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MOBIELE DATA TERMINALSKORT NIEUWS

BENEFON
LEVERT HONGARIJE

BENEFON Oy, de producent
van autotelefoons. heeft een
contract getekend met Westel,
de Hongaarse Operator. Naast
Motorola en Ericsson zal Bene-
fon autotelefoons leveren voor
het vorig jaar in dienst gestelde
net. Met inmiddels 10.000
abonnees verwacht Westel,
die met het net praktisch het
gehele land bestrijkt, binnen
een jaar een verdubbeling van
het aantal gebruikers.

PTT TELECOM START MET
WERELDWIJD PRIVE

NETWERK VOOR
NEDLLOYD

PTT Telecom is met de Konin-
klijke Nedlloyd Groep in Rotter
dam een pilot-project overeen-
gekomen voor de levering van
de nieuwe WVPN-service van
PTT Telecom voor Internatio
nale spraakcommunicatie bin
nen Nedlloyd. WVPN, World
wide Virtual Private Networks
zijn zeer geavanceerde we-
reldwijde prive netwerken, die
gebruik maken van het open-
bare geschakelde telecommu-
nicatienetwerk. Voor Nedlloyd
betekent dit dat PTT Telecom
de telecommunicatiecentrale
van het Nedlloyd hoofdkantoor
in Rotterdam virtueel (kunst-
matig) in verbinding gaat stel-
len met de vestigingen in At
lanta (USA), Hong Kong: en
Singapore. Het pilot-project
heeft een duur van zes maan-
den. Door het international
spraakverkeer op deze manier
te laten verlopen, zullen door
de Nedlloyd bedrijven aanzien
lijke kostenbesparingen wor
den verkregen. De medewer-
kers van Nedlloyd in de vier
genoemde steden, kunnen
door het WVPN met elkaar te-
lefoneren alsof zij zich in een
gebouw bevinden. Zij kunnen
met het WVPN hun interne te-
lecommunicatie goedkoper or-
ganiseren en beschikken ge-
lijktijdig over een veel breder
scala aan faciliteiten dan nu
vaak mogelijk is. Zij kunnen bij
voorbeeld een (wereldwijd)
eigen nummerplan opstellen,
verkort kiezen, gesloten ge-
bru ikersgroep creeren en
gespecificeerd kosten bijhou-
den. Bovendien geeft PTT Te
lecom een 24-uurs klantenon-
dersteuning. De dienst kan
spraak- en beeldoverdracht,
geschakeld 64 kbit/s dataver-
keer en videocommunicatie
ondersteunen. Vorig jaar heeft
PTT Telecom pilots op het ge
bied van WVPN opgezet voor
Philips, KLM en DSM.

B I J D E □ R . M e i j n

GEMEENTEPOLSTIE AMSTERDA
Met de introductie van Mobiele Data Terminals (MDT's) beschikt de Gemeen-
tepolitie Amsterdam als eerste korps in Nederland over een uiterst moderne fa-
ciliteit voor datacommunicatie.
Tegelijkertijd is het systeem volledig geintegreerd met het Flexible Meldkamer
Systeem (zie 'Verbinding' nr 5/87), zodat statusbewaking en incidentafhande-
ling automatisch verwerkt kunnen worden. 'Verbinding' kreeg een uitgebreide
demonstratie van het systeem, zowel in een surveillance-auto als op de Centrale
Meldkamer. Een verslag van een project dat reeds na een maand al als een suc-
ces bestempeld mag worden.

INLE1DING

In Amsterdam js MDT recentelijk in eerste in-
stantie in gebruik genomen in district 1 bij het
wijkteam Klimopweg; vrijwel gelijktijdig is
ook het andere wijkteam binnen district 1,
Waddenweg, gaan werken met MDT, zodat
thans de politie-eenheden in geheel Amster-
dam-Noord kunnen beschikken over MDT.

De geschiedenis van MDT laat zich als volgt
schetsen.
Al langere tijd wordt bij de Nederlandse poli
tie gewerkt met statussignalering in de vorm
van bijvoorbeeld statusboxen zoals bij de
korpsen van Den Haag en Rotterdam.

In Amsterdam werd tot voor kort gewerkt met
een mobilofoonfrequentie die 'gescrambled'
was teneinde het afluisteren van gevoelig be-
richtenverkeer (bevragingen van personen en
voertuigen, maar ook lokatie-informatie in
geval van overvalalarm) te beperken.

Allengs groeide het besef dat zowel status-
informatie als berichtenverkeer waarvoor
spraakversluiering werd toegepast ook als da
ta overgezonden zou kunnen worden, indien
gebruik gemaakt zou worden van een systeem
zoals dat van Motorola dat in de Verenigde
Staten van Amerika reeds operationeel was.
Hiermede zou dan statusmelding en bepaald
berichtenverkeer gecombineerd worden en te
gelijkertijd aansluiting gevonden worden met
een meer algemene trend waarbij steeds veel-
vuldiger gebruik gemaakt wordt van (digitale)
datatransmissie.

Zoals reeds opgemerkt, bestond de hardware
voor MDT al langer; deze wordt geproduceerd
door een Canadese dochteronderneming van
het Amerikaanse Motorola concern.
De Amerikaanse versie van MDT is in de Ver
enigde Staten al meer dan 7 jaar in gebruik;
het mag dan ook verwacht worden dat van
kinderziektes geen sprake meer zal zijn.
Degenen die regelmatig naar het televisie-

programma 'Rescue 911' kijken, hebben de
Amerikaanse. politie reeds operationeel zien
werken met MDT.

De software voor MDT is ontwikkeld door
HAS Nederland. HAS is ook verantwoorde
lijk geweest voor de ontwikkeling en introduk-
tie van het FMS, het Flexibele Meldkamer
Systeem zoals dat in meerdere grotere gemeen-
telijke politiekorpsen in Nederland is inge-
voerd. HAS is primair verantwoordelijk voor
de implementatie van MDT binnen FMS.
Naar verwachting zal MDT ook gei'ntrodu-
ceerd worden bij de Gemeentepolitie Eindho
ven. Zowel Amsterdam als Eindhoven vormen
pilots in het kader van PLS 2000.
De voorlopige indruk voor wat betreft de ope-
rationele ervaringen met het systeem zijn zeer
positief; het werkt nagenoeg storingloos.
PROJECT EN DOELSTELL1NGEN

Bij de definitie van de mogelijkheden van
MDT ontving HAS Nederland een eisenpak-
ket van een breed samengestelde toetsgroep
van de gemeentepolitie Amsterdam.
Bij de start van het project was de primaire
(technische) eis dat MDT op termijn volledig
spraakvervangend zou moeten kunnen wor
den ingericht. In de praktijk heeft MDT een
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ondersteunend karakter; telkensweer worden
de technische mogelijkheden en de functiona-
liteit afgewogen tegen de veiligheid van het pu-
bliek en de politiefunctionaris.
Bij de recherche zal MDT als datatransmissie-
mogelijkheid voor een groot gedeelte de
spraakversluiering kunnen gaan vervangen.
Naar verwachting zal in bepaalde situaties
echter de spraak blijven bestaan; het is nood-
zakelijk voor een snelle en effectieve wijze van
coordineren bij assistentie en overige groot-
schalige inzetten. Tenslotte heeft spraak een
duidelijke sociale functie terwijl in dit ver-
band toch ook nog het contact met het mee-
luisterende publiek genoemd kan worden.

MDT heeft vrijwel geen aanloopproblemen
gekend. Het geheel is beperkt gebleven tot en
kele bedieningsfouten. De financiele omvang
van het project dat geheel door de gemeente
politie Amsterdam bekostigd wordt, bedraagt
zo'n 5 miljoen gulden. (Een unit kost ruim
/ 7000,-)

Het project is onderverdeeld in drie fasen
waarvan de eerste reeds is gerealiseerd.
In totaal bestaat de aanschaf uit totaal 125
MDT's; 66 voor de surveillancewagens, 24
voor de surveillancebussen, 15 als reserve en
de rest voor de overige eenheden.

Op dit moment is district 1 (noord) geheel
voorzien en vindt de introductie nu plaats in
district 5 (zuid). Daarna volgen respectievelijk
de districten 3 (centrum/oud west), 8 (cen-
trum/westelijk havengebied) en tenslotte 2
(centrum).
Parallel aan de ontwikkeling in Amsterdam
wordt in de regio Eindhoven een koppeling
van FMS/MDT met het herkenningsdienst-
systeem ontwikkeld.

In de tweede fase wordt gewerkt aan een kop
peling van het HKS en ondermeer het bevol-
kingsregister van Amsterdam (informatie hui-
sadressen). Deze fase van het project is thans
in voorbereiding.
De laatste fase welke in planning is bestaat uit
het samenstelling van mutaties in het voer-
tuig, het maken van dagrapporten en de door-
koppeling met het PSS 400, alsmede het kop-

□ De Amerikaanse uitvoering van het
systeem.

pelen en installeren van printers in de surveil-
lancevoertuigen,
alsmede de aanschaf van portable MDT's

De doelstelling bij de introductie van data
communicatie kan in de eerste plaats gefor-
muleerd worden als de toevoeging van functi-
onaliteit, waarbij zowel de incidentenafhan-
deling als het direct ter beschikking hebben
van informatie genoemd kunnen worden.
Hierbij dient gedacht te worden aan de door-
koppeling naar databestanden van bijvoor
beeld kentekens en persoonsinformatie.

In dit verband werden de volgende functie-
eisen aan MDT gesteld:
- Aanmelding van het systeem en autorisatie
- Berichtenverkeer met de centrale meldka

mer
- Automatische statusmeldingen en wijzi-

gingen.- Bevraging van lokale informatie via het
FMS en het politiesupportsysteem PSS400

- Bevraging van kentekens via RDW en OPS
- Bevraging van personen via OPS en HKS
- Operationele procedures, zoals noodop-

roep en aanvraag stemkontakt- Optimale beveiliging en privacy
- Inbouwmogelijkheden, opleiding en in-

structie
- Mens/machine interfaces alsmede ergono-

mische eisen
De bevraging dient te worden gerealiseerd
zonder interventie van de CMK, door middel
van een directe datalink met de respectievelij-
ke databank.

TECHN1EK

Bij de integratie van MDT en FMS werd door
HAS gebruik gemaakt van de bestaande con-
figuratie waabij de capaciteit werd uitgebreid
door over te gaan op een tweetal micro-Vax
computers voor FMS en een additionele voor
MDT.

FMS vormt de basis voor het radiocommuni-
catiesysteem. MDT werkt hierbinnen als een
module. Door verder gebruik te maken van
een bestaande gateway binnen FMS en aan-
passing van de protocollen, is compatibiliteit
zeker.
Bovenstaand ontwikkelingstraject werd door
HAS Nederland uitgevoerd tussen 1989 en
1991, en dus binnen twee jaar met succes vol-
tooid. De frequentie welke voor MDT ge
bruikt wordt is een datakanaal in de UHF ho-
ge band. Het zal voorzien worden van een
door TNO geteste krypto.

Het radionetwerk ten behoeve van MDT is
reeds regiodekkend en bestaat uit slechts een
zestal zend/ontvangers. Ook kunnen platte-
gronden binnen het systeem grafisch worden
gepresenteerd.

MDT IN HET VOERTUIG

MDT wordt gei'nstalleerd op het aangepaste
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SMART CLIP
houder voor autotelefoon

simpel te bevestigen
zonder beschadiging
voor elk type auto
dash-board installatie

ook leverbaar:

DC-DC
CONVERTERS

Platinastraat 90
2718 RX Zoetermeer
Tel.: 079 - 61 53 00
Fax: 079 - 61 52 62
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KORTNIEUWS

NIEUWE RADIO-TESTSET
VAN MARCONI

Binnen vele werkplaatsen voor
mobiele communicatiemidde-
len is de Marconi 2955-serie
een vertrouwd gezicht. Los van
de vele goede eigenschappen
van deze tester staat de tijd, en
staand dus ook de ontwikkelin-
gen bij Marconi, niet stil. Re-
den waarom nu de opvolger
van deze bekende testset is
gei'ntroduceerd, de 2955B.
Door een uitgebaianceerde
combinatie van directe bestu-
ring en menugestuurde bedie-
ning is de testset eenvoudig en
dus snel te bedienen. Het hel-
dere CRT display is in alle om-
gevingscondities te gebruiken.
De goede beveiliging van de
inputs voorkomt dat de ingan-
gen worden beschadigd bij
overbelasting. De 2955B is
standaard uitgerust met twee
onafhankelijke LF-generato-
ren. De RF generator is verbe-
terd net als de impedantie-spe-
citicatie. De nieuwe tester
ondersteunt vele systemen zo
als DTMF, ZVEI, POCSAG e.d.
(Marconi 013-639540).

□ De nieuwe Marconi 2955 B
Radio Testset.

DRAADLOZE KANTOOR-
TELEFOONSYSTEMEN .

IN EUROPA
European Wireless Office Te
lephony Systems, 1992, is een
onlangs verschenen rapport
van EMCI Engeland. In deze
nieuwste publikatie spreekt
EMCI de verwachting uit dat te
gen 1996 de draadloze PBXen,
de telefooncentrales binnen de
bedrijven, in Duitsland, Enge
land, Italie en Frankrijk geza-
menlijk zo'n 6,4 miljoen lijnen
zullen tellen. De beschikbaar-
heid van deze systemen was
bekend onder 61% van de on-
dervraagden, dit in tegenstel-
ling tot dezelfde vraagstelling
in de USA, alwaar slechts 23%
van deze mogelijkheden op de
hoogte bleek. Het rapport is
verkrijgbaar bij EMCI, 6 Cha
pel House Business Centre,
152-156 High Street, Yiewsley,
West Drayton, Middlesex UB7
7BD, ENGLAND.

dashboard van de standaard surveillance-auto
die echter wel van een zwaardere vering wordt
voorzien. Een aparte antenne wordt op het
dak geplaatst. Aan het voertuig zijn geen in-
grijpende elektrische aanpassingen noodza-
kelijk. De mogelijkheden en de flexibiliteit
van MDT worden pas geheel duidelijk tijdens
een rit met een surveillancewagen. Ook blijkt
dan de snelheid van het systeem. Na het inlog-
gen (stamnummer, password en roepnummer
op een aantal discrete velden) kunnen maxi-
maal 20 berichten in het geheugen worden op
geslagen die stuk voor stuk kunnen worden
opgevraagd.
Bij constatering van meerdere pogingen on-
geautoriseerd in te loggen kan de desbetref-
fende MDT worden geblokkeerd.

Bij het verzenden van een bericht controleert
de MDT of het contact daadwerkelijk tot
stand is gekomen (tunnels blijven nog steeds
een probleem vormen) en wanneer het bericht
verminkt blijkt, zal de MDT de boodschap tot
maximaal vijf maal herhalen.
In de statusregel onderin het scherm zal bij
een mislukte poging de mededeling NOACK
verschijnen. (no acknowledgement)
Andere meldingen welke op de statusregel
worden aangegeven zijn; RAD (radio; FMS is
bezig), MSG (message, er is een bericht in de
buffer), BSY (busy, MDT is bezig).
Onder het scherm bevindt zich een toetsen-
bord met benoemde functietoetsen voor on
dermeer bevragingen. Ook naast het beeld-
scherm bevinden zich een aantal voorbestem-
de toetsen voor de standaardmeldingen bin
nen het reguliere berichtenverkeer.
Ook is het paneel voorzien van een noodop-
roep die te alien tijde voorrang garandeert in
het contact met de meldkamer.
De acceptatie onder het politiepersoneel van
MDT is bijzonder groot. Mede door de snelle
beschikbaarheid van informatie uit externe
databanken. Ook het tot nu toe ontbreken van
defecten wordt als zeer positief beoordeeld.

MDT OP DE MELDKAMER

Ook op de meldkamer is MDT snel ingebur-
gerd geraakt mede door het zeer snelle leer-
proces.

FMS/MDT onderscheid vier statusmeldin-
gen; vrij/beschikbaar, aanrijdend, ter plaatse
en niet beschikbaar.
De Centrale Meldkamer kent drie soorten be
richten; een assistentie-opdracht, een alge-
meen bericht en een aandachtvestiging.
In de praktijk ziet de koppeling tussen de
CMK en de mobiele post met MDT via FMS er
als volgt uit;
De CMK geeft een assistentie-opdracht uit: de
MDT meldt een bericht dat opgevraagd dient
te worden. De statusmeldingen acceptatie,
aanrijdend en ter plaatse worden daarna auto
matisch door het systeem verwerkt. Ook de
afhandeling geschiedt via de status.

SLOT

De conclusie dat de gemeentepolitie Amster
dam met de introductie van MDT en daarmee
de invoering van datacommunicatie, het vooi-
touw heeft genomen bij de modernisering van
de radiocommunicatie van de Nederlandse
politie lijkt dan ook zondermeer gerechtvaar-
digd. De verwachting is dan ook dat de effek-
tiviteit van het dagelijkse politiewerk hiermee
aanzienlijk zal worden vergroot. Jammer al
leen voor de meeluisteraars, die met de invoe
ring van deze vorm van communicatie heel
duidelijk een eind zullen zien komen aan hun
hobby. Daar zal ook de invoering van de data-
scanners waarvan de eerste prototypen al zijn
ontworpen niets aan kunnen veranderen.

Bovenstaand artikel kwam tot stand met me-
dewerking van Hip O. Wilders, chef wijkteam
Klimopweg (district 1) en Adj J. van der Neut,
chef Centrale Meldkamer (Bureau Communi-
catiecentrum).

OPLEIDINGEN
Naast een toenemend aantal congressen, seminars en studiedagen kunnen op
het (mobiele) telecommunicatiegebied meerdere opleidingen worden gevolgd.
In een eerder stadium berichtten wij reeds over twee speciale opleidingen op dit
gebied die respectievelijk worden gegeven door de PBNA en de Hogeschool
Utrecht.

De opleiding die bij de Koninklijke PBNA
kan worden gevolgd, heet 'Opleiding Beheer-
der Telecommunicatie', Het is een korte oplei
ding die bedoeld is voor de functionaris die
het telecommunicatiebeleid binnen een on
dememing in goede banen dient te leiden. De
6 dagen durende dagcursus kan zowel in Zeist
als in Arnhem worden gevolgd en gaat primair
in op de telecommunicatie-aspecten binnen
een bedrijf waarbij de nadruk is gelegd op te-
lefonie, ISDN, data en Voice Processing. Aan

mobiele communicatie wordt slechts zijde-
lings aandacht besteedt.

De opleiding is geschikt voor personen op
HAVO/MBO niveau die reeds enkele jaren be-
drijfservaring bezitten. Van de drie geplande
cursussen heeft er in maart reeds een plaatsge-
vonden. De tweede en de derde cursus starten
respectievelijk op 21 april en 7 mei. De prijs
bedraagt / 3250- (excl. btw) en aanmelding
kan geschieden bij de PBNA in Arnhem, ant-
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