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Hoofdgroep I ‘Prestaties en Doelen’

Hoofdgroepen II ‘Centrale Bediening en Personeel’

Hoofdgroep III ‘Data en informatie’

Hoofdgroep IV ‘Techniek en (ICT)systemen’

Hoofdgroep V-VII ‘Omgeving en (professionele) Markt´

DCO

iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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Positie iHMI en samenhang in het 
programma iCentrale
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“iBedienfilosofie”

De belangrijkste innovaties die volgen uit het nieuwe geïntegreerde  ontwerp 
en de geïntegreerde bediening zijn:

• Veel domeinen (multi-domeinen, integraliteit N-domeinen)

• Trigger based werken

• Regie voeren op gebiedsniveau (ipv op object of locatie)

• De “netwerkmanager” (‘rol’ is aanwezig/toegevoegd)

• Deel operators multi-domein inzetbaar 

• De schaalgrootte gaat omhoog

• De exploitatiekosten gaan sterk naar beneden

• Er is geen videowall meer (nodig)!
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iBedienfilosofie leidt tot gelaagdheid in rollen
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Wat zegt dit over de iHMI?

iHMI ondersteunt de taakuitvoering van medewerkers in een iCentrale



Functie iHMI

• iHMI ondersteunt taakuitvoering 
onderscheiden rollen binnen een iCentrale 
• Ondersteunen bij beeldvorming 

Ondersteunen bij besluitvorming
• Ondersteunen bij bedienen

• Ondersteunen van bewaken stand en status 
objecten en instrumenten

• iHMI ondersteunt samenwerking in team 
verband
• Ondersteunen bij gedeelde beeldvorming



iHMI ondersteunt bij (gedeelde) beeldvorming
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Welke beelden biedt de iHMI?



Wegverkeersleiders

tunnel-
bedienaren

brug-
bedienaren

sluisplanners

sluis-
bedienaren

Crowd managers
Binnen	iCentrale
Buiten	iCentrale

Tactisch verkeersbeeld 
wegverkeer

Tactisch verkeersbeeld 
scheepvaartverkeer

Tactisch beeld gebruik openbare ruimte 
en mensenmassa’s

Tactisch beeld
(informatie over de directie omgeving ter ondersteuning van korte termijn 

en onmiddellijke besluiten)
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Operator

Netwerkmanager

Omgeving	iCentrale

‘situational awareness’	op	strategisch	niveau
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iHMI ondersteunt bij besluitvorming



Informatie t.b.v. besluitvorming

‘Trigger based autonomous control’ In de gepresenteerde beelden:
• Overzicht van de ingezette acties 
• Overzicht van de ‘triggers’  op basis 

waarvan de acties zijn ingezet

‘Trigger based decision support’ Over de gepresenteerde beelden heen:
• Advies voor in te zetten acties
• Overzicht van de ‘triggers’  op basis 

waarvan het advies is gegenereerd

‘Trigger based task allocation’ Automatische allocatie taak aan 
werkplek:
• Overzicht van de ‘triggers’  op basis 

waarvan de taak is geactiveerd en 
gealloceerd



iHMI ondersteunt bij bedienen



Bedienen via HMI bestaande 
managementsystemen
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Gebruikersproducten (eerste versies)
Welke beelden biedt de iHMI?

‘Common operational picture’ -
extern
‘Common operational picture’ –
intern
Strategische beelden HGIII
Tactische beelden HGIII
Notificatieschermen
Adviesschermen en overzicht 
ingezette acties
Camerabeelden



….te beproeven in de proef- en 
demonstratieomgeving



….en uiteindelijk via een praktijkcasus 
in de realiteit van alledag



Planning iHMI

Conceptontwikkeling
Eerste	iteratie
Tweede	iteratie

2017	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4

• Eenduidige	beschrijving	iHMI
• Gebruikersproducten	(eerste	

versies)

• In	dit	geval	één	launching customer	
• Iedere	DCO’s kan	zelfstandig	

aanbesteden



Resumé: de iHMI maakt de iBedienfilosofie
mogelijk
iHMI ondersteunt taakuitvoering 
onderscheiden rollen binnen een 
iCentrale 
• Ondersteunen bij beeldvorming 

Ondersteunen bij besluitvorming
• Ondersteunen bij bedienen

• Ondersteunen van bewaken stand en 
status objecten en instrumenten

iHMI ondersteunt samenwerking in 
team verband
• Ondersteunen bij gedeelde 

beeldvorming



iHMI, bewaken van focus en samenwerking
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