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Met de MDT is de auto tevens kantoor.

Bij de voorpagina: Het R.C.C is ondergebracht
in het Regiobureau te Eindhoven.

EEN FLEXIBELE
EN MOBIELE POLITIE

In mei 1990 begon een projectgroep van de
politie Brabant Zuid-Oost met de realisatie van
een regionaal communicatie systeem. Tegen de
achtergrond van de reorganisatie was het doel
een hogere mate van flexibiliteit en mobiliteit
van de politie-organisatie. Met de bestaande,
plaatselijke radiosystemen en communicatie-
kanalen was dit slechts ten dele mogelijk.
Zo waren met name de meldkamers in
Eindhoven en Helmond regelmatig overbelast.
Daarnaast deden de zes lokale meldkamers een
aanzienlijk beroep op de (schaarse) personele
menskracht. En dus was het zoeken naar een
efficiente oplossing. Hetgeen heeft geresul-
teerd in het R.C.C, het Regionaal Communi
catie Centrum.

KENMERKEN VAN HET
R.CC-PROJECT

Het R.C.C.-project is - zelfs in Europees verband -
volstrekt uniek. Inmiddels is het benoemd tot
'pilot' voor het Politie Communicatie Systeem
voor het jaar 2000 (PCS 2000). Het R.C.C. heeft
een aantal bijzondere kenmerken, en wel:

• een regionale meldkamer in Eindhoven;
• een infrastructuur voor mobiele spraak- en

datacommunicatie;
• een volgens het trunking-principe werkend

radiosysteem;
• volledige portofoondekking;
• voertuigen met Mobiele Data Terminals

(MDT);
• beveiliging van de gesproken communicatie

met digitale crypto;
• een geheel nieuw meldkamersysteem.
Hierna worden deze R.C.C.-kenmerken nader
voor u toegelicht.
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DE REGIONALE MELDKAMER

Voor de komst van het R.C.C. werd de regio
bediend door zes lokale meldkamers. Door de
samenvoeging tot een regionale meldkamer -
de bestaande, gezamenlijke meldkamer van
Rijks- en Gemeentepolitie Eindhoven moest
hiertoe ingrijpend worden vernieuwd - werd
een aanzienlijke besparing in personele en
exploitatiekosten gerealiseerd.



GEINTEGREERDE SPRAAK- EN
DATACOMMUNICATIE

Het aantal beschikbare radiokanalen voor
mobiele politiecommunicatie was beperkt.
Va n d a a r d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s t o t
afhandeling van status- en routinemeldingen
via mobiele datacommunicatie. Zowel voor
data als voor spraak worden nu dezelfde
radiokanalen gebruikt. Met deze bijzondere
i n t e g r a t i e w o r d t b e l a n g r i j k e e r v a r i n g
opgedaan voor het PCS 2000 project.

TRUNKING
Het uit de wereld van de telefonie afkomstige
principe van 'trunking' berust op een indeling
van gebruikers in groepen, en niet in kanalen.
Deze groepen kunnen van meer dan een
radiokanaal gebruik maken. Het radiosysteem
wijst steeds een vrij kanaal toe. De ver-
werkende capaciteit neemt daardoor aan-
zienlijk toe. Dit is vooral van belang bij
grootschalige incidenten en evenementen.

Daarnaast kan de inzet van de groepen direct
gewijzigd worden. Een toepassing die de
flexibiliteit van de politie-inzet sterk zal
verhogen. Het trunkingprincipe heeft ook nog
een aantal specifieke mogelijkheden, zoals het
op afstand uitschakelen van verloren of
gestolen radio's, koppeling aan het openbare
telefoonnet, een alarmknop en pieperfunctie.

Een kijkje in de regionale meldkamer.

• De nieuwe communicatieapparatuur.

MOBIELE DATA TERMINALS

Bijna 70% van het spraakverkeer van de politie
bestaat uit status- en routineberichten en het
opvragen van informatie uit het kenteken- en
opsporingsregister. Een aanzienlijke belasting
van radiokanalen en meldkamer.

Om dit probleem op te lossen werd in een
groot deel van de polit ievoertuigen een
Mobiele Data Terminal (MDT) ingebouwd. Met
de MDT kan de politiefunctionaris ter plekke
databanken raadplegen en status- en routine
berichten afhandelen. Zdnder spraak of tussen-
komst van de meldkamer. Een aanzienlijke
produktiviteitsverhoging wordt zo mogelijk.

Denk bijvoorbeeld aan het terugvinden van
gestolen voertuigen en het aantreffen van
gesignaleerde personen. In een later stadium
wordt het met de MDT, vanuit de mobiele
situatie, ook mogelijk om bedrijfsprocessen op
te starten. De verdere afhandeling op het
politiebureau wordt hierdoor sterk beperkt.



PORTOFOONDEKKING

• De bouw van de mast in Eersel.

Met een portofoon, oftewel een draagbare
politieradio, is overal in de regio contact moge
lijk met de centrale meldkamer in Eindhoven.
Vier regionale zend- en ontvangstmasten zorgen
voor de benodigde dekking. Bij verandering
van lokatie - bijvoorbeeld bij een achter-
volging - kiest het systeem automatisch een
andere zender/ontvanger. Een optimale garantie
voor de vereiste mobiliteit.

BEVEILIGING MET CRYPTO

Voorheen hadden slechts twee korpsen in de
regio een beveiliging van de spraakcommuni-
catie. Bijna overal kon men met een een-
voudige scanner meeluisteren. Het spraaksysteem
kent nu voor de gehele regio bruikbare,
beveiligde radiokanalen. Deze zijn voorzien van
hoogwaardige digitale crypto. Afluisteren door
derden is onmogelijk. Gevoelige meldingen en
gesprekken kunnen veilig worden afgehandeld.

NIEUW MELDKAMERSYSTEEM
Met het nieuwe Flexibel Meldkamer Systeem
(FMS) worden alle meldingen automatisch
verwerkt. Een toetsenbord om meldingen naar
de juiste BPS-computer door te geleiden, om
externe databanken te raadplegen en om het
berichtenverkeer met de MDT's te sturen.
Met andere woorden, een koppeling van
bedrijfsprocessen, afhandeling van incidenten
en externe databanken.

Het R.C.C,
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nauwelijks in woorden te vatten ...
In deze folder hebben we u een beschrijving
willen geven van de hoofdlijnen van het
Regionaal Communicat ie Centrum. Een
complex project, een complexe materie en dus
nauwelijks in woorden te vatten. Bovendien:
de beste communicatie blijft een persoonlijk
gesprek. Ook daar zijn we ons terdege van
bewust. Een bezoek aan het R.C.C. geeft u
beslist een beter beeld van de mogelijkheden.
Maak gerust een afspraak. En voor meer
informatie kunt u te alien tijde contact met
ons opnemen;
Informatie en Communicatie Centrum
Politie Brabant Zuid-Oost,
telefoon 040-332211.


