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Definitie

Bron
Domein

Eigendom en
beschikbaarheid

Tijdigheid
Kwaliteit

Betrouwbaarheid

Privacy

Hoe wordt de data
aangeleverd
(meeteenheid en
formaat)?
Kosten

Welke informatie wordt
afgeleid?
Toepassingen

•

Weergeven van de locatie van hulpdiensten en prioritaire voertuigen
(Ambulances,brandweerwagens, wegbeheerders) wanneer deze uitrukken.

•

Flister

•
•
•

Verkeersmanagement
Bedienen en bewaken van tunnels
Bedienen en bewaken van bruggen en sluizen

•
•

Privaat: De data wordt ingezameld en verspreid door Flister.
Open of gesloten
o Open: de locatie van een naderend voertuig wordt in de Flitsmeister
app weergegeven.
o Gesloten: de ruwe data is gesloten.

•

Real-time

•

Hoge kwaliteit:
o Volledigheid: het is telkens bekend over welk prioritair voertuig het
gaat (ambulance, brandweerwagen, politiewagen, wegbeheerder)
o Dekkingsgraad:
o Continuïteit: Vanaf er een prioritair voertuig zich op de weg begeeft
voor een interventie, wordt de real-time positie zichtbaar.

•

Hoge betrouwbaarheid:
o Enkel officiële voertuigen zijn verbonden bij het netwerk.

•

Pseudoniem: Het is bekend om welk soort voertuig het gaat (welke
hulpdiensten)

•

De voertuigen worden in tijd (real-time) en ruimte (coördinaten) beschreven.

•
•

Flister applicatie is betalend
Ontsluiting via Flitsmeister is kosteloos

•

Locatie hulpdiensten

•

Operationeel: Veiligheid op de weg doordat bestuurders in de buurt op de
hoogte worden gebracht van de locatie van de hulpdiensten en op een
correcte manier kunnen reageren
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•

Tactisch: Monitoren van het afhandelen van een ongeval of incident op de
weg vanuit een verkeerscentrale.
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