook in deze eerste Verbinding van het nieuwe jaar.
Zo doet Hans Borgonjen verslag van de inspanningen
die binnen het het Europese overlegplatform ‘Police
Cooperation’ worden gedaan om van TETRA een
internationaal werkende standaard te maken. Gebrek
aan interoperabiliteit staat samenwerking nu nog in
de weg.
Samenwerking stond ook centraal tijdens het laatste
Nationaal FrequentiebeleidsOverleg waarvan u op
pagina 30 een verslag leest. Zo werd de vraag gesteld
wat we gaan doen met Band I, de band die grotendeels is vrij gekomen door de komst van TETRA en
digitale televisie? Zonder een goede samenwerking
met onze buurlanden en een samenwerking tussen de
marktpartijen zal Band I echter nog lang braak blijven
liggen, zo bleek tijdens de discussie.
De WiMax-veiling blijft in 2009 een heet hangijzer.
Zoals u op pagina 8 kunt lezen, zijn in december
de spelregels voor de veiling weer veranderd. Voor
staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische
Zaken aanleiding om de pret verder te drukken door
alvast te voorspellen dat de veiling pas in 2010 kan
plaatsvinden. Dit nieuwe uitstel naar 2010 levert toch
wel een lastige situatie op, omdat de OOV-sector zo
langzamerhand dringend behoefte heeft aan mobiele
breedband. WiMax kan daar een belangrijke rol in
spelen maar dan moeten alle partijen wel iets meer
- ik zou haast zeggen - collegiaal samenwerken om die
veiling nu eindelijk eens van de grond te krijgen.
Ferry Waterkamp
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Brandweerlieden onderweg geïnformeerd

Informatiesysteem
Brandweer Terneuzen
voorkomt ademnood
Voor brandweerlieden is informatie over een brandend object van levensbelang.
Maar zeker zo belangrijk is de informatie over de brandweerlieden zelf. Brandweer
Terneuzen nam begin november 2008 een geavanceerd informatiesysteem
in gebruik, waarmee onder andere de druk in de ademluchtflessen van de
brandweerlieden op afstand kan worden gemeten.
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Het verzorgingsgebied waarin het ZeeuwsVlaamse Terneuzen ligt, is na Rotterdam het
risicovolste van Nederland. Dit heeft vooral te
maken met de petrochemische industrie in dit
deel van het land. Bovendien ligt Terneuzen
aan de Westerschelde, een waterweg met
veel scheepvaartverkeer met vaak gevaarlijke
stoffen aan boord. Verder heeft de komst
van de Westerscheldetunnel voor een extra
belasting gezorgd voor de brandweer in
Terneuzen.
Brandweer Terneuzen was op zoek naar een ITinformatiesysteem op de brandweerwagens,
waarmee brandweerlieden onderweg en ter
plaatse beschikken over levensreddende informatie. Na een selectieronde vroeg het brandweerkorps IDP deze oplossing in te bouwen in
zijn wagenpark. IDP (www.idpautoinbouw.nl)
is partner van de In Sim-organisatie
(www.insim.nl), een landelijk samenwerkingsverband van onafhankelijke en zelfstandige
specialisten in tele- en datacommunicatie.

Telemetrie
“Bij de selectie van het nieuwe informatiesysteem stond de veiligheid van de
brandweerlieden voorop”, zegt Luc
Wassenberg, verantwoordelijk voor ‘Proactie
en Crisisbeheersing’ bij de brandweer van
Terneuzen. Een technologisch hoogstandje,
volgens hem, is het telemetriesysteem
van MSA (www.msaned.nl) waarmee kan
worden gemeten hoeveel ademlucht een
brandweerman- of vrouw nog in zijn of haar
ademluchtfles heeft zitten. “We kunnen in
realtime zien hoeveel ademlucht een collega
nog heeft en hoe lang hij nog in een brandend
gebouw kan blijven. Wij zijn de eerste in
Nederland met een dergelijk systeem.”
“Zoals gebruikelijk gaan we in teams van twee
of hooguit drie personen een brandend pand
binnen”, legt Wassenberg uit. “De afzonderlijke personen krijgen een tag, zodat we
precies weten waar Jantje en Pietje zijn. Door
op een team te klikken kun je informatie
ophalen over bijvoorbeeld de hoeveelheid
ademlucht die nog beschikbaar is. Maar het
systeem slaat zelf ook alarm bij een te laag
niveau van ademlucht of als een brandweerman een tijd niet heeft bewogen.”
De speciale ademluchtflessen zijn voorzien van
een zender die de informatie doorstuurt naar
een losstaande unit, de ‘scout’. Deze scout
staat in contact met een (radio)zender/ontvanger op een tablet pc, waarmee bijvoorbeeld de pompbediende het luchtverbruik
van de manschappen kan uitlezen. Voor de
overdracht van de gegevens gebruikt de
Brandweer Terneuzen Wifi. “Tijdens testen
bleek dat de dekking binnen gebouwen beter
is dan bij TMO en DMO van C2000’, vertelt
Wassenberg.

Centrale opslag gegevens
Een ander belangrijk aspect van het nieuwe
informatiesysteem is volgens Wassenberg de
centrale opslag van gegevens, zoals wat de
beste aanrijroute is en waar de brandkraan
staat. “Je wilt voorkomen dat je ter plaatse de
gegevens nog bij elkaar moet gaan zoeken.”
“Een alarmmelding wordt met P2000 recht in
het systeem geschoten”, legt hij uit. “Daarna
wordt via het geografisch informatiesysteem
GIS een lijst met alle adressen opgehaald.” Via
het crash&recovery-systeem kan de brandweerman of -vrouw bijvoorbeeld zien waar
hij of zij bij een verongelukte auto het beste
kan knippen om mensen te bevrijden. Ook kan
een brandweerman opvragen welke vergunningen er voor een bedrijf zijn afgegeven,
welke stoffen er liggen opgeslagen en hoeveel
mensen er werken.
De wagens zelf zijn door inbouwspecialist
IDP uitgerust met voorin een ‘hufterproof’
tablet pc van Xplore Technologies
(www.xploretech.com) die tijdens een actie
mee naar buiten kan worden genomen. Achterin zijn de brandweerwagens uitgerust met
een touchscreen om de informatie te bekijken
die beschikbaar is op de tablet pc. “De combinatie van mobiel en touchscreen is volgens
mij uniek”, zegt Wassenberg. “Ik ken geen
ander korps dat het op deze manier doet.”

Succesvolle proef
Totaal gaat het om dertien auto’s waarin het
IT-systeem binnen enkele maanden is ingebouwd. Een flinke uitdaging, omdat er veel
aanpassingen aan de wagens nodig waren en
het allemaal verschillende typen en merken
zijn. Brandweer Terneuzen koos ervoor om als



Over de brandweer
in Terneuzen
Brandweer Terneuzen bestaat uit
twaalf verschillende brandweerploegen
verdeeld over tien posten. Er werken
op de hoofdpost twintig beroepsbrandweerlieden en in totaal 240 brandweervrijwilligers.
Op dit moment beschikt Brandweer
Terneuzen over zevenentwintig auto’s,
waaronder dertien tankautospuiten
en een hoogwerker. Voor de Westerscheldetunnel hebben zij twee speciale
voertuigen. Het eerste is een SIV (snel
interventievoertuig) dat bij calamiteiten gemakkelijk langs het verkeer de
tunnel kan inrijden. Daarnaast is deze
auto voorzien van een blussysteem
voor autobranden en reddingssystemen, zoals een schaar en spreider, om
mensen uit autowrakken te bevrijden.
De andere speciale wagen is een
schuimblusvoertuig, een zogenoemd
CAFS-voertuig (compressed air foam
systems). Deze wagen is speciaal uitgerust voor vloeistofbranden in de tunnel
en is daarnaast uitstekend geschikt voor
andersoortige branden.

proef eerst een tankautospuit te voorzien van
de IT-oplossing. Henk Overeem, verantwoordelijk voor het materieel van de brandweer in
Terneuzen: “Toen die proef succesvol bleek,
hebben we het groene licht gegeven voor de
andere auto’s. Het kost IDP maximaal zo’n 80
uur per auto. Dat lijkt veel, maar een Volvo
ziet er van binnen heel anders uit dan een
Mercedes. IDP moet daarom bij elke auto
opnieuw bekijken wat de beste oplossing is.
Verder zitten in elke auto bijvoorbeeld diverse
portofoonladers en handlampladers, een
gas- en explosiemeter en een warmtebeeldcamera. De auto’s moeten eerst helemaal
worden leeggehaald voordat een nieuw, extra
systeem kan worden ingebouwd.”

Gebruiksvriendelijk
Met het ingebouwde IT-informatiesysteem
loopt Brandweer Terneuzen landelijk voorop.
Overeem hoopt dat deze pilot navolging
krijgt in de rest van Nederland. “Bij brand is
snelheid geboden. Voordat je uitrukt, is het
niet te doen om alles over een bepaald object
nog eerst even uit te printen. Steeds meer informatie komt digitaal beschikbaar. Het werd
tijd dat wij op de wagens ook over die actuele
informatie beschikken. Wij zijn erg te spreken
over dit zeer gebruiksvriendelijke systeem.”
Door Ferry Waterkamp

kort nieuws
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Microsoft visualiseert communicatie
tijdens ramp
Een gestroomlijnde communicatie en een goede samenwerking
zijn essentieel bij het bestrijden
van een ramp. Dat valt in de praktijk vaak niet mee, zeker niet als
de bestaande ICT-infrastructuur
is beschadigd. Microsoft hoopt
voor de nodige coördinatie te
zorgen met Eagle 1, een tool om
data te visualiseren en in kaart te
brengen.
Eagle 1 is momenteel nog in
ontwikkeling, maar moet in
de loop van 2009 beschikbaar
komen. De tool haalt informatie
uit verschillende databases
en toont een interactieve
plattegrond waarop bijvoorbeeld

alle scholen, militaire bases en
ziekenhuizen in een gebied staan.
Ook wordt getoond hoeveel
mensen in bijvoorbeeld een
ziekenhuis aanwezig zijn, hoe het
evacuatieplan eruit ziet en zelfs
waar gaslekken kunnen optreden.
Microsoft gebruikt Virtual Earth
om de interactieve plattegrond
te tonen. De kracht van Eagle 1
is echter hoe de informatie uit
verschillende bronnen, zoals
Oracle- en SAP-databases, wordt
gehaald en wordt getoond op een
groot scherm, zoals de Microsofts
Surface, een groot scherm
vermomd als tafel.

Surfnet biedt tijdelijke verbindingen
Surfnet introduceert een nieuw concept om tijdelijk een rechtstreekse
dataverbinding over glasvezel op te zetten. De ICT-innovator gebruikt
hiervoor dynamische lichtpaden van 1 Gbps die door een gebruiker tussen
twee punten in het Surfnet-netwerk tot stand kan worden gebracht.
Surflichtpaden maken grote datastromen mogelijk over een ‘eigen snelweg’, buiten het reguliere internet om. Wetenschappers gebruiken lichtpaden onder meer om grote databestanden uit te wisselen of naar een supercomputer te sturen. Lichtpaden lenen zich ook voor toepassingen, waarbij
extreem hoge beeldkwaliteit van belang is, zoals bij medische diagnostiek
op afstand, 3D-visualisaties of het uitwisselen van HD-beeldmateriaal.

Parijse demo van WiMax met Mimo
Agilent Technologies, AlcatelLucent en Runcom Technologies
hebben begin december tijdens
het European Nanoelectronics
Forum 2008 in Parijs een
demonstratie gegeven van een
Mimo-WiMax-transmissie. De
drie bedrijven wilden hiermee
aantonen dat het met Mimo
(multiple input multiple
output) mogelijk is om WiMaxverbindingen met verschillende
karakteristieken op te zetten.
Mimo is ook inzetbaar in
combinatie met 3G, LTE en Wifi.
De demonstratie vormt een
onderdeel van het Medea+2A103

Mimowa-project waaraan de
drie bedrijven deelnemen. Het
systeem voor de demonstratie
bestond uit een basisstation
van Alcatel-Lucent, een gebruikersterminal van Runcom, twee
antennes voor zenden en twee
antennes voor ontvangst. Agilent
zorgde voor de test- en meetapparatuur. Tijdens de demonstratie
is gebruik gemaakt van STBC
(space time block coding) en SM
(spatial multiplexing). Waar STBC
onder slechte omstandigheden
een robuuste verbinding kan
opzetten, levert SM een hogere
doorvoersnelheid.
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In Europa wint draadloos het van bekabeld
Het merendeel (54 %) van de grote bedrijven
in Europa investeert inmiddels meer geld in
draadloze dan in bekabelde ICT-infrastructuur. Dat blijkt uit een onderzoek onder
vierhonderd IT-managers bij bedrijven met
meer dan duizend medewerkers in GrootBrittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland
Italië, Spanje en Scandinavië. Het onderzoek
is uitgevoerd door het onafhankelijke bureau
Vanson Bourne in opdracht van de Enterprise
Mobility-divisie van Motorola.
Van de Nederlandse IT-managers zegt 42 % op
dit moment meer te investeren in draadloze
dan in bekabelde netwerken, terwijl 94 %
verwacht dat binnen drie jaar alle apparatuur
in het eigen netwerk geschikt zal zijn voor
draadloze communicatie. In ons land blijkt

20 % van de grote organisaties te werken met
een volledig bekabeld LAN, 58 % met een
combinatie van draadloos en bekabelde netwerken, 14 % met een hoofdzakelijk draadloze
en 18 % met een volledige draadloze infrastructuur. Ruim driekwart van de Nederlandse
IT-managers gaat er vanuit dat hun netwerk
in 2010 volledig draadloos zal zijn, mits de
beveiliging en prestaties geen problemen
opleveren.
De respondenten is ook gevraagd welke
factoren de doorslag geven bij de keuze
voor een draadloos in plaats van bekabeld
netwerk. Daarbij noemt 57 % de strategische
noodzaak van mobiliteit van de medewerkers,
terwijl anderen kiezen voor draadloos op het
moment dat een bestaand bekabeld netwerk

moet worden uitgebreid of vervangen. Ook
blijkt dat 88 % van de bedrijven verwacht dat
binnen drie jaar alle netwerkapparatuur in
hun organisatie geschikt zal zijn voor draadloze communicatie.

T-Mobile versterkt
UMTS-signaal in winkels
T-Mobile is eind 2008 gestart met het testen van ‘smart repeaters’ die
het UMTS-signaal moeten versterken. De signaalversterkers zijn afkomstig van het Amerikaanse Nextivity en worden in eerste instantie alleen
getest in de winkels van T-Mobile. De repeaters zijn uitgerust met smart
antenna-techniek en een intelligente processor om het sterkste signaal op
te pikken en verstekt door te sturen. Daarvoor worden technieken ingezet
als filtering en onderdrukking van echo.

WiMax-veiling loopt opnieuw vertraging op
De Tweede Kamer heeft op 18 december een
motie aangenomen waarin wordt geëist dat
bij de WiMax-veiling een van de vijf beschikbare 2,6 GHz-kavels wordt gereserveerd voor
nieuwkomers op de markt. KPN, Vodafone,
T-Mobile en de kabelmaatschappijen mogen
niet bieden op dit kavel. Staatssecretaris
Frank Heemskerk vreest dat de veiling door
deze eis verder vertraging oploopt en pas in
2010 kan plaatsvinden. De veiling stond oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2007.
De Tweede Kamer gaat met de motie nog
een stap verder dan Heemskerk een dag
eerder in een brief aan de Tweede Kamer
had voorgesteld. De bewindsman kondigde
in zijn brief aan de maximaal te verwerven
frequentieruimte per partij te verlagen van
80 naar 40 MHz. In totaal is er 194,7 MHz
aan frequentieruimte beschikbaar. “Hiermee
wordt ruimte geboden aan ten minste twee
nieuwkomers op de markt”, zo liet de staats-

secretaris weten. “Dit betekent dat de huidige
drie operators met een eigen mobiel netwerk
ook maximaal 40 MHz per partij kunnen
verkrijgen.”
Heemskerk was oorspronkelijk niet van plan
om de kabelbedrijven uit te sluiten van de
groep nieuwkomers. “Dit zou leiden tot onevenredige benadeling van de kabelbedrijven,
omdat zij niet de voordelen hebben van een
bestaand mobiel netwerk en positie op de
whole sale mobiele markt.”
Verder kondigde Heemskerk aan de ingebruiknameverplichting te verzwaren. Binnen twee
jaar moet per verginning van 5 MHz in een
gebied van ten minste 20 km2 dekking worden
gerealiseerd. Bovendien is nu de aanvullende
eis opgenomen die de vergunninghouder verplicht bij een vergunning voor 40 MHz binnen
vijf jaar ten minste 1.600 km2 in gebruik te
nemen voor het aanbieden van een openbare
elektronische communicatiedienst.
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Trapeze maakt wifi
mét locatiebepaling mogelijk
Wifi met locatiebepaling biedt voor de OOV-sector zeer
interessante mogelijkheden. Zo kan relevante informatie
over een gebouw of locatie volledig automatisch naar de
betrokken functionaris worden ‘gepusht’. Trapeze Networks
maakt dit nu met de location appliance mogelijk.
Bij Wifi-netwerken draaide het in eerste
instantie vooral om datacommunicatie. Later
kwam daar spraak bij, waarmee Wifi voor
specifieke toepassingen meer en meer ging
concurreren met radiocommunicatie. Als het
aan Bart Tillmans ligt, is locatie de volgende
horde die Wifi gaat nemen. Tillmans is vicepresident marketing van Trapeze Networks,
een Amerikaanse aanbieder van technologie
voor draadloze netwerken. Het bedrijf heeft
onlangs Newbury Networks overgenomen.
Deze laatste firma heeft een zogeheten
location appliance ontwikkeld, waardoor
draadloos communiceren nadrukkelijk aan
locatie kan worden gekoppeld.
Hoewel Newbury noch Trapeze tot nu
toe veel projecten in de OOV-sector heeft
gedaan, zijn ze al wel geruime tijd actief
in de gezondheidszorg. Voorbeelden
in die branche laten goed zien wat de
mogelijkheden zijn die de combinatie van Wifi
en locatiebepaling te bieden heeft. Newbury
is in feite een softwareontwikkelaar die zijn
locatieapplicaties levert op basis van een
standaard Linux-server. Een van de applicaties
maakt het mogelijk informatie naar een
gebruiker te pushen, waarbij de vraag
welke info wordt aangeboden geheel door
de locatie van de persoon wordt bepaald.
Een mooi voorbeeld is het gebruik van deze
techniek in een ziekenhuis. Doordat centraal
is vastgelegd welke patiënt in welke kamer
ligt, worden de patiëntgegevens naar de pda
van de arts gepusht zodra deze de kamer

van de patiënt betreedt. Het vaststellen
van de locatie gebeurt door de positie van
de client van de gebruiker – pda, notebook
of bijvoorbeeld Wifi-telefoon – ten opzichte
van een aantal basisstations te meten.
Een vergelijkbare aanpak zou in de OOVsector uiteraard zeer interessante nieuwe
mogelijkheden bieden.
Een tweede toepassing is het gebruik
van locatie-informatie om de positie van
materieel en goederen te volgen. Deze
aanpak, ook wel asset tracking geheten,
kan eveneens bij grote incidenten of
evenementen van pas komen. Hierbij
worden RF-tags aan de te volgen producten
vastgemaakt, zodat hun positie via de Wifibasisstations kan worden vastgesteld. Een
andere interessante en reeds gerealiseerde
toepassing is locatiebepaling gekoppeld aan
VoIP. Hierdoor kunnen gebruikers gesproken
instructies ontvangen via een headset en op
basis van hun specifieke locatie, zodat zij hun
handen vrij hebben voor andere activiteiten.
De software die Newbury heeft ontwikkeld,
wordt op korte termijn voorzien van een
API (application programming interface).
Hierdoor wordt het veel eenvoudiger
locatiebepaling in een Wifi-netwerk op
te nemen in andere toepassingen en
informatiesystemen.
Meer informatie is te vinden op
www.newburynetworks.com

De location appliance van Trapeze Networks maakt het mogelijk met Wifi-basisstations tot locatiebepaling te komen.



Nederland BreedbandLand
stopt activiteiten
Nederland BreedbandLand (NBL)
heeft eind 2008 een punt gezet achter
al haar projecten. Daarmee is een
einde gekomen aan de publiek-private
samenwerking van het ministerie
van Economische Zaken en tientallen bedrijven, vooral afkomsig uit de
ICT-sector. Het NBL is sinds 2004 actief
geweest in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, mkb, overheidsdienstverlening en in het thema mobiliteit.
In de perioden 2004 – 2008 is door het
NBL ruim 8 miljoen euro geïnvesteerd
in deze gebieden. In 2009 zal alleen de
huidige website nog beperkt worden
onderhouden en zullen de organisatorische en financiële zaken worden
afgewikkeld.

Interoute en StartReady
samen in unified
communications
Netwerkoperator Interoute en
StartReady gaan samenwerken op
het gebied van unified communication voor het mkb. StartReady
levert appliances op basis van Office
Communications Server 2007 (OCS),
het unified communications-platform
van Microsoft. Interoute heeft een
directe koppeling met OCS, waardoor
een extra investering in een gateway
overbodig wordt. Hierdoor verloopt de
implementatie eenvoudiger, sneller
en goedkoper, zo is de belofte.

Palm op zoek naar
nieuwe markten
Palm greep begin dit jaar de Computer
Electronics Show CES in Las Vegas
aan voor de introductie van een
besturingssysteem. Met Nova wil
de fabrikant zich nestelen russen
de BlackBerry en de iPhone. Eind
2008 opende Palm al zijn eigen
‘Software Store’ waar toepassingen
voor Windows Mobile en Palm OS te
vinden zijn. Palm volgt hiermee het
voorbeeld van Apple en Google, die
eerder respectievelijk de Apps Store en
de Android Market openden.
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actuele reportage

Multimediale aanpak Amber Alert breder inzetbaar

KLPD spoort vermiste
kinderen op met

‘informatiebom’
Met Amber Alert heeft de Nederlandse politie een nieuw
waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij urgente
kindervermissingszaken. Een melding van vermissing wordt met één druk
op de knop omgezet in een ‘informatiebom’ die van Nederland één grote
opsporingsposter maakt.

Amber Alert is ontworpen naar voorbeeld
van een gelijknamig systeem dat in de
Verenigde Staten sinds 1996 in gebruik is.
In dat jaar werd in de Amerikaanse staat
Texas het 9-jarige meisje Amber Hagerman ontvoerd en vermoord. Als reactie

daarop werd een waarschuwingssysteem
bedacht dat op dezelfde manier werkt
als het alarmsysteem voor naderende
tornado’s, waarbij een waarschuwing
via alle radiostations en televisiezenders de wereld in wordt gestuurd. Sinds

Amber Alert in 2002 in de vijftig staten is
ingevoerd, heeft het systeem 426 kinder
levens gered.
Amber Alert gaat nog een stapje verder
dan het tornadosysteem en maakt naast
radio en televisie ook gebruik van onder
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andere e-mail, sms, pop-ups en beeldschermen op bijvoorbeeld vliegvelden en stations.
Tijdens de introductie van het waarschuwingssysteem op 11 november 2008 liet
minister Hirsch Ballin van Justitie weten dat
zelfs wordt gekeken naar de mogelijkheid de
waarschuwingsborden boven de snelweg in te
zetten. Met de bestaande waarschuwingsborden is dat echter nog niet mogelijk.

Ogen en oren
Doel van het multimediale systeem is om bij
een zoektocht naar een vermist kind gebruik
te maken van de ogen en oren van de burger.
Amber Alerts zullen alleen worden uitgestuurd bij urgente kindervermissingszaken,
waarbij sprake is van direct gevaar voor het
leven van het kind of moet worden gevreesd
voor ernstig letsel. Naar verwachting zullen
er vijf tot tien Amber Alerts per jaar worden
uitgestuurd.
De software voor Amber Alert Nederland is
ontwikkeld door het Limburgse Netpresenter,
dat het systeem op de eigen servers host en
kosteloos aanbiedt aan het Korps landelijke
politiediensten (KLPD). Om een opsporingsbericht in te voeren, logt de politie via een
beveiligde VPN-verbinding in op het contentmanagementsysteem van de Netpresenter
message server (zie ook het schema). Deze
server repliceert de ingevoerde gegevens naar
verschillende fileservers die de waarschuwing
bijvoorbeeld per sms of e-mail doorsluizen.
“Het waarschuwingssysteem draait op zo’n
zeven of acht machines”, vertelt Frank Hoen,
directeur van Netpresenter en initiatiefnemer
van Amber Alert. “Uitgangspunt was om het
systeem zo robuust mogelijk op te zetten. We
hebben dan ook bewust geen gebruikgemaakt
van zaken als virtualisatie. Als een server
uitvalt, dan moet een andere fysieke server
de taken direct kunnen overnemen.”
Concreet gaat het om enkele Dell PowerEdge
1950 quad core xeon-servers die dienst doen
als onder meer webserver, berichtenserver of
SQL-server. De Dell powerconnect 6224 doet
dienst als switch. Voor de beveiliging is geko-

11

Eye-View
Voor de regiopolitie Groningen ontwikkelde Netpresenter het systeem
Eye-View waarmee opsporingsinformatie wordt getoond op grote
plasmaschermen in beveiligde ruimten in de politiebureaus. Het gaat hierbij
niet alleen om afbeeldingen van en informatie over verdachten, maar ook
om videobeelden, omdat die soms een nog duidelijker beeld geven. Dezelfde
informatie is ook te zien op het intranet en op pda’s.
“Veel rechercheurs worstelden met de ‘information overload’ omdat er zoveel verschillende communicatiekanalen zijn, zoals het intranet, briefings en
e-mail. Agenten hadden moeite uit die enorme berg informatie de belangrijkste punten, zoals opsporingsinformatie, te filteren”, zegt Roland Hiemstra,
hoofd bureau digitale media bij Regiopolitie Groningen. “We zochten daarom
naar een manier om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste
mensen te krijgen. De kracht van het systeem schuilt in de herhaling”, vervolgt Hiemstra. “Gezichten en namen van verdachte personen blijven beter
hangen, omdat de agenten de opsporingsinformatie steeds weer voorbij zien
komen. Regelmatig hoor ik van agenten dat ze een verdachte hebben aangehouden, omdat ze dachten: ‘Verrek, die ken ik van Eye-View’.”

zen voor een managed firewall. Load balancer
340 van Barracuda Networks zorgt ervoor dat
het verkeer gelijkelijk wordt verdeeld over de
servers.

Aanmelden
Op www.amberalertnederland.nl kan een
speciale ‘player’ worden gedownload,
waarmee een alert kan worden getoond op
bijvoorbeeld het pc-scherm of de pda van
de gebruiker. Via dezelfde website kan ook
worden ingeschreven voor Amber Alerts en
of alerts via e-mail, sms of instant messaging
kunnen worden verstuurd. Bedrijven
kunnen ervoor kiezen een melding te tonen
op hun website in de vorm van een flashbericht. Onder andere De Telegraaf heeft
de homepage van zijn website al geschikt
gemaakt voor het tonen van Amber Alerts.
Een week na de introductie van Amber Alert
Nederland hadden al ruim 14.000 Nederlanders de software gedownload die nodig is
om de meldingen te ontvangen op hun pc of
grote (reclame-) schermen. Verder hadden
circa 26.500 Nederlanders zich aangemeld om
Amber Alert e-mail alerts te ontvangen. Een
kleine 10.000 Nederlanders kozen voor Amber
Alerts via sms.
“Dit is burgerparticipatie ten top”, zegt
Hoen. “Het principe van sms-alerts kenden
we al. Het unieke aan Amber Alert is dat het
crossmediaal en landelijk is. Binnenkort wordt
het zelfs mogelijk meldingen te versturen via
Hyves en iGoogle.”
Volgens Hoen is het een politieke keuze om
de inzet van Amber Alert te beperken tot
kindervermissingszaken. “Technisch kan
er veel meer. Denk aan het uitsturen van
waarschuwingen in geval van calamiteiten in
het Rotterdamse havengebied, of als er een
tbs’er is ontsnapt. Nu is het ook nog zo dat

Het netwerk dat Netpresenter heeft ingericht
voor het versturen van Amber Alerts.

een Amber Alert een landelijke dekking heeft,
maar op basis van postcode of GSM-mast
kunnen we een melding ook beperken tot een
bepaald gebied.”
Voor een bredere inzet van het Amber
Alert-systeem moet wel worden betaald.
“We hebben Amber Alert voor het opsporen
van kinderen gratis geschonken, omdat
wij dit systeem graag zelf wilden hebben”,
benadrukt Hoen. “Maar ik kan wel vertellen
dat het hele project voor ons een flinke kluif
is geweest. Voor andere toepassingsgebieden
moet dan ook gewoon worden betaald.”
Door Ferry Waterkamp
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Haven van Antwerpen draadloos met Max-fi

Nederlandse
distributeur haalt
maximale uit draadloos
Het aantal technieken dat Wifi over lange afstanden belooft, is bijna niet
meer op één hand te tellen. De Rotterdamse distributeur KMC Systems
probeert het nu met ‘Max-fi’. De haven van Antwerpen heeft inmiddels een
gebied van 64 km2 gedekt met slechts veertien Max-fi access points.
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“VTM is een soort algoritme dat een signaal
uitkleedt zodat alleen wordt verstuurd wat
de ontvanger nodig heeft.”

“Het is eigenlijk een verlenging van je
netwerk”, legt Ronald de Hoog van KMC
Systems uit. De producten die KMC voor zijn
eigen variant van langeafstands-Wifi gebruikt,
zijn afkomstig van het Israëlische InspiAir.
“Wij zorgen wereldwijd voor de verkoop en
distributie. Om dat te verzorgen, is in mei
2008 Max-fi van start gegaan.”
Het bedrijf positioneert Max-fi als een alternatief voor technieken als 3G, smart-antennes,
mesh-oplossingen en WiMax. Met die laatste
techniek zijn nog veel grotere afstanden te
overbruggen – in theorie tot 50 km – maar
WiMax vereist ook flinke investeringen in
apparatuur en licenties. Daar komt bij dat je
bij WiMax niet de beschikking hebt over een
eigen netwerk, zo is de redenering van KMC.
Een nadeel van bijvoorbeeld smart-antennes
zou weer zijn dat je de kracht van het signaal
opdrijft wat in Europa is verboden.

AirEZ 4000
Binnen Max-fi is een centrale rol weggelegd
voor de AirEZ 4000 die beschikbaar is met
een, twee, drie of vier antennes. Gekoppeld

Haven van Antwerpen
Max-fi heeft met de haven van Antwerpen
inmiddels een belangrijke referentie aan de
haak geslagen. In het Belgische havengebied
wordt Max-fi gebruikt om de communicatie

op het water en tussen de scheepsbemanning
en de wal te bevorderen. Met veertien access
points, zo’n 25 transmitters en ongeveer
zestig antennes is een gebied van 64 km2
voorzien van draadloze internettoegang.
Het netwerk is gebouwd voor vierhonderd á
vijfhonderd netwerkgebruikers.
Het draadloze netwerk is al actief sinds de
zomer van het afgelopen jaar en is in een
eerste fase door de eigen diensten – peilboot,
baggerbedrijf en de havenkapiteindienst
– getest. Na verschillende aanpassingen is
‘Antwerpport’ half december opengesteld
voor klanten in het volledige dokkencomplex
van de Antwerpse haven.
Het draadloze netwerk in de haven van
Antwerpen wordt gratis aangeboden en werkt
met gastprofielen. Elk gastprofiel is 24 uur
geldig en biedt een gelimiteerde capaciteit
voor up- en downloaden van bestanden.
Een aantal websites met havengerelateerde
informatie is via de profielen onbeperkt
toegankelijk.
De Hoog kan nog geen namen van
Nederlandse klanten noemen, maar volgens
de manager bevinden drie klanten zich al
in de ‘ontwikkelfase’. Ook zou er interesse
zijn vanuit de OOV-sector. “In Italië wordt
er al gekeken om met Max-fi ambulances
onderweg te voorzien van een draadloze
internetverbinding.” Verder zouden Afrikaanse
politiediensten interesse hebben getoond
in de Nederlandse oplossing van Israëlische
bodem.
Door Ferry Waterkamp

(Foto’s: Michel Dauchy)

In de haven van
Antwerpen is een
gebied van 64 km2
voorzien van draadloze
netwerktoegang.
Afgelopen december
ging ‘Antwerpport’
open voor klanten.

aan een glaszevelbackbone doet de AirEZ
dienst als access point waarvan het signaal
tot op 2 km afstand kan worden opgepikt door
een standaard 802.11 draadloze netwerkkaart. “De afstand is uiteraard wel afhankelijk
van de omgevingsfactoren”, waarschuwt De
Hoog. “Als er bomen in de weg staan, is de
afstand een stuk korter.”
Verder kan de AirEZ dienst doen als transmitter om point-to-pointverbindingen op te
zetten. In die hoedanigheid pikt het apparaat
een signaal op om het tot maximaal 10 km
verderop weer door te geven aan een client
of een ander access point. Maar volgens De
Hoog werkt de AirEZ niet alleen met Wifi-signalen. “WiMax bijvoorbeeld heeft problemen
met de penetratie en wordt dan ook vooral
gebruikt voor de ‘last mile’. De AirEZ 4000 kan
een WiMax-signaal oppikken en doorsturen.”
De geheime kracht achter Max-fi is de VTM
(virtual transmission manager) van InspiAir
die ervoor zorgt dat een signaal grote afstanden kan overbruggen. “VTM is een soort
algoritme dat een signaal uitkleedt zodat alleen wordt verstuurd wat de ontvanger nodig
heeft”, legt De Hoog uit. “Leveranciers van
wireless LAN-apparatuur, zoals Cisco en
Lancom, maken onderling afspraken om
ervoor te zorgen dat de producten compatibel
met elkaar zijn. VTM haalt die ruis eruit.”
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Breedbandnetwerk op de Waddenzee

Antenneopstelling
op de MS Vlieland.

Rederij Doeksen sluit
veerboten aan op Wifi
Passagiers op de veerboten tussen Harlingen, Terschelling
en Vlieland kunnen sinds kort draadloos internet op. Rederij
Doeksen heeft inmiddels vier boten aangesloten op het
breedbandige Wifi-netwerk dat een groot deel van de
Waddenzee beslaat.
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“Wat betreft oppervlakte is dit het grootste
Wifi-project in Nederland”, zegt Eric Groot
van het bedrijf Microlinks dat het draadloze
netwerk voor Rederij Doeksen uitrolde. “De
dekking beslaat de gehele overtocht en dan
hebben we het over een gebied van zo’n 24
km lang en zo’n 15 tot 20 km breed. Dat is een
flink netwerk op de Waddenzee.”
Microlinks kwam ruim vier jaar geleden in
contact met Rederij Doeksen. “We hadden
toen al verschillende opties bekeken voor een
breedbandnetwerk op de Waddenzee”, vertelt
Rudy Herrema, controller bij Rederij Doeksen.
Wat die alternatieve opties precies waren, wil
Herrema niet zeggen. “Het grote probleem
was om gedurende het gehele vaartraject een
stabiele verbinding te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt met het Wifi-netwerk van Microlinks. Maar dan moet je ook apparatuur op de
boten zelf plaatsen, anders heb je helemaal
niets.”
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Basisstation op Terschelling met een draadloze verbinding naar het terminalgebouw.

Uitrol
De eerste stap in de uitrol van het draadloze
netwerk was de plaatsing van een basisstation in Harlingen, gevolgd door basisstations
op Terschelling en Vlieland en eentje op een
nieuw schip dat in de vaart werd genomen.
“Dat hebben we opgelost door meerdere
subscriber units in te zetten met speciale
antennes die zowel naar de voorkant als
naar de achterkant van de schepen ‘kijken’.
Daardoor krijg je in principe een dubbele dus
een veel zekerder verbinding. Alleen als de
schepen kort aan de wal erg scherpe bochten
maken, wil dat nog wel eens problemen opleveren vanwege de toch beperkte openingshoek van de antennes. De sectorantennes
verliezen dan even verbinding.”
Gekozen is voor access points van het
Israëlische Alvarion die gebruikmaken van
de IEEE-standaard 802.11a voor draadloos
netwerken. “802.11a maakt gebruik van
de 5 GHz-band en daar mag je met wat
meer vermogen stralen, waardoor je een
grotere afstand kunt overbruggen. Op de 5
GHz-band heb je bovendien minder last van
interferentie dan op de 2,4 GHz-band’, legt
Groot uit.
Ondanks de inmiddels langdurige relatie
tussen Doeksen en Microlinks is het netwerk
pas rond juli van het afgelopen jaar in gebruik

Wifi op de MS Friesland.

genomen. “We zaten nog te wachten op
glasvezel naar de eilanden”, licht Herrema
toe. Inmiddels heeft Rederij Doeksen voor de
aansluiting van de basisstations een eigen
netwerk op de glasvezelring van KPN.

Netwerk open
“We hebben het netwerk vervolgens in
stappen opgesteld”, zegt Herrema. In eerste

“De dekking beslaat de gehele
overtocht en dan hebben we het
over een gebied van zo’n 24 km
lang en zo’n 15 tot 20 km breed.”

instantie is het draadloze netwerk alleen intern gebruikt voor de kassasystemen en voor
het bijwerken van de boordinformatie. Kort
daarna is het netwerk ook opengesteld voor
passagiers om tijdens de overtocht draadloos
te kunnen internetten. “Dat bieden we gratis
aan als onderdeel van de dienstverlening.”
Binnenkort wordt het vijfde en laatste schip
aangesloten op het draadloze netwerk en
er zijn plannen om pintransacties over het
draadloze netwerk te laten lopen.
Ook als het project helemaal is afgerond, zal
Microlinks nauw betrokken blijven bij ‘het
grootste Wifi netwerk van Nederland’. “De
zoute omgeving vereist regelmatig onderhoud. Anders gaat de apparatuur corroderen”,
vertelt Groot.
Door Ferry Waterkamp
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Minibasisstations voor mobiele telefonie

Femtocells:
de nieuwe hype?
Inmiddels zijn we al aardig gewend geraakt aan draadloze toepassingen.
Wifi draadloze internettoegang en Dect koordloze telefoons zijn aardig
ingeburgerd. Waarschijnlijk worden Dect en de vaste telefoonlijn op niet al
te lange termijn ingeruild voor femtocell-techniek. Het draadloze tijdperk is
nog maar net begonnen.

Verbinding januari 2009

De vaste telefoon wordt steeds
minder gebruikt. De verhouding
tussen belminuten voor vaste en
mobiele telefoon binnenshuis
verschuift ten gunste van de
mobiele telefoon. Je kunt je afvragen waarom de consument niet
volledig overschakelt op mobiele
telefonie. Hij wil een optimale
spraakkwaliteit, betrouwbare
dienstverlening en lage prijzen
en de huidige mobiele operators
bieden een mindere kwaliteit
binnenhuisdekking en nog steeds
hoge gesprekskosten. Verder
krijgt de consument andere
mogelijkheden aangereikt in de
vorm van breedband-VoIP, want
de DSL-verbinding is immers
aanwezig.
De conclusie is dat er voor de
mobiele telefonieprovider binnenshuis nog veel te winnen is.
De introductie van femtocellen
kan daarin een belangrijke verbetering bewerkstelligen.

Femtocell, een nieuw
fenomeen
In feite zijn femtocellen mini
basisstations voor mobiele
telefonie. De term ‘femto’ heeft
betrekking op het zeer kleine dekkingsgebied dat het basisstation
kan realiseren, vergelijk micro- en
picocellen. Het apparaat ziet
eruit als een DSL-router en kan
een woning voorzien van mobiele
telefonie. De verbinding van dit
minibasisstation met het netwerk
van de mobiele telefonieprovider
verloopt via DSL en internet.
Femtocellen bezitten de volgende
eigenschappen en voordelen:
• lage kosten –femtocellen zijn
in de winkel te koop, en er
komt een speciaal gesprekskostentarief voor femtocelgebruik;
• installatie door gebruiker –femtocellen zijn te installeren door
de consument en activeren

gebeurt via serviceproviders;
• laag vermogen – femtocellen
hebben een zendvermogen van
10 – 100 mW, vergelijkbaar
met een Wifi draadloze router;
• verbonden via breedbandverbinding – femtocellen
gebruiken IP en worden via
DSL, kabelmodem of glasvezel
verbonden met het mobiele
telefonienetwerk;
• gebaseerd op mobiele telefoniestandaarden – femtocellen
worden afgestemd op één of
meer huidige standaarden,
zoals GSM, UMTS, CDMA, of
op toekomstige standaarden,
zoals WiMax en LTE (zie Verbinding juni);
• gebruik mobiele spectrum
– femtocellen gebruiken het
frequentiespectrum dat de
mobiele telefonieproviders gebruiken en delen het spectrum
met het macrocelnetwerk.
Het concept femtocellen kan nu
worden ingezet dankzij een aan-

Hierdoor kunnen femtocellen
‘platte’ verbindingen, zoals
internet, als backhaulverbinding
naar het mobiele netwerk van de
provider gebruiken.

Voordelen voor gebruiker
Voor de gebruiker wordt met femtocellen een aantal problemen
opgelost en tevens een aantal
nieuwe mogelijkheden geboden.
• betere dekking binnenshuis
– de meeste femtocellen hebben een bereik van 50 – 200 m;
• betere dataprestaties – macrocellen ondersteunen honderden simultane mobiele telefoonverbindingen, femtocellen
slechts vier tot zes. Hierdoor
heeft een UMTS-dataverbinding minder concurrentie van
andere verbindingen wat resulteert in een hogere datasnelheid;
• mobiele multimedia – door de
hogere datasnelheid presteren
multimediatoepassingen (foto,
streaming video) beter;
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mobiele gebruikers waardoor
de capaciteit van het netwerk
continu moet worden verhoogd
om beschikbaarheid te garanderen. De consument wil overal
over mobiele telefonie kunnen
beschikken wat het nodige vraagt
van de dekkingsgraad (het ter
plekke aanwezige signaalniveau).
Dekking of signaalniveau heeft
tevens grote invloed op de datasnelheid en bepaalt daarmee de
mogelijkheden voor multimediatoepassingen.
Tot op heden moeten dekking
en capaciteit met macrocellen
worden gerealiseerd, waarbij zich
een aantal problemen aandient.
Door meer cellen te creëren kan
deze problematiek voor een deel
worden opgelost. Echter, het verkrijgen van opstellocaties is moeilijk en kostbaar (50 procent van
de kosten om een nieuwe cel te
realiseren zijn voor het verkrijgen
van een opstelplaats). De dichtheid van (GSM)opstelplaatsen is
al hoog, waarmee het verkrijgen
van een vergunning voor een
extra opstelplaats lastig wordt.
Verder kunnen kleinere cellen,
zoals micro- en picocellen, de
dekking en capaciteit verbeteren,
maar de opstelplaatsen moeten
ook worden verbonden met het
netwerk via dure backhaulverbindingen.
Ten slotte is er het probleem van
binnenhuisdekking. Voor UMTS

Een femtocel zal zich moeten
identificeren en authenticeren bij het
netwerk als een valide femtocel.
tal technische ontwikkelingen op
het gebied van ICT. De noodzakelijke breedbandverbindingen zijn
voorhanden, veel huishoudens
hebben een DSL- of kabelverbinding, en ook de benodigde
processoren, zoals FPGA en DSP,
zijn voor weinig geld te koop.
Netwerksoftwarearchitecturen
worden steeds platter (minder
OSI-lagen) en IP heeft al veel
hiërarchische, telecomspecifieke
transmissieprotocols vervangen.

• hogere kwaliteit spraak
– dankzij de hogere
datasnelheid. Wel moeten
ter ondersteuning nieuwe
spraakcodes worden
ontwikkeld.

Dekking en capaciteit
De problemen die providers nu
ondervinden zijn het directe gevolg van het succes van mobiele
telefonie. Dit vertaalt zich in een
continue stijging van het aantal

worden hogere frequentiebanden
gebruikt dan voor GSM en deze
zijn minder in staat gebouwen
te penetreren. Hierdoor is
met UMTS het ontvangen
signaalniveau binnenshuis lager
en dat betekent problemen met
hogere datasnelheden.

Voordelen voor providers
De geschetste problemen kunnen voor een groot deel worden
opgelost met de toepassing van
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Sepura STP8000, een TETRA terminal
voor veeleisende gebruikers.
Abiom uit Wijchen brengt met de Sepura STP8000 een geheel nieuwe TETRA-portofoon
op de markt die de marktverhoudingen gaat veranderen. De Sepura STP8000 is niet alleen
gebruiksvriendelijker dan concurrerende producten, maar biedt ook een betere TETRAdekking zowel in TMO als DMO.
“De STP8000 wordt de absolute hit van 2009!”, zegt directeur
Bas de Grood van Abiom dat Sepura op de markt brengt.
“De professionele gebruiker wil een handzame, degelijke en
betrouwbare portofoon, en dat zijn precies de kenmerken
van de STP8000. Sepura heeft de STP8000 dan ook samen
met de professionele gebruiker ontwikkeld.”

af naar beneden. Toen de afdalende collega op de dek 5 was
gearriveerd, verloren beide portofoons signaal. Een STP8000
werd vervolgens als repeater ingeschakeld en achtergelaten op het vijfde dek, waarna de weg naar beneden werd
vervolgd. Helemaal beneden aangekomen, was er nog altijd
communicatie mogelijk met de collega op de brug.

Om het gebruiksgemak te verbeteren, heeft Sepura de connector voor de accessoires aan de zijkant geplaatst en niet
aan de onderkant. Het beeldscherm maakt gebruik van een
nieuwe techniek die ervoor zorgt dat het beeld helderder
wordt als er meer licht op valt. Daarnaast is de STP8000
bestand tegen water en zijn de connectoren zelfs waterdicht
(IP55).

De brandweerlieden gingen vervolgens de ultieme test aan.
Een STP8000 werd hierbij achtergelaten in een ruimte die
volledig wordt omringd door metalen muren. En zelfs in deze
extreme situatie was communicatie mogelijk met de collega
op de brug.
Abiom wil op korte termijn vergelijkbare testen uitvoeren in
Nederland. Daarnaast heeft de distributeur een honderdtal
portofoons beschikbaar voor demonstratiedoeleinden. De
Grood: “Wij geloven niet in folders. De STP8000 moet je aanraken, zien, voelen en horen.”

Betere dekking
De grote kracht van de
Sepura STP8000 schuilt
echter in de betere TETRAdekking. “De brandweer
schreeuwt moord en
brand dat ze binnen in
panden niet genoeg
dekking hebben en terug
willen naar analoge portofoons. Met de STP8000
is dit probleem voor een
groot deel opgelost”,
aldus De Grood.
Sepura heeft de dekking
van de STP8000 verbeterd door het RF-vermogen volledig aanpasbaar
te maken tot 1,8 watt
in zowel TMO als DMO.
De Sepura STP8000 is onlangs
Hierdoor reikt het signaal
goedgekeurd voor C2000.
van de STP8000 zo’n
25 tot 35 procent verder dan het signaal van laagvermogen
portofoons. Daarnaast beschikt de STP8000 over een unieke
‘repeaterfunctie’. Een portofoon die is ingeschakeld als repeater verlengt het signaal maar kan ook nog gewoon worden
gebruikt als portofoon. Gebruikers in de omgeving zien op
hun scherm dat ze verbonden zijn via een repeater.
Ultieme test
De kracht van de repeaterfunctie is aangetoond tijdens testen
op de Stena Saga die vaart van en naar de Noorse hoofdstad
Oslo. Een brandweerman van de Frederikshavn Fire Brigade
werd met een traditionele Tetra radio en een Sepura STP8000
TETRA-radio gepositioneerd op de brug (dek 11) van de veerboot. Een collega daalde vervolgens met dezelfde apparatuur

Expansie Abiom
Abiom, dat is gespecialiseerd in hoogwaardige communicatie-, navigatie- en signaleringstechnologie, is nu bijna een jaar
exclusief distributeur van Sepura in de Benelux. “In februari
2008 werd duidelijk dat we samen verder zouden gaan en
toen hebben we in tien weken tijd de distributie opgezet
en een zelfstandige vestiging in Brussel geopend”, aldus De
Grood. “Daarmee hebben we toch wel een aardige prestatie
geleverd die men aanvankelijk voor onmogelijk hield. Men
heeft ons uitgedaagd en het is ons gelukt, gewoon een
kwestie van aanpakken, dat is kenmerkend voor ons.”
In januari 2009 wordt de internationale aanwezigheid van
Abiom nog verder uitgebreid met de opening van een vestiging in Engeland. Vanuit deze vestiging wordt de distributie
van onopvallende covert-communicatiemiddelen en eigen
door Abiom ontwikkelde oplossingen in Engeland gecoördineerd. De keuze voor Engeland is voor Abiom een belangrijke stap op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen. Er zijn
voorbeelden waarin de techniek op het gebied van TETRA in
Engeland verder is. Andersom heeft Abiom nieuwe producten waarvan men daar nog geen idee heeft.

Abiom
Bijsterhuizen 22-18
6604 LD Wijchen
Telefoon: 024-3734422
www.abiom.nl
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femtocellen. Zo ontstaat een
grotere netwerkcapaciteit, omdat
de femtocel een flink stuk vraag
naar capaciteit overneemt: elke
femtocell neemt voor 30 procent
van de dag zo’n vier tot zes
verbindingen over van het macro
celnetwerk. De capaciteit van
het totale netwerk (macrocellen
plus femtocellen) wordt hierdoor
groter.
De investering die nodig is om
een extra macrocel te realiseren
en de exploitatiekosten die ermee
samenhangen, dalen door de
invoering van femtocellen. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van
de mobiele verbindingen toe wat
de populariteit van multimediatoepassingen positief beïnvloedt.
Hierdoor stijgt het ARPU (average
revenue per user) en dus de
inkomsten van providers.

Technische uitdagingen
Hoewel de technische ontwikkelingen snel gaan, moet voor
een succesvolle toepassing van
femtocellen door de consument
nog een aantal technische
problemen worden opgelost.
Allereerst vormt radiointerferentie een probleem. In
een macrocelnetwerk kunnen de
RF-signalen van de basisstations
qua richting, vermogen en
frequenties nauwkeurig op elkaar
worden afgestemd. Voor een
femtocelbasisstation gaat dat
niet op. Dit basisstation moet
zelf de radio-omgeving aftasten
en zich vervolgens instellen om
geen verstoring te ondervinden
of te veroorzaken. Het
femtocelbasisstation moet dus
zorgen voor elektromagnetische
compatibiliteit (EMC). Hierbij
gaat het om EMC tussen
macrocellen en femtocellen en
tussen femtocellen onderling.
Macro-femto EMC – Ondanks dat
basisstations van macrocellen
vast zijn ingesteld, is de interferentie op femtocelbasisstations
niet te voorspellen. Deze zijn de
dynamische elementen in het
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kunnen zetten. Deze gateways
moeten het netwerk beschermen
tegen denial of service-attacks.
Mechanismen voor toegangscontrole zijn noodzakelijk opdat
de eigenaar van een femtocel
andere gebruikers kan toelaten
op zijn femtocel.
Ten slotte, misschien wel de
belangrijkste uitdaging, omdat
deze het succes of mislukking
van femtocellen bepaalt: de
producten die onderdeel zijn van
het femtocelconcept moeten
gebruiksvriendelijk zijn en eenvoudig kunnen worden geactiveerd en beheerd. De femtocellen
moeten in wezen de plug&playeigenschap bezitten.
totaalsysteem en moeten in staat
zijn interferentie over en weer te
voorkomen.
Femto-femto EMC – Als steeds
meer femtocellen worden gebruikt, neemt de kans op interferentie toe. Zeker in dichtbevolkte
omgevingen zullen femtocelbasisstations elkaar beïnvloeden. Als
een buurtbewoner een femtocel
gaat gebruiken, moeten de
bestaande femtocelbasisstations
zich daarop instellen.
Wanneer een geautoriseerde
mobiele telefoon binnen bereik
van een femtocel komt of er juist
buiten raakt (en er geen actieve
verbinding is), moet het juiste
netwerksysteem worden geselecteerd om eventueel verbinding
mee te maken. Dus wanneer een
mobiele telefoongebruiker van
een macroceldekkingsgebied
in dat van een femtocel komt,
moet de handset automatisch de
femtocel selecteren. Een aantal
providers zal ongetwijfeld een
speciaal (goedkoper) tarief introduceren wanneer de verbinding
via femtocel verloopt. Het is dan
van belang dat op de handset
wordt aangegeven welk netwerk
op dat moment wordt gebruikt.
Wanneer een gebruiker binnen of
buiten het femtocelbereik komt
en er wel een actieve verbinding
is, dan moet een correcte hand-

off plaatshebben tussen femtocel
en macrocel. Bijvoorbeeld, een
gebruiker loopt al telefonerend
zijn woning uit en komt daardoor
buiten bereik van de femtocel.
De automatische hand-off van
femtocel naar macrocel moet er
dan voor zorgen dat het telefoongesprek niet verstoord raakt.
Een andere uitdaging bij
het gebruik van femtocellen
is de beveiliging. De
femtocelbasisstations moeten via
een breedbandverbinding (DSL
en internet) worden verbonden
met het providersnetwerk. Deze
verbinding moet goed worden
beveiligd (via encryptietunnel
IPsec-technologie) om te
voorkomen dat hackers een
valse femtocel op het netwerk
installeren, om zo op kosten
van iemand anders te kunnen
telefoneren. Een femtocel zal
zich moeten identificeren en
authenticeren bij het netwerk als
een valide femtocel.
Beveiliging en schaalbaarheid
zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Elke femtocel wordt
beveiligd met een of meer
IPsec-tunnels. Wanneer miljoenen femtocellen operationeel
zijn, moet het providersnetwerk
beschikken over een even groot
aantal security gateways om de
(miljoenen) IPsec-tunnels op te

Het draadloze tijdperk is
nog maar net begonnen.

Hebben femtocellen de
toekomst?
Femtocellen hebben ontegenzeggelijk voordelen voor zowel
provider als consument. Als alle
technische barrières zijn genomen, kunnen femtocellen een
mooie aanvulling vormen op de
bestaande middelen om de binnenhuisdekking te verbeteren.
Femtocellen zullen vooral worden
gebruikt in grote gebouwen
en minder in woonhuizen.
In gebouwen ontstaan nog
wel eens problemen met de
mobiele telefoondekking en die
kunnen met femtocellen worden
opgelost. Bij woonhuizen is de
binnenhuisdekking – afhankelijk
van de gebruikte bouwmaterialen
– meestal toereikend. Ook in de
hogere frequentiebanden waar
breedbandverbindingen, zoals
UMTS, werken lukt dat goed op
dit moment. De vraag is of dit
ook geldt voor nog snellere HSPA
en het nog te introduceren LTE,
zeker als de kanaalfrequenties
verder omhoog gaan.
Ook in gebieden waar de dekking
om technische of economische
redenen wat minder is, kan
toepassing van femtocellen
een uitkomst zijn. Hoewel het
de vraag is of er wel overal
breedbandverbinding voorhanden is (DSL/kabel/fiber) om de
femtocellen te verbinden met het
providersnetwerk.
Door Wil Haasdijk
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radiocommunicatie

Nieuwe initiatieven voor grensoverschrijdende radiocommunicatie

Gebrek aan
interoperabiliteit
wordt aangepakt
Een van de redenen voor overheden om voor Tetra te kiezen, is dat Tetra
een Europese standaard is waarmee internationale samenwerking mogelijk
wordt. In de praktijk blijkt samenwerking echter maar beperkt mogelijk,
vooral door een gebrek aan uniformiteit en compatibiliteit tussen Tetra
en Tetrapol. De nieuwe fase van de ‘drielandenproef’ en het Europese
overlegplatform Police Cooperation moeten daarin verandering brengen.

Police Cooperation (in goed Nederlands: Politionele Samenwerking) is
op EU-niveau het overlegplatform voor
politie- en justitie-aangelegenheden.
Het Franse voorzitterschap heeft in 2008
‘grensoverschrijdende samenwerking’
hoog op de agenda gezet. Om in kaart
te brengen wat er (zowel operationeel
als technisch) speelt, hadden de Fransen
een workshop georganiseerd. Tijdens
deze workshop (Eurocom genaamd) is

geconstateerd dat grensoverschrijdende
(radio)communicatie essentieel is voor de
taakuitvoering van de politie, de huidige
interoperabiliteit voor grensoverschrijdende radiocommunicatie in Europa onvoldoende is en datacommunicatie steeds
belangrijker wordt. Verder moet worden
gewerkt aan een langetermijnoplossing
met één geharmoniseerde oplossing
en er zijn geharmoniseerde frequenties
voor mobiele data nodig. Hiervoor biedt

het Digital Dividend wellicht een goede
oplossing.

Radio-expertgroep
Vervolgens is een expertgroep ingesteld,
die met aanbevelingen moet komen over
techniek, frequenties, standaardisatie
en dergelijke. De eerste bijeenkomst van
deze expertgroep was eind 2008 in Parijs.
Er waren zeventien landen aanwezig
met in totaal zo’n 25 personen. De taken
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Het operationele verbindingsschema van de
drielandenproef is input voor de expertgroep van
Politionele Samenwerking.

voor de groep zijn het onderzoeken van de
benodigde extra frequentieruimte (met name
voor mobiele data) en het opstellen van een
voorstel voor relevante frequentieadministraties (onder andere CEPT) om claims voor extra
frequenties te onderbouwen (met name voor
Digital Dividend). Ook is de groep belast met
het opstellen van voorstellen om de interoperabiliteit te optimaliseren.
Het resultaat van de onderzoeken wordt in
een aantal rapporten neergelegd. In december 2008 was er een interim rapportage en
het definitieve rapport is gepland voor midden 2009. Hierin worden voorstellen meegenomen voor een geharmoniseerde oplossing
voor de middellange en lange termijn en een
geharmoniseerde frequentieoplossing. Ook
wordt input geleverd voor ETSI, zodat zij aan
de technische standaard voor de langetermijn
oplossing kan werken (met name mobiele
breedbanddata).

Inventarisatie
De eerste stap was het inventariseren van de
huidige situatie. Geconstateerd is dat er een
geharmoniseerde frequentieband is via een
‘ERC decision’: de bekende 380-470 MHz-band
die in heel Europa wordt toegepast. Er is
echter geen uniforme technische oplossing,
en Tetra en Tetrapol zijn niet compatibel.
De ‘Helsinki 1999 workshop’ heeft resultaten
opgeleverd over de interoperabiliteit tussen
Tetra en Tetrapol met een aantal praktische
aanbevelingen om samen te kunnen werken.
Een voorbeeld daarvan is de ‘back to back’-oplossing tussen Frankrijk en België, alleen deze

oplossing is echter zeer beperkt qua functionaliteit en is bovendien duur. De voorgestelde
oplossing ‘Tetra-GSM en Tetrapol-GSM dual
terminals’ met de mogelijkheid de GSM-modus te gebruiken voor onderlinge communicatie is nooit van de grond gekomen. GSM-onderzoek heeft uitgewezen dat met GSM geen
groepsgesprekken of ‘open kanaal’ mogelijk
zijn en dat deze optie niet betrouwbaar is in

- Zweden: In 2005 is Zweden met de uitrol
van zijn Tetra-systeem gestart, dat nu voor
70 % gereed is. In de grensgebieden is het
nog analoog. Er is een (beginnende) samenwerking in de vier Scandinavische landen
om tot koppeling van de vier Tetra-netwerken te komen. Ook is er een samenwerkings
verdrag met Denemarken in verband met
de brug tussen de twee landen.

Grensoverschrijdende (radio-)
communicatie is essentieel voor
de taakuitvoering van de politie.
geval van rampen en grote evenementen.
De huidige situatie in de diverse landen is:
- De samenwerking tussen België en Nederland springt er positief uit met een redelijk
goede interim oplossing tussen C2000 en
Astrid.
- Grensoverschrijdende samenwerking tussen
België en Frankrijk is een concreet project
geweest en de oplossing is gevonden in
‘back to back’-radio’s en meldkamerbediening van beide systemen.
- Daarentegen zijn er veel landen waar
grensoverschrijdende communicatie nog
maar zeer beperkt wordt toegepast. Als het
gebeurt, wisselt men radio’s uit. Voorbeelden hiervan zijn Zwitserland, Slowakije,
Oostenrijk, (nu nog) Duitsland.

- In het Verenigd Koninkrijk zijn er twee Tetra-netwerken (Engeland/Wales/Schotland
en Noord-Ierland). Airwave levert de service
aan Engeland/Wales/Schotland. In NoordIerland is de politie zelf de operator voor
het netwerk. Uit veiligheidsoverwegingen
is er geen interoperabiliteit tussen de twee
netwerken. Tevens is er Tetra in de tunnel
naar Frankrijk.
- In Duitsland is de Tetra-uitrol begonnen.
Duitsland heeft negen buurlanden, dus
álle varianten zullen voor komen, mét alle
complexiteit die dat met zich meebrengt.
Tot nu toe bestaat er samenwerking via het
uitwisselen van terminals.
- Oostenrijk: De uitrol van het Tetra-netwerk
in Oostenrijk is gaande. Bij het EK-voetbal
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is het toegepast met een prima resultaat.
Tot nu toe bestaat de samenwerking met
de buurlanden door het uitwisselen van
terminals.
- In Frankrijk zijn er twee systemen: Acropol
voor de politie en Rubis voor de gendarmerie. Er is geen interoperabiliteit tussen
deze twee. Dit wordt opgelost via dubbele
radio’s en gedeeltelijk door bediening van
beide systemen in de meldkamers.
- In Spanje heeft het ministerie van Binnen
landse Zaken een Tetrapol-systeem.
Onderdelen van de politie hebben Tetra.
Probleem van de niet-operabiliteit wordt
opgelost met ‘back to back’-oplossingen
en door beide systemen in de meldkamers
te ondersteunen (zoals bij ons in het begin
analoog en C2000). Grensoverschrijdende
samenwerking met Frankrijk was destijds
de reden om ook voor Tetrapol te kiezen.
Maar ondanks dezelfde techniek en frequentieband zijn er toch problemen, omdat
de frequentie-indeling anders is door
onvoldoende afspraken in het verleden. Dit

-

-

-

-

-

leert weer eens hoe essentieel het is om op
tijd écht te standaardiseren!
In Portugal is het Tetra-netwerk in de
uitrolfase. Samenwerking met Spanje
door middel van repeaters over en weer,
gecombineerd met 10-20 km-dekking over
de grens.
Sinds 1994 heeft Tjechië een Tetrapolsysteem en sinds 2000 is dit ook landelijk.
In Praag is er echter een Tetra-systeem,
dus er is geen interoperabiliteit met het
Tetrapol-netwerk.
Slovenië heeft een Tetra-netwerk opgezet
in een deel van het land met subsidie
vanuit Schengen. Dit is (nog) geen landelijk
project. Ze gebruiken GSM over de grens.
In Italië is de Tetra-uitrol gaande. Er zijn
echter (nog) geen echte activiteiten op het
gebied van grensoverschrijdende samenwerking.
In Polen is de beslissing over een landelijk
project nog niet gevallen. Op dit moment is
er samenwerking met de buurlanden door
een apart kanaal van de analoge systemen.

- In Estland is een landelijk Tetra-netwerk in
de uitrolfase. Er staan Tetra-basisstations
van Virve vanwege de samenwerking met
Finland. Met Letland is er een probleem:
Letland heeft (als enige in Europa) een
Apco-25-systeem.

Mobiele datatoepassingen en
frequenties
Alle landen zijn ervan overtuigd dat mobielebreedbanddatatoepassingen een vlucht zullen
nemen. Er is wel verschil over de verwachting van hoe snel dit zal gaan. De meeste
landen vinden openbare netwerken te
weinig betrouwbaarheid en voorzien daarom
(op middellange tot langere termijn) een
‘dedicated’ voorziening voor ‘mission critical
mobiele-breedbanddata’. In Madrid lagen alle
openbare netwerken ‘plat’ bij de bomaanslag.
In Londen was dat voor een groot deel ook
het geval.
Voor een dedicated voorziening zijn uiteraard
wel frequenties nodig. De Franse administratie was aanwezig om een toelichting te geven

Doorstart drielandenproef
Zoals eerder gemeld, is afgesproken om het overleg weer op te starten tussen de drie landen van de ‘drielandenproef’. Duitsland had het initiatief genomen voor de eerste bijeenkomst omdat ze, gezien de uitrol van hun netwerk, voorzien dat grensoverschrijdende radiocommunicatie met Nederland en België binnen niet al te lange tijd
opportuun wordt. Er zijn inmiddels twee eendaagse sessies geweest, met in de ochtend de drie landen Duitsland,
België en Nederland, en in de middag tevens de twee betrokken leveranciers, Motorola en EADS.
Alle drie de landen zijn van mening dat er wat moet worden gedaan: Tetra is gekozen onder andere vanwege de
Europese standaard die grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maakt. Ook het Schengenverdrag heeft dit
als basis. Dus: er moet een koppeling van de netwerken via een ISI (inter system interface) komen. Ook zijn ze het
eens dat het verstandig is de ‘drielandenproef’ te continueren. De pilot zou dan in hetzelfde gebied moeten zijn
als een paar jaar terug (Maastricht, Luik, Aken) en het liefst met zoveel mogelijk betrokkenen van destijds.
Half december 2008 was er een overleg van de specialisten over de functionaliteiten van de ISI en eind januari is
er het derde ‘drielanden ISI’-overleg.

De diverse door ETSI gestandaardiseerde interfaces van een Tetra-systeem en -terminals. De ISI is de interface tussen
twee Tetra-infrastructuren.
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In veel landen is het contact
tussen politieorganisaties
en de nationale
frequentieadministratie
veelal uiterst mager.
op het (ingewikkelde) frequentiegebeuren.
Vooral toewijzingen voor PPDR (Public Protection & Disaster Relief) en Digital Dividend
kwamen aan de orde.
Het belangrijkste is de EC-activiteit van de
RSPG-PUS (Radio Spectrum Policy Group
- opinion on Public Use of Spectrum). Er
loopt een studie naar frequentiegebruik
en -behoefte van OOV, defensie en de
transportsector. (In Verbinding van december
2008 is dit al toegelicht.)
De Franse afvaardiging gaf aan dat mogelijke
oplossingen voor breedbanddata zijn ‘medium part of Digital Dividend’ (820-832 MHz)
en/of de ‘White spaces’ (470-790 MHz). Wel
werd er gewaarschuwd dat dit soort procedures erg lang duurt. Dit betekent nú beginnen als het over vijf tot zeven jaar nodig is!
Zorgelijk is wel dat de huidige druk voor extra
spectrum vooral vanuit de industrie komt en
minder vanuit de gebruikers; ook de exacte
gebruikerswensen zijn niet duidelijk. Men is
wel blij dat hieraan vanuit ETSI en de Tetra
Association wordt gewerkt.
Wat wel is gebleken, is dat in veel landen
het contact tussen politieorganisaties en hun
administratie veelal uiterst mager is. Wat dit
betreft is de situatie in Nederland beter: als
deelbeheerder van de OOV-frequenties zijn
het ministerie van BZK en de vtsPN lid van
de NFC (Nationale Frequentie Commissie)
met een directe relatie tot het Agentschap
Telecom.

WiMax-forum zou een interoperabiliteitsoplossing hebben afgesproken (een soort ISI).

Conclusies
Met alle verzamelde informatie kwam de
expertgroepvergadering tot de volgende
conclusies:
- Alle landen moeten zo spoedig mogelijk
contact opnemen met hun administratie
om de wens tot extra frequenties onder de
aandacht te brengen (in ons land loopt dit
overleg al).



- Aanbeveling opstellen voor de EU Council
voor een ECC-mandaat voor een geharmoniseerde frequentieband en geharmoniseerde
technische oplossing voor breedbanddata.
- Technisch rapport met een overzicht van
de huidige situatie, kortetermijnoplossingen (onder andere met behulp van de
drielandenproefervaringen), medium- en
langetermijnoplossing.
- Verzoek tot financiering door de Europese
Commissie voor roaming-oplossingen TetraTetra, Tetrapol-Tetrapol en Tetra-Tetrapol.
- Liaison statement realiseren met ETSI en de
diverse frequentiegroepen.
Half januari is de volgende expert groep
bijeenkomst.
Door Hans Borgonjen
Hans Borgonjen is ‘kennismanager’ bij de
vts Politie, voorzitter Public Safety
Radiocommunication Group (PSRG) en vicevoorzitter van de Tetra Association.

a d v e r t e n t i e 

Altijd helder

Industrie
Motorola, EADS en Thales waren uitgenodigd
om hun visie te geven. EADS en Motorola
hielden een gezamenlijke presentatie, wat
een goede indruk maakte. De inhoud van de
presentatie over breedbanddata, technologieontwikkelingen, frequenties en dergelijke, is
al eerder verwoord.
Thales stelt het gebruik van WiMax voor met
voor spraak (snelle groepscommunicatie)
het toepassen van de Tetra-standaard ‘over’
het WiMax-netwerk. Voor de frequentieband
wordt 700 MHz voorgesteld net zoals in
Amerika (de huidige WiMax-frequenties liggen
in de 2,3 tot 5,4 GHz en dat is veel te hoog).
Thales noemt deze oplossing ‘DigiMax’. Het
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De Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht nam het initiatief om een GMS-koppeling te ontwikkelen.

‘Koppeling GMS en administratiesystemen spaart kostbare tijd’

Meldkamer als
beleidsinformatiebron
Meldkamers zijn informatieverwerkende bedrijven bij uitstek. Hun klanten, zoals
brandweer, politie en ambulancediensten, hebben veel baat bij gegevens die in
het GMS worden gegenereerd. Veel administratieve processen bij de hulpdiensten
worden immers gevoed door meldkamergegevens. Tot dusver worden die gegevens
via de fax verzonden en handmatig in de administratiesystemen ingevoerd. Een
tijdrovend en ‘foutgevoelig’ proces. In de regio Utrecht is een geautomatiseerde
koppeling ontwikkeld tussen GMS en enkele veelgebruikte administratiesystemen
van de brandweer. Dit is een eerste stap naar een snellere vertaling van
meldkamergegevens voor administratie- en beleidsdoeleinden. Ruim baan voor het
‘datawarehouse’.
Voor de centralisten op een operationele
meldkamer dient het GMS (gemeenschappelijk meldkamersysteem) primair ter
ondersteuning om na een melding tot
een effectief inzetvoorstel te komen: de

voorkant van het meldkamerproces. Aan
de achterkant vinden gegevens uit het
meldkamerrapport gretig aftrek bij de
operationele hulpverleningsdiensten.
Gegevens waarmee statistieken worden

gevoed en die als managementinformatie
dienen om de hulpverleningsprocessen
beter te kunnen inrichten.
Zo kunnen de gegevens uit GMS feilloos
laten zien of de normen voor opkomsttij-
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den voor brandweer- en ambulancezorg overal
in het verzorgingsgebied worden gehaald en
hoelang een ploeg brandweervrijwilligers in
touw is geweest. Dit laatste is belangrijk om
de uitrukvergoedingen te bepalen. Het is dan
ook vooral de brandweerwereld die al langere
tijd behoefte heeft om gegevens uit GMS
op een simpele en snelle manier te kunnen
gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering.

Screening
Al sinds jaar en dag sturen de regionale
alarmcentrales van de brandweer hun
incidentrapporten per fax naar de brandweerkorpsen. In het digitale tijdperk moet dat
sneller en eenvoudiger kunnen. Alle gegevens
die korpsen nodig hebben zitten immers in de
incidentrapporten in het GMS. Maar omdat
dit een multidisciplinair systeem is, staan
daarin ook privacygevoelige gegevens en
politie-informatie.
De praktijk is dan ook dat de GMS-rapporten
eerst worden uitgeprint, door de politie
worden gescreend en vervolgens per fax naar
de korpsen worden gestuurd. Een bewerkelijk
proces, zowel voor de centralisten van politie
en brandweer, als voor de korpsadministratie,
die al die gegevens alsnog handmatig in haar
bedrijfsvoeringsysteem moet invoeren.

‘Datawarehouse’
De Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
(GMU) onderkende het knelpunt in de
informatieketen en ging in overleg met de
ontwikkelaars van zes veelgebruikte administratiesystemen voor de brandweer. Samen
onderzochten zij hoe de voor de brandweerkorpsen relevante gegevens in het GMS beter
kunnen worden ontsloten. Het werd een
succesvol project.
‘De behoefte aan meldkamerinformatie
bij de operationele partners is groot, niet
alleen bij de brandweer, maar ook bij andere
hulpdiensten’, zegt Roel Steeman, chef van
de afdeling ICT & Techniek van de GMU.
‘Het knelpunt werd ook in andere regio’s al
langere tijd onderkend. Daarom nam behalve
de GMU ook een overlegplatform van zestien
regionale meldkamers deel aan het project.
De GMU heeft uiteindelijk het initiatief
genomen om daadwerkelijk zo’n technische
koppeling te laten ontwikkelen. De eerste
fase van een koppelsysteem is nu gereed en
beschikbaar gesteld aan het land.’
De technische oplossing bestaat uit een
‘exportmodule’ voor gegevens aan de kant
van het GMS en een ‘importmodule’ aan de
kant van de korpsadministratiesystemen.
De schakel daartussen wordt gevormd door
een ‘datawarehouse’. Deze gegevensserver
‘filtert’ op basis van regels die per gebruiker
zijn opgesteld, de informatie uit GMS die de

gebruiker nodig heeft. Via een van tevoren
ingesteld en geautoriseerd e-mailprofiel, worden de geselecteerde gegevens dan volledig
geautomatiseerd naar de afnemer verstuurd,
zodra een incident in GMS is afgehandeld.
‘Deze automatiseringsslag beperkt de werklast van de centralisten aanzienlijk en verkort
ook het administratieve proces bij de korpsen.
Met een paar drukken op de knop kunnen
zij de uitrukgegevens nu razendsnel in hun
diverse administratieprogramma importeren’,
geeft Steeman aan.

Veel tijdwinst
De brandweerkorpsen van Utrecht en Veenendaal, die als eerste korpsen in de regio
Utrecht gebruikmaken van de koppeling met
GMS, kunnen inmiddels bevestigen dat deze
succesvol is. Hoewel het nog een pilot betreft
is het enthousiasme over het nut van de koppeling groot.
‘Het invullen van de uitrukrapporten en het
verwerken van gegevens voor de brandstatistieken, de urenregistratie en uitruktijden
waren tot dusver een behoorlijk arbeidsintensief proces’, zegt Arian van Donselaar,
bevelvoerder van Brandweer Veenendaal.
‘Alle gegevens moesten handmatig worden
overgetypt in de betreffende modules van
Fireman, ons korpsadministratiesysteem. Los
van de tijdsbesteding kan handmatige invoer
ook typfouten opleveren. De ervaring met de
pilot tot dusver leert dat we door de koppeling met GMS en de automatiseringsslag nu
per incident gemiddeld tien minuten sneller
klaar zijn met het administratieve werk. Op
een totaal van circa 500 uitrukken op jaarbasis scheelt dat zeker tientallen uren werk.
De verwerking van de incidentgegevens in de
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korpsadministratie is dankzij de koppeling dus
sneller en nauwkeuriger geworden.’

Brede toepassingsmogelijkheden
Volgens Steeman is de bouw van de koppeling
en het datawarehouse pas een eerste
stap op weg naar een nieuw concept van
gegevensuitwisseling tussen meldkamer
en hulpdiensten. De geautomatiseerde
bewerkingsslag over de GMS-informatie,
aangeduid als ETL (Extract, Transform and
Load) leent zich namelijk voor een breed scala
aan toepassingsmogelijkheden en niet alleen
binnen de brandweersector.
‘Ook de politiekolom heeft voortdurend
behoefte aan sturingsinformatie, waarvoor de
systemen op de meldkamer een belangrijke
gegevensbron kunnen zijn’, stelt Steeman.
‘En niet alleen de gegevens uit GMS, maar
ook uit het arbitragesysteem voor telefonie,
C2000 en het voertuigvolgsysteem. Al die
systemen bevatten informatie over het meldingsverloop van incidenten en over de inzet
van de hulpverlening. Vooralsnog gebruikt
de politie de koppeling alleen om het interne
werkproces van de politiemeldkamer te toetsen aan de prestatie-eisen, maar er kan véél
meer managementinformatie aan worden
ontleend. Door te selecteren op het gewenste
type gegevens kan bijvoorbeeld in een oogwenk zichtbaar worden gemaakt hoe snel
112-meldingen worden verwerkt, in welke
wijken bepaalde typen incidenten relatief
vaak voorkomen en of de aanrijtijden in een
bepaald deel van de regio regelmatig worden
overschreden. Zo vormen deze gegevens input
voor beleidsmatige sturing.’

Beschikbaar
Ook de Regionale Ambulancevoorziening
Utrecht (RAVU) maakt inmiddels gebruik van
het systeem, maar uitsluitend om gegevens
over multidisciplinaire acties te verkrijgen.
Voor het eigen meldkamerproces maakt de
Meldkamer Ambulancezorg namelijk geen
gebruik van GMS, maar van het eigen bedrijfsvoeringsysteem Ravis.
‘We staan pas aan het begin van een proces
dat veel meer meldkamerinformatie, op basis
van de behoeften van de operationele diensten in de regio, gemakkelijker zal ontsluiten.’
Steeman vervolgt: ‘Het datawarehouse
concept is nog volop in ontwikkeling.’
Via het softwarebedrijf Pagelink Interactives
is het koppelconcept inmiddels beschikbaar
gekomen voor landelijke toepassing. Vier
regio’s, Utrecht, Twente, Haaglanden en
Brabant-Zuidoost zijn momenteel bezig met
de invoering van de eerste fase van het datawarehouse.

Veel gegevens die brandweerkorpsen nodig
hebben, staan in het meldkamerrapport in GMS.

Door Rob Jastrzebski

26

Verbinding januari 2009

trend

Beveiligingsbedrijf verzorgt rapportages via mobiel internet

Securitas combineert

spraak- en datacommunicatie
Klanten die beveiligings- en bewakingsdiensten inkopen, kijken kritisch
naar de vraag wat zij daar nu precies voor krijgen. Daarom heeft
Securitas besloten om de rapportage drastisch te verbeteren. Dat doet
het bedrijf met name door mobiel internet in te zetten.

Bij de afdeling Public Transport van beveiligingsbedrijf Securitas
werkt iedereen buiten.

De afdeling Public Transport van
beveiligingsbedrijf Securitas telt circa
250 medewerkers. Het klantenbestand
bestaat uit bekende ondernemingen als
ProRail, RET, NS en NedTrain. Ook is men
actief voor het Amsterdamse Gemeente
Vervoer Bedrijf (GVB). “Iedereen werkt

Securitas gebruikt de mobiele applicatie op de eerste plaats voor de
rapportage van graffiti.

buiten, zoals dat heet”, vertelt manager
Openbaar Vervoer Ari-Jan van de Bunt.
“Een klant wil uiteraard weten waar hij
voor betaalt. Aan ons om dat inzichtelijk
te maken. Maar dan wel op een manier
waarbij het rapporteren efficiënt gebeurt
en niet te veel tijd in beslag neemt.”

Securitas - oudste beveiligingsorganisatie
van Nederland
Securitas is de oudste particuliere beveiligingsorganisatie in
Nederland. Het bedrijf bestaat al sinds 1902 en maakt deel uit van
het Zweedse Securitas. Wereldwijd werken er 190.000 medewerkers
bij het bedrijf die gezamenlijk een omzet genereren van 6,7 miljard
euro. Het bedrijf richt zich met professionele oplossingen op het
beveiligen van woning, werkplek en gemeenschap. Het bedrijf
opereert vanuit zestien regionale vestigingen en een hoofdkantoor in
Badhoevedorp.

Handheld computer
Vroeger gebeurde de gehele rapportage
op papier. Dat nam erg veel tijd in beslag,
waardoor de klant vaak veel te laat werd
geïnformeerd. “In veel gevallen werd
zelfs gewerkt met maandoverzichten
die achteraf werden samengesteld. Een
erg inefficiënte manier van werken.
Tegelijkertijd lag hier voor ons een kans,
want hoe maak je van een probleem een
‘unique selling point’.”
De medewerkers van Securitas werken
steevast op meerdere locaties. “Iedere locatie heeft zijn eigen belanghebbenden”,
vertelt Van de Bunt. “Dat kunnen zijn:
politie, security-managers, vastgoedmanagers, maar ook de lokale ondernemers.
Iedere locatie heeft bovendien zijn eigen
problematiek. Dat vereist dus meerdere rapportage bedoeld voor meerdere
doelgroepen. Daar geldt bovendien bij: zij
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moeten geen tijd verspillen aan papierwerk
en administratie.” De vraag was dus hoe beter
gerapporteerd zou kunnen worden, zonder
dat dit veel extra tijd zou gaan kosten?
Securitas heeft een oplossing voor dit
probleem gevonden in de vorm van mobiel
werken. De basis bestaat uit snel en eenvoudig te vervaardigen sjablonenformulieren die
medewerkers gebruiken op een HP iPaq 6915
handheld computer. De pda’s beschikken over
een ingebouwde camera en communiceren
via GPRS. De sjablonen zijn gebaseerd op
technologie van OmniMove, een Nederlands
softwarebedrijf dat mobiele applicaties en
mobiele formulieren ontwikkelt. Het maakt
hierbij gebruik van programmatuur van het
Amerikaanse Sybase dat zorgt voor een veilige
communicatie tussen mobiel apparaat en de
centrale administratie bij Securitas.

Mobiele formulieren
De sjablonen zijn in feite digitale formulieren.
Zij vormen de basis voor de rapportage die
de medewerkers opstellen. Hoe een formu-

lier er precies uitziet, kan door Van de Bunt
zelf worden bepaald. “Hierbij zijn geen dure
programmeurs nodig. Ik kan met een aantal
eenvoudige handelingen zelf een basisrapport
opstellen, dat vervolgens door onze beambten ter plekke wordt ingevuld.” Rapportages
kunnen bovendien worden aangevuld met
foto’s die de aangetroffen situatie verder
verduidelijken.
Informatie wordt in veel gevallen ingevoerd
via drop-downmenu’s, waardoor de
rapportages foutloos opgesteld kunnen
worden. De input van de beambte gaat
direct in de rapportage en wordt in de vorm
van een pdf naar de klant gestuurd. Een
van de voordelen van deze aanpak, meent
Van de Bunt, is dat ook offline kan worden
gewerkt. Bijvoorbeeld in tunnels, metro’s
en dergelijke. De applicatie – het sjabloon
– is op de handheld geïnstalleerd en maakt
alleen gebruik van GPRS op momenten
dat daadwerkelijk gecommuniceerd moet
worden. Dat is het moment waarop een
rapport moet worden verzonden. Overigens

Rapportages kunnen worden
aangevuld met foto’s die de
aangetroffen situatie verder
verduidelijken.

Manager Openbaar
Vervoer Ari-Jan van de
Bunt van Securitas:
“Een klant wil weten
waar hij voor betaalt.
Aan ons om dat
inzichtelijk te maken.”
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Mobiele formulieren
ontwikkelen
MobileForms van Omnimove is
een op selfservice gebaseerde
formulierenapplicatie die op zijn
beurt weer gebruik maakt van het MBusiness Anywhere mobility platform
van Sybase-dochter iAnywhere. “De
belangrijkste argumenten om voor
Omnimove MobileForms te kiezen zijn
de eenvoud en vergaande flexibiliteit
om zelf mobiel te gebruiken formulieren
te kunnen configureren en het feit
dat de oplossing als volledig gehoste
webapplicatie te gebruiken is”, zegt
Ari-Jan van de Bunt van Securitas.
“Behalve het feit dat Omnimove
MobileForms geen invloed heeft
op de interne ICT-omgeving,
besparen wij in vergelijking met
een maatwerkapplicatie veel
development- en beheerkosten. Verder
heeft Omnimove MobileForms XMLexportfuncties voor het genereren van
allerlei klantspecifieke rapportages.
Om de acceptatie en het gebruik
door onze medewerkers zo goed
mogelijk te stimuleren, hebben wij
tevens een navigatielink en hun
kilometeradministratie geïntegreerd.
Nu worden onze beveiligers na één klik
op het klantformulier direct via TomTom
naar de juiste locatie genavigeerd
en kunnen zij meteen de gereden
kilometers registreren. Zo hebben wij
nog een papieren formulier overbodig
gemaakt. Verder kan met de gekozen
HP iPAQ 6915 PDA indien nodig ook snel
een foto worden genomen.”

hoeft een beambte zich geen zorgen te maken
over de vraag naar wie een rapport verzonden
moet worden. Dit wordt in het sjabloon reeds
aangegeven.
Waar gebruikt Securitas de mobiele
applicaties nu precies voor? Allereerst gaat
het om een rapportage van graffiti. De GVB
werkt met een prestatiecontract waarin
onder andere is opgenomen dat rijtuigen
zonder graffiti rijden, aangezien dit deel
uitmaakt van het contract. Daarnaast wordt
de handheld gebruikt voor het registreren van
de diensttijden van medewerkers, het doen
van kwaliteitsaudits door eigen medewerkers,
het doen van tellingen van reizigers,
kilometerregistraties van dienstwagens en
het doen van meldingen over storingen en
gebreken die beambten aantreffen.
Door Robbert Hoeffnagel
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Laptopdragers voor een comfortabele werkplek in de auto

Opti Mount ondersteunt
mobiele kantoor
Het mobiele kantoor rukt op. Opti Mount denkt dan ook
een gat in de markt te hebben gevonden met de Opti Officelaptopdragers voor in vaar- en voertuigen. “De laptop stevig op
een standaard is een stuk veiliger en ergonomischer dan een
labtop op schoot.”
verantwoordelijk voor verkoop en marketing, haakt zijn bedrijf daarmee in op
een trend die niet is te negeren. “Het
afgelopen jaar zijn dertig procent meer
laptops verkocht, en die laptops worden
bovendien steeds kleiner.” Initiatieven,
zoals de dongle van KPN, geven het
mobiele kantoor een extra zetje in de rug.
“Campagnes als ‘transploft’ helpen zeker
mee”, bevestigt Pietersen en hij vervolgt,
“We zijn nu met vijf man druk bezig om
een complete lijn laptopdragers op de
markt te brengen. Ze worden gemaakt in
fabrieken in Zweden en Azië en wij hebben nu voor West-Europa de exclusieve
rechten deze dragers onder een eigen
naam op de markt te brengen. We gaan
het Opti Office-concept per provincie
neerleggen, samen met gespecialiseerde
partners.”

Grote afzetmarkt
De Backwall
kan worden
bevestigd aan de
tussenwand van
bestelwagens.

Opti Mount is gespecialiseerd in universele oplossingen om apparatuur als de
mobiele telefoon, iPod en het navigatiesysteem veilig aan het dashboard
te monteren. Het bedrijf uit Dinxperlo
heeft met het model Manager al een

laptopstandaard in het assortiment, en
dat aanbod wordt onder de vlag van Opti
Office nu verder uitgebreid.

Transploft
Volgens André Pietersen, bij Opti Mount

Opti Mount lijkt niet echt onder de indruk
van de concurrentie op deze markt,
waaronder concurrenten die hun laptopdragers wereldwijd aan de man brengen.
“Zakelijke gebruikers weten niet dat dit
soort dragers op de markt zijn”, stelt
Pietersen.
Met de Opti Office-reeks laptopdragers hoopt het bedrijf een brede groep
gebruikers aan te spreken. “Denk aan
servicemonteurs die onderweg een
servicebeurt meteen willen verwerken, of
vrachtwagenchauffeurs die onderweg een
filmpje willen bekijken. Maar ook verte-
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genwoordigers en de zakenman die achterin
de auto zijn werk wil doen.” Pietersen ziet
ook de OOV-sector als ‘absoluut een grote afzetmarkt’. “We hebben door het hele land al
contracten gesloten met exclusieve partners
die zich richten op deze sector. Denk dan aan
partijen als APS en Micpoint.”

De Seat Holder is bedoeld voor in personenauto’s
en bestelwagens.

Brede reeks
Opti Mount biedt inmiddels tien verschillende
dragers en een zelfbouwpakket, het joinersysteem. De Manager die al langer in het assortiment zit, is bedoeld voor montage in personenauto’s. Dit model heeft een zwenkarm
en wordt aan de rugleuning van de bijrijderstoel gemonteerd. De laptopplaat heeft een
klem voor bevestiging van de laptop.
Voor in personenauto’s brengt het bedrijf
naast de Manager drie nieuwe laptopdragers
op de markt. De Smart Arm is een universele
laptopdrager die is weg te werken in de
tussenconsole. De LCD Arm is eveneens een
universele telescooparm voor laptops, maar is
volgens Opti Mount ook prima geschikt thuis,



De Truck is voor – de naam zegt het al – plaatsing
in vrachtwagens.
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op de boot of in de camper beeldschermen en
lichte flatscreens op te zetten. De Seat Holder
is een drager met een zwenkarm waardoor de
laptop goed bereikbaar is, en deze is bedoeld
voor personenauto’s en bestelwagens.
Voor wie zijn laptop veilig in de auto wil
achterlaten, is de Carbox op de markt. Bij dit
model is de arm met pc-plaat gemonteerd op
een kluis, waarin de laptop kan worden opgeborgen. De Backwall is bedoeld voor montage
aan de tussenwand van bestelwagens en is
door het schaniersysteem eenvoudig in te
klappen. Bij het inklappen valt de Backwall
bovendien direct in een slot.
Volgens Pietersen zijn de laptopdragers ‘goedgekeurd’, maar hebben geen TüV-certificaat,
behalve de Backwall. “Maar wat is beter: de
laptop op schoot, of een laptop die veilig op
een standaard staat, waardoor je ergonomisch een veel betere werkplek hebt?”
Meer informatie: www.optimount.nl
Door Ferry Waterkamp

a d v e r t e n t i e 

Solutions for Critical Communication
Resultante van de expertise die Zenitel in de afgelopen decennia binnen de Openbare Orde & Veiligheid opbouwde is de uitrol van een publiek
TETRA-netwerk; het enige in Nederland (MCCN BV). Een essentiële schakel voor een aanbieder van totale kritische communicatieoplossingen.
Voor meer informatie: www.zenitel.nl of www.mccn.nl
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Ontwerp-Frequentiebesluit 2009 voer voor NFO

BOP beteugelt
frequentieverdeling
voor publieke taken
Het ministerie van Economische Zaken heeft voor 2009 een nieuw instrument
in petto voor de verdeling van frequentievergunningen. De toewijzing van
de frequenties die nodig zijn voor publieke taken wordt bovendien aan
strengere regels onderworpen.

Tijdens het Nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO) dat op 11 december plaatshad in
Den Haag kwamen het instrument voor de
verdeling van frequenties en de toewijzingen
ervan naar voren. Het NFO is in 2002 opgericht als een informeel overlegplatform voor
het directoraat-generaal Energie en Telecom
(dgET) van het ministerie van Economische
Zaken en belanghebbenden, zoals vergunninghouders, gebruikers van frequentieruimte
en de industrie. Het overleg heeft drie á vier
keer per jaar plaats.

Verdeling op afroep
De wijzigingen van hoofdstuk 3 van de
Telecommunicatiewet zijn momenteel in
behandeling bij de Tweede Kamer en moeten
in 2009 hun beslag krijgen. Tijdens het NFO
in Den Haag gaf Jack van der Hoek van het
ministerie van EZ/dgET een toelichting op het
Ontwerp-Frequentiebesluit 2009 waarin de
‘verdeling op afroep’ (VOA) is omschreven.
Op dit moment voorziet de Telecommunicatiewet in twee mogelijke manieren van verdelen. Als schaarste op voorhand kan worden
aangetoond, zal de verdeling via een veiling
of een vergelijkende toets plaatshebben. Als
op voorhand schaarste is uitgesloten, worden
vergunningen op volgorde van aanvraag
verdeeld.
De VOA is bedoeld voor de situaties waarin
niet direct duidelijk is of sprake is van
‘schaarste’. Het belangrijkste kenmerk
van deze verdelingswijze is dat niet de
overheid, maar de markt het moment

van verdelen bepaalt. Wanneer er een
aanvraag binnenkomt voor een bepaalde
frequentieruimte, wordt deze aanvraag
gepubliceerd in de Staatscourant. Als er
verder geen belangstelling bestaat voor de
aangevraagde frequentieruimte, wordt de
ruimte direct toegewezen. Als er zich meer
gegadigden aandienen, wordt er overgegaan
tot het starten van een eenvoudige
veilingprocedure.

Behoefteonderbouwingsplan
Een andere belangrijke wijziging is het
behoefteonderbouwingsplan (BOP). Op
grond van de Telecommunicatiewet wijst de
minister van EZ de publieke taken aan op het
gebied van defensie, veiligheid van de staat,
handhaving van de rechtsorde, wetenschap,
veiligheid van het verkeer en hulpverlening.
Organisaties die zijn belast met deze taken
krijgen een voorkeurspositie in die zin dat de
benodigde frequentieruimte direct aan de
desbetreffende minister wordt toegewezen.
BOP moet voorkomen dat al te lichtzinnig
wordt omgesprongen met het aanvragen
en toewijzen van frequentieruimte voor
publieke taken, wat ten koste kan gaan van
andere gebruiksmogelijkheden. De minister
die verantwoordelijk is voor een bepaalde
publieke taak, bijvoorbeeld de minister van
Defensie, zal een gemotiveerd behoefte
onderbouwingsplan moeten indienen, op
grond waarvan de minister van EZ kan beoordelen of de aangevraagde frequentieruimte
doelmatig zal worden gebruikt.

Band I
Helmut Leonhard van het Agentschap
Telecom verzorgde tijdens het NFO een
presentatie over de herbestemming van Band
I (61-68 MHz en 76-87,5 MHz). Deze band is
door het verdwijnen van analoge televisie
en de komst van C2000 voor een groot
deel vrijgekomen. Uit de presentatie kwam
duidelijk naar voren dat het niet zo eenvoudig
is een geschikte toepassing te vinden voor de
vrijgekomen ruimte.
Propagatie-eigenschappen, zoals refractie,
diffractie en sporadic E beperken de
mogelijkheden in Band I. Door de beperkte
golflengte van 4 tot 6 m is Band I ook al
niet echt geschikt voor mobiel gebruik. De
bestaande situaties in België en Duitsland
beperken de mogelijkheden voor Nederland
nog verder.
Het Agentschap Telecom heeft inmiddels
onderzocht welke mogelijkheden Band I biedt
voor digitale radio, maar ook daar komen de
propagatieproblemen en de coördinatie met
het buitenland om de hoek kijken. Andere
mogelijkheden zijn SRD (short range devices),
vergunningsvrij gebruik of experimentele
toepassingen. Leonhard concludeerde dan
ook dat er ‘duidelijk mogelijkheden zijn om
Band I anders te bestemmen’. Voorstellen
voor andere bestemmingen zijn echter nog
altijd welkom, aldus Leonhard.
Door Ferry Waterkamp
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Nokia World 2008 in Barcelona

Navigatie steelt de show
Met de overnames van kaartenmaker Navteq en het sociaal-geografische
netwerk Plazes vorig jaar liet Nokia al doorschemeren dat het Finse
bedrijf zich volledig gaat richten op ‘locatiebepaling’. Tijdens Nokia World
2008 begin december in Barcelona is die strategie verder ingekleurd met
de introductie van een nieuwe versie van Nokia Maps, Maps on Ovi en de
Nokia N97.
Nokia N97

De N97 is voorzien van A-GPS-sensoren en een kompas waardoor het apparaatje ‘begrijpt’ waar het
zich bevindt.

Met de Nokia N97 – eveneens in Barcelona
geïntroduceerd – introduceert het bedrijf
het concept van ‘social location’. De N97 is
voorzien van A-GPS-sensoren en een kompas,
waardoor het apparaatje ‘begrijpt’ waar het
zich bevindt. Hierdoor moet het eenvoudiger
worden om sociale netwerken bij te werken
met realtime informatie. Vrienden kunnen
gemakkelijker zien wat de ‘status’ is van de
N97-gebruiker.
Binnen de N-series is de N97 de eerste telefoon met een aanraakscherm. Nokia heeft
het overigens niet over een smartphone,
maar over ‘een desktop en laptop voor op
zak’. Het apparaatje beschikt over een 3,5
inch-aanraakscherm, een 5 megapixel-camera
en een volledig qwerty-toetsenbord dat onder
het toestel vandaan schuift. Het 32 GB intern
flashgeheugen is tot 48 GB uit te breiden met
een 16 GB microSD-kaart. De N95 moet in de
eerste helft van 2009 op de markt komen voor
een adviesprijs van ongeveer 550 euro.

Messaging en mail
De belangrijkste verbetering in Nokia Maps
3.0 is de koppeling met het internetplatform
Ovi waardoor het mogelijk is thuis op de
computer een persoonlijke route uit te stippelen en vervolgens te synchroniseren met de
mobiele telefoon. Tijdens de introductie op
Nokia World 2008 in Barcelona waren Nokia
Maps 3.0 en Maps on Ovi nog in bèta en
online beschikbaar via Nokia Beta Labs.
Nokia heeft hoge verwachtingen van Nokia
Maps met de Ovi-integratie en denkt zelfs
persoonlijke navigatieapparatuur, zoals de
TomTom, van de markt te kunnen drukken.
“De mogelijkheid om favoriete plaatsen te

synchroniseren tussen de mobiele telefoon
en de pc, wordt de belangrijkste reden om
over te stappen van persoonlijke navigatieapparatuur naar Nokia Maps”, zegt Michael
Halbherr, bij Nokia verantwoordelijk voor de
‘location based experiences’.
Een andere verbetering in versie 3.0 van
de kaart- en navigatieservice is de realtime
toegang tot bijvoorbeeld file-informatie,
snelheidscontroles en Wcities die een overzicht biedt van de evenementen en films die
draaien op 450 bestemmingen. Ook kan Nokia
Maps belangrijke gebouwen driedimensionaal
weergeven.

Nokia Messaging is een geheel nieuwe dienst
voor Nokia-apparaten. De dienst biedt vanaf
vrijwel alle Nokia-toestellen toegang tot
de e-mail- en instant-messagingdiensten
van Yahoo!, Windows en Google en de
e-mailoplossingen van duizenden ISP’s
wereldwijd. Een andere nieuwe dienst is
Mail on Ovi waarmee gebruikers van een
Nokia binnenkort een e-mailaccount kunnen
aanmaken met een adres dat eindigt op
@ovi.com.
Door Ferry Waterkamp
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Mobiel labels printen met Zebra
Zebra Technologies komt met naar eigen
zeggen ’s werelds eerste mobiele thermische
transfer- en RFID-labelprinters. De P4T biedt
thermische labeling, terwijl de RP4T daaraan
RFID-encodingfunctionaliteit toevoegt. De
mobiele printers zijn volgens de leverancier
vooral geschikt voor applicaties die worden
gebruikt door de overheid, productiebedrijven, transport en logistieke ondernemingen
en buitendienstmedewerkers.
De P4T en RP4T zijn beschikbaar met een
8 MB flash- of 16 MB Sram-geheugen en als
thermische of direct thermische transferversie. De mobiele printer is uitgerust met een
32 bit-processor en usb voor zowel draadloze
als verbinding via kabel.
Meer informatie: www.zebra.com

De mobiele RFID-labelprinter RP4T van Zebra Technologies.

IP-adapter Innovaphone
koppelt analoog aan IP
Innovaphone brengt een IP-adapter op de markt om
analoge eindapparaten te integreren in een IP-infrastructuur. In combinatie met de Innovaphone PBX kunnen
analoge deelnemers volledig beschikken over functies als
oproepomleiding, wisselgesprek en doorverbinden. De
IP28 past in een 19 inch-rek en biedt acht aansluitingen
voor analoge apparaten. De IP28 is ook beschikbaar in een
combipack en beschikt dan over zestien aansluitingen. De
adapter werkt zonder ventilator of roterende onderdelen
wat de kans op uitval kleiner maakt.
Met de invoering van de nieuwe firmware V7 heeft
Innovaphone zijn interfacemodel veranderd en sterk
vereenvoudigd. Alle analoge adapters worden nu voorzien
van licenties en met geactiveerde poorten geleverd.
Hiermee valt de omweg via de licentiemanager weg en
de licenties hoeven niet meer afzonderlijk te worden
aangeschaft. Ook de IP22 en IP24 zijn per direct inclusief
licenties verkrijgbaar.
Meer informatie: www.innovaphone.com

Vrachtwagennavigatie mijdt
obstakels
TomTom Work, de business-to-businessdivisie van TomTom, introduceert een
navigatiesysteem speciaal voor vrachtwagenchauffeurs. De vrachtwagennavigatie bevat specifieke route-informatie
voor trucks, zoals relevante gegevens
over de doorrijhoogte en het maximale
laadvermogen. Nieuwe routealgoritmen
zorgen ervoor dat kleine landwegen en
smalle straatjes worden gemeden. Bij
het berekenen van de verwachte aankomsttijd houdt het navigatiesysteem
rekening met ‘vrachtwagensnelheden’.
De vrachtwagennavigatie is beschikbaar
als upgrade via een sd-geheugenkaart.
Deze geheugenkaart bevat kaarten van
Centraal- en West-Europa.
Meer informatie: www.tomtomwork.com

Met de IP28-adapter van Innovaphone kunnen analoge eindapparaten

De zakelijke divisie van TomTom heeft een

worden geïntegreerd in een IP-infrastructuur.

navigatiesysteem ontwikkeld speciaal voor
vrachtwagenchauffeurs.
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LaCie slaat munt uit opslag
LaCie introduceert met de CurrenKey
usb-flahdrives een opvallend ontwerp. De
opslagapparaatjes hebben de afmetingen
van muntgeld, waardoor ze makkelijk in een
broekzak of portemonnee passen, zo is de
gedachte. Door eenvoudigweg te draaien aan
de rand is de ‘munt’ te openen waardoor de
usb-connector vrijkomt. Om de dataveiligheid
te waarborgen, is de CurrenKey voorzien van

een schokbestendig, metalen omhulsel.
LaCie levert de CurrenKey in twee varianten.
De zilveren usb-munt heeft een maximale
opslagcapaciteit van 8 GB, terwijl gebruikers
tot 4 GB aan informatie op de bronzen munt
kunnen opslaan. Beide CurrenKeys zijn
geschikt voor Windows, Mac en Linux.
Meer informatie: www.lacie.nl

Opvallend vormgegeven usb-flashdrives van LaCie.

Motive helpt WiMax-operators
met beheeroplossing
Softwareleverancier Motive, in
juni 2008 overgenomen door
Alcatel-Lucent, introduceert een
nieuwe beheeroplossing voor
WiMax-apparatuur. De software
helpt netwerkoperators
met de automatising en
het beheer van belangrijke
processen, zoals provisioning
en probleemdiagnose, en het
dagelijks onderhoud van tal
van WiMax-apparaten. De
beheeroplossing ondersteunt
volgens de leverancier ‘als
enige in de markt’ de TR-069- en
OMA-DM-protocollen. Motive
heeft de interoperabiliteit
van het nieuwe WiMaxservicemanagement
gedemonstreerd in
samenwerking met ZyXEL.
Meer informatie: www.motive.com

Edimax onthult kleinste
usb-adapter
Edimax Technology introduceert
met de EW-7711Uan, naar eigen
zeggen, de kleinste usb-adapter
die momenteel beschikbaar is.
Het apparaatje is voorzien van
een 3 dBi-antenne die rond kan
draaien om de dekking te vergroten en om het signaal te stabiliseren. Als de adapter is verbonden met een 802.11n-netwerk
kan de netwerksnelheid oplopen
tot 150 Mbps. De EW-7711UAn is
per direct verkrijgbaar voor een
adviesverkoopprijs van 25 euro
inclusief btw.
Meer informatie: www.edimax.nl

Met WiMax-servicemanagement van Motive kunnen
netwerkoperators alle WiMax-componenten beheren.
Motive helpt WiMax-operators met beheeroplossing.
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communicatie in de openbare orde &
veiligheidssector.
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Marktwerking
het raam uit?
Het jaar 2008 zal om uiteenlopende redenen in de herinnering blijven als
een bijzonder jaar. Natuurlijk omdat Barack Obama in de VS is gekozen
als de eerste donkere president in de geschiedenis en ook vanwege de
kredietcrisis die een enorme impact heeft op ons zakelijke en privéleven.
Verder is uw vakblad Verbinding na vele jaren in andere handen gekomen
met een restyling en thematisch andere invalshoeken als resultaten.
Vakinhoudelijk hebben we in 2008 weer veel nieuwe technologieën zien
strijden om belang. Deze trend is van alle tijden en zal zich ook komende
jaren voortzetten. Relatief nieuw is echter de bemoeienis door de centrale
overheid bij de keuze van technologieën en standaarden in de eigen organisatie. Een jaar of tien geleden is besloten tot marktwerking in de telecomsector en dus ging de markt open, met alle gevolgen van dien. Er was
en is concurrentie en dat heeft de wereld goed gedaan. De Nederlandse
overheid heeft begin dit jaar echter besloten om volledig te gaan voor
het gebruik van open source bij de implementatie van technologie. Dit is
vastgelegd in de ‘instructie voor de rijksdienst’ die op 21 november is gepubliceerd in de Staatscourant en betekent dat overheden bij de aanschaf
van ICT in principe moeten uitgaan van zogenaamde open standaarden.
Op de site www.forumstandaardisatie.nl staat voor welke toepassingsgebieden en de daarvoor bruikbare open standaarden zijn voorgeschreven.
Het doel van het hanteren van open standaarden is het vergroten van
interoperabiliteit en het verminderen van de afhankelijkheid van de overheid van vaste softwareleveranciers, aldus het ministerie van EZ. Dit zal
op termijn bijdragen aan een hogere kwaliteit van overheidsdienstverlening en vereenvoudiging van de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. Ook burgers en bedrijven worden er volgens EZ beter van in
hun contacten met overheidsorganisaties.
Kortom, EZ maakt de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid
afhankelijk van het gebruik van open source. Bijzonder. In de eerste plaats
omdat er geen eensgezindheid is over wat open source precies is. Verder
omdat de wereld van telecom veel te danken heeft aan technologieën
die juist niet open source waren of zijn. En tot slot is de kwaliteit van de
overheidsdienstverlening volgens mij afhankelijk van de mensen bij de
overheid. Het resultaat van deze maatregel is dat bedrijven minder of
misschien wel helemaal niet meer zullen willen innoveren. Zeker in deze
economisch moeilijke tijden. Een bekende regel is immers dat bedrijven
alleen investeren in innovatie als ze er ook rendement van kunnen verwachten. En dus niet als ze bij voorbaat beperkingen kunnen verwachten
of de techniek moeten delen met hun concurrentie. Bovendien staat deze
keuze van de Nederlandse overheid haaks op het ingezette beleid van de
Europese Commissie van tien jaar geleden dat zegt dat de overheid zich
niet bemoeit met de ontwikkeling van technologie in de telecomsector.
We zullen zien waar deze keuze toe leidt in 2009. Een jaar dat voorspelt
om toch al een lastig jaar te zullen worden.
Ren Frederick
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Wireless innovation
is our business

Laad en montage oplossingen voor
communicatiemiddelen in voertuigen

UNIEK!
The world
first mobile
all-in-one
GSM fax

Brodit biedt al jaren in-car
oplossingen om apparatuur
te bevestigen en te laden.
Zo zijn er professionele
oplossingen voor het
laden/bevestigen van
bijvoorbeeld 2-weg radio
systemen, Symbol en
Intermac terminals. Vaste
inbouw of plug & play.
Maatwerk oplossingen
mogelijk, al bij kleine
aantallen!

GRETA GSM FAX
• Mobiele fax, printer, copier, scanner en telefoon
• 900/1800/1900 MHz
• USB aansluiting
• Interne NIMH accu
• 12/24 V oplader

Things that move you

Move wireless

Bescherm uw smartphone, PDA of
telefoon met een professionele tas.
De Krusell tassen hebben een uniek
bevestigingssysteem voor aan een
koppel, fiets of riem. Oplossingen welke
door professionele hulpverleners over
de gehele wereld worden gewaardeerd.
Maatwerk mogelijk.

CK3100
• Bluetooth-carkit met
et display
• Bediening van de telefoon kan d.m.v.
bedieningsknop op het display.
• Ruis- en omgevingsgeluidonderdrukking
• Voicedial tot 150 namen

HP 600 series

SK4000
Nokia E71 series

GCC
DSC

• Stereo Bluetooth-headset,
weggebouwd in motorhelm
• Voorzien van afstandsbediening
die te monteren is op het stuur
• Ingebouwde FM-/RDS-radio
• Regelt automatisch het volume en
reduceert hinderlijke omgevingsgeluiden
sgeluiden

Televisieweg 26 / 1322 AL Almere
T: +31 (0)36 - 538 70 70 / www.global.nl
Gijmelsesteenweg 289 / B-3201 Langdorp (Aarschot)
T: +32 (0)16 - 56 97 91 / www.dsconline.be

Carbox
- Inclusief laptoparm
- Afsluitbaar

Dé comfortabele
mobiele werkplek
Mobiele werkplekken vragen om slimme toepassingen.
De laptopdragers van OPTI OFFICE zijn ontwikkeld om een veilige
en comfortabele mobiele werkplek te realiseren. De laptophouders
zijn er in verschillende uitvoeringen en toepasbaar in elke
personenauto’s, vrachtwagens, bedrijfswagens, boten, campers,
caravans, heftrucks, enz.
Kijk op www.opti-office.nl voor alle oplossingen en verkooppunten.

Backwall laptopdrager
- Laptopdrager die aan de (tussen)wand van bestelwagens
gemonteerd kan worden
- Door het scharniersysteem is de “BACKWALL” eenvoudig in te
klappen en de laptopdrager valt direct in het slot

Smart Arm
- Universele laptopdrager met statief voor laptops,
beeldschermen en camera’s
- Inklapbaar weg te werken langst de tunnelconsole

mobile office holders

WWW.OPTI-OFFICE.NL

0315 65 70 20

