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Attenderingsservice project wint Politie Innovatie prijs
Nederland, Hoofddorp, 2 Juni, 2008 – Intergraph Benelux B.V., marktleider in
software en services voor het beheren en visualiseren van complexe informatie, is trots
dat het Attenderingsservice project van Politie Groningen en vts Politie Nederland de
Politie Innovatie Prijs 2007 heeft gewonnen. Attenderingsservice project werd gekozen
uit 44 kandidaten en is gerealiseerd mede door het gebruik van Intergraph’s GeoMedia
technologie. De prijs werd op 22 mei door de Minister van Binnenlandse Zaken Guusje
ter Horst uitgereikt aan de projectmanagers Elle de Jonge (Regiopolitie Groningen) en
Roy Mente (vts PN).
Wat is het attenderingssysteem?
Het attenderingssysteem is een project waarin de toepassing van real-time location
awareness en locatie alerts voor politie agenten op straat wordt aangeboden. Het is
ontwikkeld door de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vts PN) en
Regiopolitie Groningen en is gerealiseerd mede door het gebruik van Intergraph’s
GeoMedia technologie. De zakcomputers voorzien de agenten op straat van actuele
informatie over panden en personen. Het apparaat geeft bijvoorbeeld op een kaart aan
wanneer op een bepaald adres iemand woont die nog een boete open heeft staan of tegen
wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd.

Agenten worden real-time geinformeerd over incidenten of gebeurtenissen die zich in
hun directe omgeving voordoen (hotspots) en waarop zij onmiddellijk actie kunnen
nemen. Hierdoor wordt de politie op straat beter ondersteund en kunnen agenten
efficiënter en effectiever worden ingezet, om daarmee de veiligheid op straat te vergroten.
About Intergraph
Intergraph Corp. is a leading global provider of spatial information management (SIM) software.
Security organizations, businesses and governments in more than 60 countries rely on the
company's spatial technology and services to make better and faster operational decisions.
Intergraph's customers organize vast amounts of complex data into understandable visual
representations, creating intelligent maps, managing assets, building and operating better plants
and ships, and protecting critical infrastructure and millions of people around the world. For
more information, visit www.intergraph.com.
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