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EINDHOVEN - Computerfreaks en criminelen zul-
len in de toekomst geen kans meer krijgen om hec
radioverkeer tussen politie-auto's en meldkamers
op te vangen en te ontcijferen. Het nieuwe crypto-
beveiligingssysteem biedt volgens de politic zoveel
bescherming. dat "kwaadwillenden" de berichtenniet meer kunnen ontwarren.

Giscercn werd de apparatuur
officieel in gebruik genomen
op het hoofdkantoor van poli
tie aan de Mathildelaan in
Eindhoven. Het crypto-sys-
teem beveiligt de informatie-
stromen van en naar de Mo
biele Data Terminals (MOT'S).
De MDT's zijn klcine compu-
tertjes. die enkele jaren gele-
den in alle tachtig politie-au
to's van de regio Zuid-Oost
Brabant zijn aangebracht. In
korte tijd kan daarmee con-,
tact worden gelegd met de re
gionale meldkamer en informatie worden opgevraagd
over bijvoorbeeld kentekens.
rijbewijzen en eigenaren van
auto's.
Hoewel de MDT'ers een stuk
veiliger zijn dan gewone mo-bilofoons en portofoons. was
de politie nog niet tevreden.
In samenwerking met de leve-
rancier van de terminals -
Motorola ltd. - werd een op-
dracht verstrekt aan Philips
Crypto om de radiokanalen tebeschermen tegen het ontcij
feren van informatie. De be
richten worden voor verzen-

ding onleesbaar gemaakt enkunnen door de ontvangec al
leen "vertaald" worden door
de benodigde crypto-appara
tuur. Daamaasc hebben beide
kanten van het radiokanaal -
de boodschapper en de ont-
vanger- een geheime 'sleu
tel'. die eventueel gemakke-
lijk te vervangen is.
.Dit project is uniek in de we-
reld". zegt commissaris en
projectle:der J. Kort. .Ons is
venter geen politiekorps be
kend. waar de MDT's zijn uic-
gerust met crypto-apparatuur.
Aanvankelijk zou ook de politie Amsterdam/Amstelland
nog meedoen. maar de termi
nals daar bleken te weinig ca-
paciteit te hebben voor dit
systeem." De totale kostenvan het project bedragen
960.000 gulden. Het Ministe
rie van Economische Zaken
heeft een half miljoen bijge-
dragen.
De Kort verwacht dat tegen
het einde van dit jaar alle
tachtig politie-auto's in de re
gio mtgerust zijn met de
Crypto-beveiliging.
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MDT-PROJECT
Afgelopen donderdag 21 maart is de officiele ingebruikname geweest van "Crypto
voor Mobiele Data Communicatie" voor de Politie Brabant Zuid-Oost. De
belangrijkste genodigden waren Burgemeester van Eindhoven, de Heer Welschen,
Hoofdcommissaris van Politie van deze regio, de heer Reaven, en de
Hoofddirecteur van Philips Nederland, de Heer Post. Verder waren de schrijvende
pers en een cameraploeg van SBS6 aanwezig.
De conclusie van de ingebruikname is goed en krachtig verwoord tijdens de
presentatie van de commissaris J. Kort:

EEN ZEER SUCCESVOL EN UNIEK PROJECT IN EEN UNIEKE REGIO.

De Mobiele data communicatie wordt vanuit de politie-auto gepleegd met een Mobile
Work Station (MWS). Dit is een zeer robuuste PC die gebruikt wordt voor b.v. het
opvragen van kentekens, rijbewijs-informatie en persoonsgegevens. Het is natuurlijk
van belang dat deze gegevens, die worden verzonden door de lucht, niet door
onbevoegden gelezen kunnen worden.
Door onze encryptie toe te passen wordt dit onmogelijk gemaakt. Het bijzondere is
hier dat de benodigde crypto-apparatuur (modulen) in een PCMCIA II behuizing is
gemonteerd. Deze behuizing is 5 mm hoog.

Van dit project, bij ons bekend als het MDT-project, was Philips Crypto de
Hoofdaannemer. De samenwerkende partners waren Motorola, Dienst
telecommunicatie Politie en medewerkers van de politie Brabant Zuid-Oost. Dat dit
project zo succesvol is geweest komt o.a. doordat de samenwerking tussen de ge
noemde partijen bijzonder prettige en goed was op allerlei niveaus. Met name het
zeer nauw betrekken van de klant resp. de gebruiker en hen medeverantwoordelijk
maken voor een project is een garantie voor succes.

Aan dit project is op donderdagavond en de daarop volgende dag veel aandacht
besteed via de media: op de TV door SBS6 in "Hart van Nederland", op de radio
door Omroep Brabant, op de Philips Nieuwslijn en in de Brabantse Dagbladen.
De verwachting is dat de Philips Koerier hier ook een artikel aan zal wijden.


