Visualisaties indelingsvarianten iCentrale Zuid
Visie en werkwijze

Maak de mens het hart van de toekomst
en vergroot de kracht en flexibiliteit van uw organisatie

iCentrale

Schaalbaarheid

Overzicht van de KPI’s

De werkplekken zijn niet gericht
op een centraal overzichtsscherm.
Wel is er een overzicht van de
prestaties ten opzichte van de
KPI’s aanwezig in de ruimte. Deze
informatie is niet nodig bij de
primaire taken.

Naarmate het aantal objecten,
domeinen of DCO’s dat
aangesloten is op de iCentrale
uitbreidt kunnen er werkplekken
toegevoegd worden in de
ruimte.

Tijdelijke teams
Koppeling

Ieder aangesloten object
(bruggen, tunnels en sluizen) zal
met een glasvezelverbinding
aangesloten zijn op de iCentrale.

Rollen

Naast de operators zijn er
netwerkmanagers en
klantmanagers werkzaam. Zij
maken gebruik van hetzelfde type
werkplek als de bedienaren.

Bij calamiteiten of evenementen
is het mogelijk om in teams
samen te werken. Om in een
team te kunnen werken dient de
afstand tussen de operators
maximaal 8 meter te zijn. Op
deze afstand is het mogelijk om
direct te overleggen en kort aan
te schuiven bij een andere
werkplek. De opstelling faciliteert
het opschalen van één werkplek
naar een team, zonder te hoeven
verplaatsen zoals aangegeven
met de blauwe kaders.

Opstelling

Noodbedienpaneel

Het is vanuit de tunnelwet vereist
dat er een noodbedienpaneel
voor eventueel aangesloten
tunnels aanwezig is in de
iCentrale.

Werkwijze

Er is geen informatie van
overzichtsschermen vereist en
alle communicatie verloopt via de
headsets en systemen. Alle
werplekken staan hierdoor op
zichzelf. Dit is een voorbeeld van
een opstelling die het
onafhankelijk werken ondersteunt.

Akoestische afscherming

De afscherming achter de
monitoren beperkt geluidshinder
voor andere operators en beperkt
nagalmen in een grote ruimte.

Afstand

Doordat alle werkplekken op zich
staan is de positie van de
werkplekken ten opzichte van
elkaar niet belangrijk. Hier zijn
veel variaties mogelijk. Om
geluidsoverlast te voorkomen is
het belangrijk dat de afstand
tussen de werkplekken minimaal
3,5 meter is.

Werkplek
Multidomein

Vanaf iedere werkplek kunnen alle
domeinen en objecten bediend
worden. Bijvoorbeeld parkeerbeheer,
stadstoezicht, crowdcontrol,
verkeersmanagement, brug- en
sluisbediening en tunnelbediening.

HMI

De HMI is vrij in te delen door de
operator. Op deze werkplek is
links op de desk het monitoren van een
tunnel weergegeven. Rechts op de desk
is een bedientaak verkeersmanagement
te zien. Rechtsonder in het linkerscherm
bevindt zich de iNotification panel met
triggers voor nieuwe taken.

P

Gerouteerde noodstopknop
Audiocommunicatie

Alle audiocommunicatie (telefoon,
marifoon, en omroepsystemen
voor tunnel, brug en sluis) wordt
gemanaged via een apart
audiopaneel op de desk.
Audiocommunicatie met externe
systemen en personen en met
andere operators zal via de
headset verlopen. Hierdoor staat
iedere werkplek op zichzelf.

Er zijn twee noodknoppen op de desk
aanwezig. Eén knop fungeert als
calamiteitenknop (cf. de tunnelwetgeving)
en wordt actief wanneer op de desk een
tunnel gemonitord wordt. Deze knop is
gepositioneerd onder het deel van de
pixelspace waar de monitoringsbeelden
getoond worden. De andere knop wordt
actief tijdens de bediening van een object,
en bij brug- of sluisbediening fungeert deze
dan als noodstop (cf. de machinerichtlijn)
en bij tunnelbediening als de
calamiteitenknop. Een actieve noodknop
zal licht geven.

