
Vanuit DSS adviseren wij infrabeheerders en vervoerders over (onderhoud van) infrastructuur en kostenbeheersing 
hiervan. Ook verschaffen we bijvoorbeeld aan ketenbeheerders inzicht in stabiliteit en optimalisatie van hun IT-
landschap. Wij bieden oplossingen op onderstaande gebieden:

Asset monitoring

Monitor de status van assets zoals infrastructuur of voertuigen. Maak in een dashboard alle relevante informatie 

in één oogopslag inzichtelijk. 

Voorspellend onderhoud.

Voorkom uitval van voertuigen, infrastructuur en bedrijfskritische applicaties. Voorspel op basis van 

gedragsveranderingen van assets en applicaties wanneer preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Knelpuntendetectie met voorspellende analyses

Gebruik historische data om knelpunten en de oorzaken ervan te identificeren. Voorspel met realtime 

procesdata, gecombineerd met historische data, dat een bottleneck zich gaat voordoen en neem tijdig actie. 

Procesoptimalisatie

Houdt het overzicht over uw data. Ontwikkel bijvoorbeeld met artificial intelligence (AI) een dienstregeling die de 

capaciteit op de bestaande infrastructuur verbetert. 

Virtuele assistent

Ontwikkel functiegerichte virtuele assistenten die medewerkers helpen bij het nemen van dagelijkse 

beslissingen. Verkort de inwerkperiode van nieuwe medewerkers en draag domeinkennis eenvoudig over.

Data Solutions & Services 

De hoeveelheden data en de mogelijkheden die daarmee ontstaan zijn soms overweldigend. Hoe 
zorgt u dat de data voor u gaat werken? Welke data heeft u nodig om meer grip te krijgen op de 
huidige operatie en hoe brengt u dit bij de mensen die ermee werken?

Data wordt beslisinformatie

Wie slim wil sturen op data, heeft twee typen data nodig: 
historische data (data at rest) en realtime data (data in 
motion). De historische data laat zien hoe infrastructuur, 
software of een voertuig zich normaliter gedraagt. De 
realtime data vertelt of de situatie vandaag afwijkt van hoe 
die normaal is, zodat u gericht actie kunt ondernemen. 

Data Solutions en Services (DSS) bestaat uit een 
competence center met specialisten in (big) data analyse 
en visualisatie. Met onze domeinkennis verrijken
wij de data tot informatie waardoor u beslissingen kunt
nemen. We maken beslisinformatie inzichtelijk door
middel van dynamische dashboards.



Projectmanagement, 
consultancy en 
detachering

Ontzorgen door 
voorspellen, rapporteren 

en alarmeren

 Trainingen en 
workshops

Het vertalen van een 
informatiebehoefte naar 
een data-oplossing

Onze diensten

Onze consultants helpen met de vertaalslag van businessbehoefte naar oplossing. Wij hebben kennis van de 
mobiliteitsmarkt en verstand van (big) data analytics. Onze data scientists vertalen ruwe data naar nieuwe inzichten 
met beslisinformatie. Daarnaast verzorgen onze consultants trainingen en workshops en helpen we gebruikers bij het 
bepalen van de informatiebehoefte. 

IT-specialist in mobiliteit

InTraffic realiseert en onderhoudt complexe informatie- en besturingssystemen voor mobiliteit. Wij maken complexe IT-
systemen beheersbaar. Het resultaat: een efficiëntere uitvoering van complexe processen. 

Onze kennis van alle aspecten van de mobiliteitsketen zetten we in voor de volledige software lifecycle: advies, 
softwareontwikkeling, integratie, testen, beheer en onderhoud. 

Data Solutions Services (DSS) specialiseert zich in big data analytics en visualisatie. Wij verzamelen, verrijken en 
visualiseren de data in (real time) dashboards waardoor de data beslisinformatie wordt. Wilt u meer informatie over 
de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op!

Bepalen van de informatiebehoefte & 
business case
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