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Meerwaarde 

 De iHMI is het bindend element dat de bedienfilosofie, opleidingen, human 

factors en techniek in zich verenigd. 

  

Wat is een iHMI? 

 De iHMI staat voor een generiek, domeinonafhankelijk bedienraamwerk, 

waarmee operators hun werk kunnen doen. Werk dat bestaat uit het aannamen 

en uitvoeren en afronden van een grote variëteit aan taken vallende binnen de 

domeinen van de iCentrale: tunnel-, brug- en sluisbediening, 

vaarwegcorridormanagement en wegverkeersmanagement, 

parkeermanagement en bewaking van de openbare ruimte en crowd 

management.   

 

Centraal in de iHMI staan het iNotificatiepaneel en de iOrchestrator. De 

iOrchestrator koppelen taken die vragen om operatoraandacht aan bedienaren, 

rekening houdende met de bevoegdheden, werkbelasting ban een bedienaar en 

de systeembelasting van zijn of haar werkplek. Het iNotificatiepaneel 

presenteren vervolgens deze taken aan de bedienaar en stelt de bedienaar in 

staat een taak aan te nemen en na afronden weer terug te geven. 

 

In het verlengde vertaalt de iMHI de iBedienfilosofie (HGII) in een bijpassende 

het indelen van de werkplek, waarbij de managementsystemen worden 

voorgeschakeld, die bedienaar ondersteunen in het uitvoeren van de 

aangenomen taak of taken. 

 

  

Waar draagt het aan bij? 

In welke diensten komt u dit 

gebruiksproduct tegen? 

Alle iCentrale gerelateerde diensten zijn  afhankelijk van de iHMI, waarmee 

taken kunnen worden gealloceerd aan bedienaars en de bijbehorende 

(bestaande) worden voorgeschakeld. 

  

Wie heeft bijgedragen? 

Betrokken partners Technolution, Vialis, Dynniq, Siemens 

 
 

 
 


