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Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum
Atos, speler op gebied van digitale transformatie, gaat met zes partners samenwerken met de gemeente Hilversum aan een

veiligere, slimmere en productievere stad. Het IT-bedrijf is onderdeel van een consortium waarvan ook VodafoneZiggo, ViNotion,

Sustainder, Sorama, Esri en Dynniq deel uitmaken.

In deze samenwerking zal men invulling geven aan toekomstgerichte maatschappelijke uitdagingen op onder andere het gebied

van mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Dit consortium heeft, na een aanbesteding, de opdracht gekregen een Smart City

Hilversum te ontwikkelen op basis van Atos’ MyCity: een platform dat de beschikbare data van burgers, overheid en bedrijfsleven

op één plek samenbrengt en een stad in staat stelt om daarmee de leefbaarheid in de stad te vergroten. Naar verwachting wordt de

overeenkomst tussen Hilversum en het consortium in oktober ondertekend.

Data-gedreven diensten zullen met MyCity vooral een positieve impuls geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De

verwerking van data die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente Hilversum op het gebied van

privacy, open data principes en toegankelijkheid. Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van de gemeente

Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor

het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

Consortium

Het consortium bestaat naast Atos uit zes partijen met uiteenlopende expertises die het mogelijk maken om een totaalpakket aan

te bieden voor Smart City Hilversum:

Esri verzorgt met het ArcGIS-platform de basis om (realtime) data over de leefomgeving samen te brengen en te analyseren.

Inwoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente kunnen krijgen met behulp van specifieke tools

eenvoudig meer inzicht in allerlei thema’s, zoals veiligheid en klimaat. Ook kunnen zij initiatieven starten voor hun straat, buurt of

stad om samen een lokaal vraagstuk aan te pakken. ArcGIS biedt een platform waar gebruikers zelf apps, interactieve kaarten en

dashboards kunnen toevoegen.

Dynniq voorziet in verkeerskundige en smart mobility-oplossingen die verkeersstromen inzichtelijk in kaart brengen en

optimaliseren. De data die Dynniq verzamelt over verkeersstromen wordt gedeeld met het Smart City-platform, waarbij het

gebruikmaakt van het open en gestandaardiseerde ecosysteem Talking Traffic. Dynniq is een technisch dienstverlener die

geïntegreerde oplossingen levert op het gebied van mobiliteit, parkeren en energie.

Sorama is gespecialiseerd in het plaatsen van geluidscamera’s in de openbare ruimte die onder andere de veiligheid in het

uitgaansleven en geluidsbelasting in kaart brengen, verkeer monitoren en ongelukken detecteren.

Sustainder levert slimme verlichting en smart city-oplossingen, zodat straatverlichting meer functies krijgt dan alleen licht geven
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en daardoor een zeer duurzame oplossing is.

Vinotion ontwikkelt software voor videobeeldinterpretatie. Met focust zich met machine learning en deep learning op oplossingen

waarmee mensen en verkeer met een camera automatisch en real time geïdentificeerd en gerangschikt worden in een voetganger-,

fietser of voertuigcategorie. Haar meetsystemen bieden inzicht in de verkeersdoorstroming, gedrag van verkeersdeelnemers en

veiligheid.

VodafoneZiggo zorgt voor de telecommunicatie en legt het netwerk en de verbindingen.

Deze partijen bundelen hun krachten op het MyCity-platform van Atos.

Terug naar nieuws
overzicht

Tags

deal, Smart City, Software, Security, Video Network & Mobility Solutions, data, analytics

Misschien ben je ook geinteresseerd in een van de andere artikelen over Software

20-

02-

2020

Onguard

en

Visma

bundelen

hun

krachten

20-

02-

2020

Data

Fabric

van

NetApp

laat

klanten

innoveren

in

hybrid

cloud

Software

https://dutchitchannel.nl/nieuws
https://dutchitchannel.nl/application-pages/380/bannerclick.html&banner=639599
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=deal
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=Smart City
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=Software
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=Security
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=Video Network & Mobility Solutions
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=data
https://dutchitchannel.nl/241/dossiers.html&dossier=analytics
https://dutchitchannel.nl/640330/onguard-en-visma-bundelen-hun-krachten.html
https://dutchitchannel.nl/640237/data-fabric-van-netapp-laat-klanten-innoveren-in-hybrid-cloud.html


19-

02-

2020

USoft

krijgt

nieuwe

CEO

en

investeerder

19-

02-

2020

Cornerstone

Technology

wordt

overgenomen

door

Google

19-

02-

2020

PaaS

oplossing

DeltaBlue

vereenvoudigt

en

versnelt

applicatieontwikkeling

19-

02-

2020

Cisco

belooft

betere

klantervaring

met

nieuwe

software

en

services

19-

02-
Fortinet

breidt

https://dutchitchannel.nl/640253/usoft-krijgt-nieuwe-ceo-en-investeerder.html
https://dutchitchannel.nl/640252/cornerstone-technology-wordt-overgenomen-door-google.html
https://dutchitchannel.nl/640176/paas-oplossing-deltablue-vereenvoudigt-en-versnelt-applicatieontwikkeling.html
https://dutchitchannel.nl/640235/cisco-belooft-betere-klantervaring-met-nieuwe-software-en-services.html


Nieuwsarchief Tip de redactie

2020integratie

met

Amdocs

uit

18-

02-

2020

Rabo

Corporate

Investments

stapt

in

techbedrijf

ATS

Global

18-

02-

2020

Chinezen

willen

Coronavirus

bestrijden

met

QR-

codes

17-

02-

2020

IGEL

stelt

Jed

Ayres

als

CEO

aan

https://dutchitchannel.nl/640158/fortinet-breidt-integratie-met-amdocs-uit.html
https://dutchitchannel.nl/640124/rabo-corporate-investments-stapt-in-techbedrijf-ats-global.html
https://dutchitchannel.nl/640123/chinezen-willen-coronavirus-bestrijden-met-qr-codes.html
https://dutchitchannel.nl/640033/igel-stelt-jed-ayres-als-ceo-aan.html
https://dutchitchannel.nl/application-pages/380/bannerclick.html&banner=635031
https://dutchitchannel.nl/25/nieuws.html
https://dutchitchannel.nl/53989/tip-de-redactie.html


VOLG ONS

   

NIEUWSBRIEF

Meld u hier aan

MAGAZINE

Abonneer hier op ons gratis Magazine  

Lees hier alle Magazines

POLL

MWC gaat niet door ivm coronavirus

Stem

Ja, vestandig besluit ivm pandemie risico

Onnodig, ISE beurs gaat toch ook door?

Ik was van plan niet te gaan

China had eerder moeten ingrijpen

Overdreven al die paniek

Eerdere polls

https://dutchitchannel.nl/application-pages/380/bannerclick.html&banner=639600
https://dutchitchannel.nl/54066/poll.html
https://twitter.com/dutchitchannel
https://www.linkedin.com/groups/1823486
http://www.facebook.com/dutchitchannel
https://plus.google.com/+DutchITChannelDutchitchannelnlZoetermeer
https://dutchitchannel.nl/NIEUWSBRIEF
https://dutchitchannel.nl/77012/abonneren-dutch-it-channel-magazine.html
https://dutchitchannel.nl/448486/magazines.html
https://dutchitchannel.nl/448486/magazines.html


APP

Opzeggen of adreswijzigingen

Privacy Statement

Contact

Adverteren en Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Colofon

Algemene voorwaarden

Auteurs

RESPONSIBLE DISCLOSURE

Responsible disclosure NL

Responsible disclosure EN

Download Apple App Store Download Google Play

https://itunes.apple.com/nl/app/dutch-it-channel/id627501837?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dutchitchannel.dicapp&hl=nl
https://dutchitchannel.nl/531210/adreswijzigingen.html
https://dutchitchannel.nl/601033/privacy-statement.html
https://dutchitchannel.nl/72119/contact.html
https://dutchitchannel.nl/72126/adverteren-en-algemene-voorwaarden.html
https://dutchitchannel.nl/73862/disclaimer.html
https://dutchitchannel.nl/72127/colofon.html
https://dutchitchannel.nl/353/algemene-voorwaarden.html
https://dutchitchannel.nl/550319/auteurs.html
https://dutchitchannel.nl/619868/responsible-disclosure-dic.pdf
https://dutchitchannel.nl/619869/responsible-disclosure-dic-en.pdf

	Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum
	Tags
	Misschien ben je ook geinteresseerd in een van de andere artikelen over Software
	POLL

	VOLG ONS
	NIEUWSBRIEF
	MAGAZINE
	APP
	RESPONSIBLE DISCLOSURE


