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1

Inleiding

De uitgangspunten voor de iGenerator zijn benoemd in de PUP. De iGenerator is een platform dat
meerdere data- en informatiebronnen kan fuseren om:
1. dit te vertalen naar een grafische weergave in een dashboard, en;
2. dit te vertalen naar events die verwerkt kunnen worden door de business logic van de
iCentrale (zie hiervoor iCentrale project 4.01Blauwdruk)
Uitgangspunt voor de iGenerator is onderstaande weergave (zie figuur 1). De iGenerator heeft op
basis van haar bronnen continu een beeld van de actuele situatie in verschillende domeinen. Indien
gewenst kan (1) die actuele informatie worden weergegeven in een dashboard om een operator of
netwerkmanager situational awareness te bieden of (2) een event verstuurd worden.

Figuur 1 iGenerator

Om inzicht te hebben in de beschikbare data en informatie enerzijds en de data- en
informatiebehoefte anderzijds zijn data- en informatiebronnen en -behoeften geïnventariseerd. De
resultaten hiervan zijn beschikbaar als deliverables:
• 20170523_project 3.05_WP1_D1.1: databehoefte
• 20170620_project 3.05_WP1_D1.2: databronnen en factsheets
• 20170522_project 3.05_WP2_D2.1: informatiebehoefte
De invulling van de iGenerator heeft in de gesprekken en vergaderingen binnen het
iCentraleprogramma verder vorm gekregen. In dit rapport wordt beschreven hoe deze inzichten en
de beschikbare data- en informatiebronnen zullen worden verwerkt in een eerste dashboard en
events. Dit leidt uiteindelijk tot een globale functionele beschrijving van een iGenerator, die voor
demodoeleinden ook wordt gemaakt (deliverable WP3).
Dit rapport is als volgt ingedeeld. In H2 volgen de randvoorwaarden vanuit het bedienperspectief
(Bedienfilosofie) en de Blauwdruk van een iCentrale (project 4.01). Dit geeft antwoord op de vraag
wat er nodig is ter ondersteuning van de operationele activiteiten. Daarnaast wordt de samenhang
met de logica en systeemarchitectuur van de iCentrale gelegd door aan te geven waar iGenerator
inkoppelt in de business logic en systeemarchitectuur.
In H3 staat omschreven welke data- en informatiebronnen binnen welke domeinen worden
binnengehaald en hoe deze vertaald worden naar informatie. De binnengehaalde informatie
borduurt voort op eerdere ontwikkelingen en de focus in de Living Labs van het
iCentraleprogramma.
In H4 volgt daaruit de globale functionele beschrijving en architectuur. In dit hoofdstuk worden ook
de ontwerpkeuzes toegelicht hoe data en informatie grafisch wordt weergegeven. Het beschreven
dashboard richt zich primair op de operationele processen en niet op het dashboard voor de
managing agent. Dit heeft opnieuw te maken met de bestaande ontwikkelingen in beschikbare

Programma iCentrale / Functioneel ontwerp iGenerator / 12 september 2017 / versie 1.1

3

informatie en de focus op de operationele processen in de Living Labs. Daarom wordt in dit
document de KPI en SLA gerelateerde informatie ook niet grafisch vertaald naar een dashboard. In
het aanpalende project 3.01 wordt wel dieper ingegaan op data en informatie voor KPI’s en SLA om
contractsturing te kunnen doen.
Ten slotte staan in H5 enkele suggesties en aandachtspunten voor het uitvragen van een iGenerator
als iDienst.
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2

Samenhang met bediening en systemen

De iGenerator is onderdeel van een groter geheel. Onderstaande structuurschema wordt binnen het
iCentraleconcept gehanteerd als Blauwdruk voor de verschillende functies en bijbehorende
systeemlagen.
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Figuur 2 Structuurschema iCentrale

Zoals omschreven in Hoofdstuk 1 heeft de iGenerator een belangrijke functie in het detecteren en
melden van afwijkende situaties. Deze afwijkende situaties worden als event doorgestuurd naar de
iEvent Detector in de business logic van een iCentrale.

Bedienfilosofie
Vanuit het bedienperspectief zijn de volgende zaken meegegeven als functionele aspecten van de
iGenerator.
1.
2.
3.
4.

De iGenerator moet meerdere domeinen aankunnen.
De iGenerator moet onderscheid kunnen maken naar verschillende beheersgebieden en klanten.
De iGenerator genereert events op basis (near) real-time monitoring.
De iGenerator genereert events die als trigger gebruikt kunnen worden door een iCentrale
(conform koppelvlak Blauwdruk).
5. De iGenerator stuurt events op basis van het overschrijden van drempel- of normwaarden naar
iEvent Detector (zie Structuurschema). Deze events zijn gebaseerd op de databronnen die
gekoppeld zijn aan de iGenerator.
6. De iGenerator verschaft informatie over een situatie/gebeurtenis buiten (in het areaal). Dit in
tegenstelling tot de events uit de centrale management- en bediensystemen, die informatie
verschaffen over de toestand van het systeem.
7. De iGenerator werkt op de achtergrond en monitort de actuele datastroom binnen de domeinen.
8. De iGenerator neemt de operator of netwerkmanager zo veel mogelijk werk uit handen. Tijdens
de dataverwerking tot event wordt middels een redeneermechanisme, zoals ALS ∑ a i DAN ∑ bi, al
gefilterd wanneer sprake is van een event en wanneer (nog) niet.
9. De iGenerator stuurt indien mogelijk met het event ook informatie mee voor situational
awareness, zoals locatie, een grafische weergave en overschreden drempel- of normwaarde(n).
10. De netwerkmanager kan het dashboard van de iGenerator gebruiken voor beeldopbouw.
11. De iGenerator fuseert en verrijkt data uit verschillende bronnen, zodat de grafische weergave
niet alleen gebruikt kan worden voor situational awareness, maar ook voor een common
operational picture (gebruik door meerdere instanties en/of beslissingsbevoegden).
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12. De iGenerator moet ook zijn eigen performance en beschikbaarheid monitoren i.v.m.
afgesproken service level.

Systeemarchitectuur
In dit document wordt een verdere functionele analyse gemaakt van de detectie van gebeurtenissen
die leiden tot een event. In de Blauwdruk wordt omschreven hoe een event verwerkt wordt tot een
trigger en een notificatie voor een bedienaar.

Figuur 3 Proces iGenerator

Zoals in bovenstaande figuur is te zien, is er een aantal stappen te onderscheiden in de generatie
van een event. Deze stappen worden verder uitgewerkt.

Eventgeneratie
Voor het detecteren van een gebeurtenis is informatie nodig. Deze informatie wordt verkregen uit
de dataverwerking van verschillende databronnen. De eigenschappen van de databronnen en de
mogelijkheden om deze geautomatiseerd te verwerken bepalen of de gebeurtenisdetectie op een
effectieve manier kan worden gedaan. Manuele captatie van data leidt tot een onbetrouwbaar
proces, omdat dit niet structureel en geautomatiseerd gemonitord kan worden. Bij automatische
verwerking kan ook de bron gemonitord worden (uptime en datakwaliteit).
In het document 20170620_project 3.05_WP1_D1.2: databronnen en factsheets is uitgewerkt welke
databronnen beschikbaar zijn. Het capteren van de data vereist dat de data altijd op dezelfde locatie
in een netwerk te vinden is en de data op een gestandaardiseerde manier wordt aangeboden. In
Hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de data die gecapteerd wordt voor het dashboard dat als
deliverable van project 3.05 is gedefinieerd.
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Figuur 4 Proces eventgeneratie

Na de verwerking van de data tot informatie wordt deze informatie vergeleken met een regelset. De
regelset bevat de drempel- of normwaarde(n) waarop getoetst moet worden. Deze waarden in de
regelset zijn afhankelijk van de afwijkende situatie die gemonitord wordt. Dit betekent dat per
afwijkende situatie een regelset gedefinieerd moet worden. De belangrijkste input voor deze
regelsets zijn de operationele doelstellingen van de DCO voor de domeinen die gemonitord worden.
De frequentie van dit monitoringsproces is enerzijds afhankelijk van de operationele doelstelling
van de DCO en anderzijds van de actualiseringsfrequentie en kwaliteit van de databron.
Als de norm- of drempelwaarde(n) wordt overschreden is sprake van een event. De regelset moet
daarbij voorzien in een dempingsfactor om te voorkomen dat een kortdurende overschrijding van
de norm- of drempelwaarde leidt tot het versturen van een event. Zonder dempingsfactor zal er
jittergedrag ontstaan, waarbij de events voor overschrijden en onderschrijden van de norm- of
drempelwaarde elkaar snel opvolgen. Dit is niet wenselijk. De afstemming van deze dempingsfactor
is wederom afhankelijk van de operationele doelstelling van de DCO en de actualiseringsfrequentie
en kwaliteit van de databron.
Als voldaan wordt aan de regelset wordt een event verstuurd naar de iEvent Detector. De iEvent
Detector bepaalt binnen de context van de betreffende iCentrale of het event leidt tot een trigger en
voor welke rolhouder. Deze trigger kan ook gebruikt worden om geautomatiseerde taken te starten
of beëindigen.

Voorbeeld
Als voorbeeld van bovenstaand proces wordt stapsgewijs uitgewerkt hoe een event voor
reistijdoverschrijding op een weg voor gemotoriseerd verkeer tot stand komt.
Stap 1 Van databron naar data

Figuur 5 Stap 1 Van databron naar data

Een mogelijke databron voor reistijd is zogenaamde Floating Car Data (FCD). FCD is data afkomstig
uit voertuigen en kan ontsloten worden via een Onboard Unit (OBU), zoals een ritregistratiesysteem
en navigatiesysteem of een smartphone app. Uit deze databron moet minimaal een uniek ID per
voertuig en per ID de GPS-positie met datum en tijd beschikbaar zijn. In de industrie is het
gebruikelijk om een verversingsfrequentie van 1 minuut aan te houden, zodat de verwerkte GPSposities hooguit 120 s oud zijn.
Stap 2 Verwerking naar informatie
De tweede stap is de verwerking van de data tot informatie. Dit vereist dat de individuele posities
per ID vertaald moeten worden naar posities op een kaart. Het mappen op de kaart creëert een
afgelegde weg en daarmee de reistijd. Zie ter illustratie figuur 6.
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Figuur 6 Stap 2 Verwerking tot informatie

Stap 3 Toetsen aan normwaarde
Om te bepalen of er sprake is van een reistijdoverschrijding moet de reistijd vergeleken worden met
een normwaarde. Deze normwaarde alleen is echter niet voldoende. Immers, de regelset moet
voorkomen dat iedere, minimale overschrijding leidt tot een event. Daarom moet de regelset een
redeneermechanisme hebben die meerdere voorwaarden toetst.
Deze redeneermechanismen worden typisch in de vorm van een scenario geschreven met ALS x DAN
y redeneringen.
Dit zou tot de volgende regelset / redeneermechanisme kunnen leiden voor een vertraging op een
route:
ALS “actuele reistijd” op route X ≥ y seconden
EN als waarde “actuele reistijd” langer dan z seconden aaneengesloten ≥ y
DAN is “actuele reistijd” route X = “vertraging” voor route X
In deze regelset controleert het algoritme of drempelwaarde y lang genoeg overschreden is om
daadwerkelijk als vertraging en daarmee event verstuurd te kunnen worden.
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Van data naar informatie

In de vertaling van de beschikbare data- en informatiebronnen is in eerste instantie de focus gelegd
op het domein Verkeersmanagement. Binnen het domein Verkeersmanagement is al veel kwalitatief
goede (open) data beschikbaar, zodat daadwerkelijk toegevoegde waarde geleverd kan worden aan
een DCO. De overige domeinen zijn nog sterk in ontwikkeling of neigen meer naar
maatwerkoplossingen, zoals ook al geconcludeerd is in rapport 20170620_project 3.05_WP1_D1.2:
databronnen en factsheets.
Daarom is het een bewuste keuze om in het dashboard van de iGenerator verkeersinformatie te
visualiseren. Dit wordt aangevuld met open data van de publieke parkeergarages in
partnergemeente Rotterdam. Op kaart kan daarmee domeinoverschrijdende beeldopbouw gedaan
worden voor de bezetting (en daarmee verwijzing van parkeergarages) en de algemene
verkeerssituatie anderzijds.

Gecapteerde databronnen
Voor de demo is gekozen om voor het domein Verkeersmanagement de actuele snelheden en
reistijden op het wegennet te visualiseren, evenals de open data van meldingen voor files,
ongevallen, wegwerkzaamheden en incidenten.
In de huidige situatie wordt bijvoorbeeld bij de Provincie Noord-Holland gebruik gemaakt van de
webviewer Verkeersinformatie van TomTom en de viewer van Nationale Databank
Wegverkeersgegevens (NDW) om de actuele verkeerssituatie te zien. Voor incidenten en ongevallen
wordt de website met actuele 112 meldingen geraadpleegd of de P2000-meldingen. Aangezien dit
drie tot vier verschillende websites zijn, is de getoonde informatie niet in één grafische weergave
zichtbaar. Ook vindt er geen filtering plaats, zodat de operator of netwerkmanager zelf actief moet
monitoren.
iGenerator kan de monitoring van de verkeerssituatie overnemen van de operator en een event
sturen op het moment dat een handeling vereist is. De netwerkmanager kan het dashboard
gebruiken voor beeldopbouw en hoeft dan niet verschillende (web)applicaties te raadplegen.
Gefaseerd zal het domein Verkeersmanagement uitgebreid worden naar andere domeinen, zoals
parkeren, hulpdiensten en brugopeningen. Voor deze gefaseerde aanpak is gekozen, omdat de
verdere behoefte van de verschillende DCO’s nog afgetast moet worden. Ook is de beschikbare
open data van parkeren, hulpdiensten en brugopeningen nog sterk afhankelijk van de vorderingen
per DCO en lopende collectieve initiatieven, zoals Innovation Partnership Talking Traffic. De
geografische beschikbaarheid en juistheid van de data richt zich met name op de grootstedelijke
centra in de randstad. De betrouwbaarheid, actualiteit en stabiliteit van de informatie in het
dashboard is daarmee ook afhankelijk van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische correctheid
van beschikbare open data.
Voor het dashboard en de events worden verschillende startsituaties gehanteerd. Voor het
dashboard geldt dat de er op dit moment al meerdere databronnen zijn geïmplementeerd. Dit
resulteert in de volgende typen informatie:
• Achtergrondkaart van 4 verschillende bronnen, te weten: Google Maps, Google Satellite,
Open Street Map en Be-Mobile.
• Floating Car Data (FCD) van Be-Mobile
• Lusdata Nationale Databank Wegverkeer
• Filemeldingen NDW
• Ongevalsmeldingen NDW
• Wegwerkzaamheden NDW
• Incidenten NDW
• DRIP’s van Open Data Server Technolution
• Parkeerdata (actuele bezetting) van Open Data Server Technolution
De FCD van Be-Mobile en de lusdata van NDW worden gebruikt om actuele reistijden en daarvan
afgeleide snelheden te bepalen. Deze worden vertaald naar een kleur op de kaart, waaruit een
indruk ontstaat van de drukte op de weg.
Voor de events geldt als startsituatie dat op basis van door een DCO gedefinieerde routes een
drempelwaarde ingesteld kan worden om een event te genereren. Dit event kan bijvoorbeeld als een
e-mail naar de iEvent Detector gestuurd worden. Andere events zijn mogelijk, maar vragen om
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specifieke redeneermechanismen. Om deze redeneermechanismen te ontwikkelen is nadere
afstemming met de betreffende DCO nodig. Daarom is ook hier gestart met het bestaande
redeneermechanisme en bijbehorende eventgeneratie.

Dataverwerking
Figuur 7 geeft inzicht in de architectuur. De dataverwerking gebeurt in een centrale server / backend dat enerzijds in verbinding staat met de verschillende databronnen en anderzijds met de event
manager engine en web interface.

Figuur 7 Elementen dataverwerking iGenerator

De architectuur heeft zes cruciale onderdelen:
• Gegevens databank: in de cloud gehoste database waar de in H3 genoemde informatie wordt
verzameld, inclusief monitoring van de datafeeds (uptime en niet verwerkbare data).
• Kaart engine: het relateren van inkomende, verwerkte data aan wegsegmenten.
• Reistijden engine: het combineren van wegsegmenten tot een kaart of gedefinieerde route.
• Verkeersfile engine: het bepalen van een file met een algoritme op basis van de reistijd op
een x aantal aaneengesloten wegsegmenten.
• Event Manager engine: het bepalen of een event verstuurd kan worden op basis van de
(klantspecifieke) regelset(s).
• Web interface: grafische weergave van informatie.

In het proces van dataverwerking (zie figuur 8) is een aantal kwaliteitscontroles nodig om de
beschikbaarheid en kwaliteit van de data te monitoren. Deze monitoring bewaakt of:
• de bron nog steeds data verstuurd;
• welke datarecords onvolledig of onjuist zijn, en;
• welke foutcode, zoals een verkeerde waarde in een veld of geen waarde.

Figuur 8 Proces dataverwerking
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Ook de conversie van de externe data naar format dat intern verwerkt kan worden door de
verschillende applicaties moet gemonitord worden. Deze monitoring houdt bij welke bestanden
verwerkt zijn en welke niet met een bijbehorende foutcode.
De geconverteerde data wordt vervolgens door verschillende engines (interne applicaties) verwerkt.
In die engines zijn weer regelsets opgenomen hoe omgegaan wordt met afwijkingen in de data.
Onder meer de volgende aspecten worden in deze regelsets uitgewerkt en gedefinieerd:
• Map matching:
o Aan welke weg worden de GPS-posities toegekend? Aan de snelweg of de (deels)
parallel lopende provinciale weg?
o Welke reistijden of afgeleide snelheden zijn reële waarden en welke zijn uitschieters?
o Welke segmentgrootte wordt gebruikt? Hoe kleiner de segmenten hoe kleiner de
latency in het bepalen van afwijkingen.
• Reistijdbepaling:
o Hoe lang wordt een waarde meegenomen in de bepaling van de reistijd op een
wegsegment?
o Welke output wordt gegeven als er geen nieuwe waarden meer binnenkomen op het
betreffende wegsegment?
o Welke latency (tijdsvertraging) in positie en verkrijgen ervan is acceptabel? –
Actualiteit van de ontvangen data.
• Filebepaling:
o Wanneer is sprake van een file?
o Wanneer is sprake van een aaneengesloten file of twee losse files?
o Hoe te bepalen of een stroomopwaarts bewegende vertragingsgolf dezelfde file is?

Programma iCentrale / Functioneel ontwerp iGenerator / 12 september 2017 / versie 1.1

11

4

Functionele beschrijving
Van informatie naar visualisatie

De kracht van visualisatie is dat in één keer veel informatie overgebracht kan worden aan de
gebruiker. Voor de meeste domeinen in iCentrale geldt dat informatie locatie- of trajectgebonden is.
Om situational awareness te bieden moet de informatie daarom vertaald worden naar een grafische
kaartweergave. Deze kaartweergave helpt de operator of netwerkmanager om de informatie te
plaatsen binnen het beheerde areaal. Op deze kaart wordt middels kleuren en iconen informatie
gegeven aan de gebruiker over de actuele toestand in het beheerde areaal.

Kaart
Vanuit Verkeersmanagement domein ligt het voor de hand dat de dienstverlener verantwoordelijk
wordt voor een bepaald areaal. Dit areaal is een geografisch gebied, waarin de dienstverlener de
actuele verkeerssituatie wil kunnen zien.
Op de actuele verkeerssituatie weer te geven moet deze informatie herkenbaar zijn. Voor de
weergave is het logisch om locatiegebonden informatie anders weer te geven dan trajectgebonden
informatie. Daarom wordt locatiegebonden informatie als een icoon weergegeven en
trajectgebonden informatie als een kleur op de achtergrondkaart.
Voor de locatiegebonden zijn de volgende iconen voorzien:
Ongeval:

Wegwerkzaamheden:

Incident:

File:

Parkeergarage

DRIP

Voor de trajectgebonden informatie wordt gekozen deze als een kleur op de weg weer te geven.
Deze kleur moet intuïtief te interpreteren zijn voor de gebruiker. Daarom ligt het voor de hand om
een kleurovergang te maken van bruin / rood (stilstaand verkeer / file) naar groen (snel rijdend
verkeer / free flow). Dit sluit aan bij de gebruikelijke signalen in het Verkeersmanagement domein
(analogie met verkeerslichten).
Wanneer welke kleur wordt getoond, is als volgt gedefinieerd (tabel 1):
Kleur

Rijsnelheid

Bruin

< 10 km/u

Rood

10 – 30 km/u

Oranje

30 – 60 km/u

Geel

60 – 90 km/u

Groen

> 90 km/u

Tabel 1 Kleurweergave van snelheden
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Snelheid alleen zegt echter nog niets over een eventuele vertraging op een weg. Immers de gereden
snelheid is ook afhankelijk van de wettelijk toegestane snelheid op het betreffende wegsegment. Dit
betekent dat ook van de actuele vertraging een trajectgebonden weergave nodig is. Ook dit is het
meest intuïtief als een kleurovergang van rood (grote vertraging / file) naar groen (geen vertraging /
free flow).
Wanneer welke kleur wordt getoond, is als volgt gedefinieerd (tabel 2):
Kleur

Vertraging

Rood

> 30% extra reistijd afgerond in hele minuten

Oranje

15 – 30 % extra reistijd afgerond in hele minuten

Geel

0 – 15 % extra reistijd afgerond in hele minuten

Groen

0 % extra reistijd afgerond in hele minuten

Tabel 2 Kleurweergave reistijdvertraging

Widgets
Sommige informatie leent zich beter voor een andere grafische weergave dan een kaart. Dit betreft
vooral informatie die in de vorm van regels of een tabel het best leesbaar is. Daarom lijkt het
logisch om ook een ander grafisch element toe te voegen, een zogenaamde widget. Met de huidige
bekende databronnen voorzien wij de volgende, mogelijke widget:
• Actuele reistijden op gedefinieerde routes, zodat de verkeersbelasting op het netwerk en
effecten van ingezette maatregelen gemonitord kan worden.
Bij de uitbreiding van de informatie naar andere domeinen zou bijvoorbeeld ook de trendlijn en de
actuele bezetting van parkeervoorzieningen getoond kunnen worden of de tijdsvensters van
geplande brugopeningen.
Andere toepassing is het tonen van de fileopbouw door de voertuigpassages op een traject in de tijd
uit te zetten. Hoe langzamer een voertuig zich door het traject beweegt hoe steiler de curve van de
voertuigpassage.

Events
De events worden bepaald op basis van een redeneermechanisme, zoals ALS ∑ ai DAN ∑ bi. Deze
redeneermechanismen kunnen als regelsets geconfigureerd worden in de Event Manager engine.
Deze engine leest bijvoorbeeld continu van gedefinieerde routes de actuele reistijd om deze te
vergelijken met de regelset (zie ook § 2.3 en 2.4). Bij overschrijding van de drempelwaarde wordt
een event uitgestuurd naar de iEvent Detector binnen een iCentrale. De iEvent Detector zorgt
conform de architectuur binnen een iCentrale dat óf een geautomatiseerde taak wordt gestart /
beëindigd óf een trigger wordt gestuurd naar de iOrchestrator. De iOrchestrator zorgt ervoor dat de
trigger als taak wordt toebedeeld aan een operator die de betreffende taak kan en mag afhandelen.
De iOrchestrator voorziet ook in de prioritering van taken en het eventueel bufferen van taken met
een lagere prioriteit. Daarmee is deze functionaliteit niet nodig binnen iGenerator. iGenerator
bepaalt alleen of er sprake is van een event.

Web interface
De web interface moet kunnen voorzien in verschillende behoeften. Enerzijds moet de web interface
ondersteunend zijn in de specifieke taak van een operator en anderzijds moet de web interface ook
gebruikt kunnen worden voor beeldopbouw.
Dit leidt tot twee routes naar de web interface met een verschillende behoefte voor de grafische
weergave van informatie.
4.5.1 Web interface voor operator
De web interface voor de operator wordt getoond naar aanleiding van een event, dat via de iEvent
Detector en de iOrchestrator naar de iPixel Space van de betreffende operator wordt gestuurd. In
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het verzonden event wordt voorzien in de koppeling naar de grafische kaartweergave op het juiste
zoomniveau. De operator moet zich kunnen concentreren op de specifieke taak en niet alsnog
allerlei extra handelingen moeten doen om situational awareness te krijgen. Deze extra handelingen
zoals inloggen op een (web)applicatie of inzoomen naar het betreffende geografische gebied moet
geautomatiseerd worden.
Voor de operator zou dan bijvoorbeeld de grafische weergave in figuur 9 getoond kunnen worden
bij een reistijdoverschrijding op een route. Niet alleen laat onderstaande weergave zien welke route
het betreft (zonder overige informatie), maar ook op welk punt van de route de vertraging zich
voordoet. De operator kan dan zeer gericht kijken naar de betreffende afwijkende situatie.

Figuur 9 Mogelijke web interface voor operator

4.5.2 Web interface voor netwerkmanager
De netwerkmanager zal de grafische weergave vooral gebruiken voor beeldopbouw. Dit betekent
dat er (1) meerdere vormen van informatie getoond kunnen worden en (2) dat het zoomniveau een
veel groter deel van areaal zal tonen. Ook moet de netwerkmanager de vrijheid hebben om zelf te
zoomen en navigeren over de kaartweergave.
Deze grafische weergave voegt informatie samen op een kaartweergave en widgets die de
netwerkmanager in staat stelt te beoordelen of de actuele situatie maatregelen noodzakelijk maken.
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Figuur 10 Mogelijke web interface voor netwerkmanager
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5

Aandachtspunten
Ontwerp

Het dashboard dat in het kader van dit project wordt opgeleverd is een mogelijke vertaling van
informatie in de verschillende domeinen.
De definitieve vormgeving en functionaliteit is afhankelijk van de betreffende DCO. De elementen
die nodig zijn voor beeldopbouw zijn immers afhankelijk van de beleidsdoelstellingen, domeinen en
bestaande managementsystemen van de betreffende DCO.
In bijlage 1 is een verder overzicht opgenomen van mogelijke grafische weergaven van informatie.
Dit kan dienen als inspiratie voor een DCO.

Getoonde informatie
Zoals ook al in H3 is aangehaald, is de informatie die getoond kan worden afhankelijk van de
beschikbare databronnen en de volwassenheid van vraag en aanbod. Buiten het domein
Verkeersmanagement is de marktplaats voor data en informatie in de andere domeinen nog minder
ontwikkeld.
De open data initiatieven die verschillende overheden zijn gestart voor de domeinen brug, parkeren
en stadstoezicht, zijn nog volop in ontwikkeling. De gebruikte protocollen voor data-uitwisseling, de
juistheid van de data en de stabiliteit in de geleverde data variëren sterk.
Dit maakt dat op korte termijn de meeste winst valt te behalen bij het domein
Verkeersmanagement.

Focus
Om een dashboard overzichtelijk te houden is uiteindelijk ook focus nodig in de hoeveelheid
informatie die weergegeven wordt. De centrale vraag is: waarom is deze informatie nodig? De
getoonde informatie moet het werkproces ondersteunen zonder overbodige informatie.
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Bijlage 1: Mogelijkheden grafische weergave informatie
Er zijn verschillende manieren om tot informatie te komen vanuit de geïnventariseerde databronnen
in rapport 20170620_project 3.05_WP1_D1.2: databronnen en factsheets. In deze bijlage worden
ter inspiratie nog enkele voorbeelden gegeven om DCO’s inzicht te geven in de mogelijkheden.
Weersinformatie
Voor het wegverkeer en het bedienen en bewaken van bruggen en sluizen is gedetailleerde
weersinformatie ook van belang. Daarom is een extra visualisatie van de regen- en
windvoorspellingen voor deze domeinen een interessante aanvulling.

Programma iCentrale / Functioneel ontwerp iGenerator / 12 september 2017 / versie 1.1

17

Parkeerverwijzing en -informatie
Dit is dan bijvoorbeeld de informatie van een parkeerverwijsbord, de actuele bezetting van een
aantal parkeergarages en parkeertarieven.

Hulpdiensten
Weergave van hulpdiensten en weginspecteurs met actieve zwaailichten en sirene.
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Actuele meldingen in apps of in-car systemen
Een DCO zou dan op een kaartweergave kunnen zien welke meldingen weggebruikers krijgen in een
bepaald geografisch gebied.
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