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 Locatie
 Verbindingweg

N201 / N205
 Evenementen-

terrein

 Bewuste keuze
 Nieuwe installatie
 Geen 

doorstromings- of 
veiligheidrisico bij 
storing
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 iVRI
https://www.youtube.com/watch?v=NO_xckW
G3hs (4:06)

https://www.youtube.com/watch?v=NO_xckWG3hs
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Scope

 Pilot

 Wel TLS (transport layer security (o.a. certificaat)); 
inlognaam + wachtwoord

 Wel ITS app

 Wel backup

 Wel VLOG/IVERA

 Geen RIS
 Planning RIS (Wifi-P en/of TLEX) sept 2017
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Audit FAT test TLC Swarco

 Audit FAT geslaagd (19-12-2016)

 Restpunten; hertest volgende 
week donderdag
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IVERA

 Opsplitsing
 IVERA-APP

 IVERA-TLC

 Protocol, o.a. 
 Login / username / password

 Interface-beheer
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VLOG

 Documentatie aangevraagd bij 
Vialis (administratiekosten)

 Aangepaste applicatie (CCOL90):
 Timing berichten / SPAT (UC3)

 Nog niet: 
 Vrachtwagen prio (UC3)

 Netwerkregelingen (UC5)
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Beheercentrale

 Noodzakelijk om te kunnen testen bij FAT

 Provincie Noord-Holland ICT
 Voor PoC

 Medewerking Technolution om de geüpgraded versie te 
gebruiken

 Medewerking PNH ICT om verbinding in Gouda op te zetten

 Medewerking om FAT modem (Vialis netwerk) aan te passen 

 Voor uitrol 38 iVRI: schaduwomgeving (Q3 2017)
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 FAT
 Swarco

 Peter Smit

 Joost Nouwen 

 PNH
 Cyril Cappendijk

 Marcel Fick

 Patrick Huijskes (IVERA specialist)

 Ronald Koszczwol (technisch projectleider uitrol iVRI PNH)
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PoC Swarco - algemeen
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PoC Swarco - algemeen
 Uitgebreid test-team Swarco

 Goede ontvangst / alle testfaciliteiten aanwezig

 Bedienpaneel (interface) voor TLC en ITS-app
 ITS-app (opvragen IP-adres vanaf ITS-app)

 B.v. Dynniq interface 

 CCOL-parser (zowel backup als ITS-app)

 Interne toestanden in bedieningspaneel 

 RIS apart in de kast

 CCOL80 voor backup programma
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PoC Swarco - algemeen

 Backup programma

https://youtu.be/SgtfpPcb46c

 Storingsmonteur

https://youtu.be/IsB3QWopwXE

 Fasebewaking

https://youtu.be/H2h06gh-c9s

https://youtu.be/SgtfpPcb46c
https://youtu.be/IsB3QWopwXE
https://youtu.be/H2h06gh-c9s
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 BOG nu zowel in applicatie als procesbesturing. Detectiebewaking in applicatie wordt echter onzichtbaar 

(wel actief door actiTOG es maar geen meldingen van detectiefouten naar centrale).
 Verwijderen TOG TBG uit CCOL90-applicatie of CCOL90? @Actie Marcel/Cyril: bespreken met Harm-Jan

 In het opstartscherm zie je niet of er applicatiefouten zijn. De storingsdienst van de provincie ziet alleen dit 
scherm. In het opstartscherm zijn alleen de applicatiefouten van de backup applicatie te zien.

 Klopt, er is nu wel duidelijk aangegeven dat deze van de backup applicatie zijn. Helaas is het vanwege de architectuur van 
de iVRI niet mogelijk om die van de applicatie hier weer te geven.

 Geen CCOL80  backup-programma aanwezig (als ITS APP wegvalt) 
 Deze is toegevoegd

 Applicatie versie CCOL9.0 zoals aangeleverd aan PNH zit niet in automaat maar een tussenversie van Swarco. 
Daardoor o.a. US KAR niet goed aangestuurd. 

 aangepast

 Triggers nog niet naar IVERA-centrale (ivm modemaanpassing door Vialis). Niet kunnen testen. Joost neemt 
contact op met Vialis en geeft aan wanneer het zou kunnen werken. 

 Nog niet kunnen testen ivm ontbrekende verbinding PNH centrale wel op terminal

 Werkt op de test-terminal

 Geen interne klok in de hardware van de APP. Als de VRI aangaat is de datum dus niet correct (1970). Dus 
zonder een NTP server een probleem als de verbinding weg valt. Dit geldt alleen bij gebruik van TLS 
(transport layer security)

 Opgelost: Uiteindelijk intern in de ITS-APP opgelost, er moet echter nog wel een ntp-server komen (=eis iVRI)
@Actie Harm-Jan: ook bespreken met andere fabrikanten.
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 Na opstarten komt bp direct in ITS-APP. Hoort die van de TLC te zijn.
 Aangepast

 Geen duidelijk onderscheid welke ledjes bij APP of PB horen op bp: verduidelijken of doorkoppelen 
ledjes

 Aangepast

 ITS_app is niet verbonden en automaat staat na opstarten dus ‘vast’. 
 Reden:  NTP server doet niets. Daarnaast is er ook een backup applicatie aanwezig.

 Knop alles rood werkt niet. PB wil hem naar alles rood sturen maar ITS-APP houdt dit tegen (want staat 
in storing). Dit is in principe zoals het hoort (eerdere punt). Doven werkt wel.

 Toestemming lokaal wordt nu verleend zodra de verbinding met de centrale verloren is

 Handbedieningsknoppen op bp blijven ‘opgelicht’ terwijl ze niet meer te bedienen zijn. 
 Toestemming lokaal wordt nu verleend zodra de verbinding met de centrale verloren is

 Luikje open; dan schakelt na een time-out scherm automatisch van APPL (vaak gebruikt bij inregelen) 
naar PB 

 Verholpen

 D.I doet het niet in APP
Aangegeven is dat niet alle IVERA-objecten zijn getest

Resultaat is dat ook alle gerelateerde commando’s die bij detectoren horen niet werken 

 Opgelost
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PoC Swarco

 D.I doet het niet in APP
Aangegeven is dat niet alle IVERA-objecten zijn getest

Resultaat is dat ook alle gerelateerde commando’s die bij detectoren horen niet werken 

 Opgelost

 VRI op knipperen via IVERA. Verbinding verbroken. Het lukt daarna niet om hem uit en aan te zetten. 
 Toestemming lokaal wordt nu verleend zodra de verbinding met de centrale verloren is

 ITS-app start sneller op dan automaat. Resultaat: eerst in backupprogramma (3 min) en daarna naar ITS-APP
 Opgelost

 Geen enkele uitgang vanuit de APPL wordt doorgezet naar de PB 
 Opgelost

 Zonder richting-nummer KAR wordt de vlag dsiwyyz niet gezet?
 Niet de laatste versie van CCOL geladen – Laatste versie CCOL geladen, werkt nu

 TTG niet in VLOG (opgelost ter plekke). fout in applicatie en ook in ombouw-handleiding PNH Genrator @Actie 
Marcel Fick aanpassen documentatie

 Instellen BO en OG niet mogelijk in PB (wel via IVERA)
 Verholpen via backup applicatie 

 Omschakelen tussen scherm en procesbesturing leidt tot zwart scherm. Je moet opnieuw herstarten om dit op 
te treden.  

 Opgelost: schakelen gaat nu zonder problemen
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Aandachtspunten

 Status applicatie / beheercentrale
 VRI naar backup-programma en geen verbinding
 ITSSTAT (IVERA)

 TOG / TBG in CCOL of PB
 ICT omgeving

 NTP-server toevoegen (is verplicht iVRI documentatie)
 Aanpassing NAT (voor twee IP-adressen (of vier?)) door leverancier 

modem
 Updaten certificaten

 Lokaal in de automaat (zowel kast als applicatie). Geen IVERA-commando.

 Beheercentrale en backup applicatie
 Dubbel configureren

 Fabrikant-afhankelijk
 Elke minuut huidige tijd opgeslagen met een interne klok (hardware). Als 

er geen verbinding is met de NTP server dan wordt de laatst opgeslagen 
tijd gekozen.
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Resultaat PoC

 Geslaagd.

 Veel kennis iVRI (Swarco) gedaan

 Vertrouwen in test op straat

 Planning test op straat: eind juni 2017
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Colofon

 Cyril Cappendijk

Tactisch verkeerskundige provincie Noord-Holland
Email: cappendijkc@noord-holland.nl
Mobiel: 06- 41105273

mailto:cappendijkc@noord-holland.nl
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Reserve (iVRI)

 https://youtu.be/miLfopGAz4c

https://youtu.be/miLfopGAz4c

