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Next-generation-technologie biedt ondersteunende, real-time inzichten voor 
organisaties die veiligere, slimmere steden willen bouwen

Kunstmatige intelligentie, een kritisch 
hulpmiddel voor de openbare veiligheid

Hoewel kunstmatige intelligentie (AI) ooit als  
futuristisch sciencefictionconcept werd beschouwd, 
speelt het vandaag de dag een belangrijke rol in de 
maatschappij. Van smartphones en computers tot aan 
infrastructuur en overheidsmaatregelen, AI is  
alomtegenwoordig en wordt op talloze manieren  
gebruikt. In een recent IDC-rapport wordt AI omschre-
ven als „onontkoombaar” en wordt voorspeld dat tegen 
het jaar 2025 90% van de nieuwe bedrijfsapps AI  
zullen bevatten. 

Maar wat is het precies? Het Amerikaanse National 
Institute of Justice beschrijft AI als de mogelijkheid 
van een machine om taken die doorgaans menselijke 
intelligentie en besluitvorming vereisen, onafhan-
kelijk waar te nemen en erop te reageren. AI werkt, 
samen met machinaal leren (ML), achter de schermen 
om de uitvoering te verbeteren van taken zoals het 
transcriberen van audio en video, het blokkeren van 
ongewenste e-mails, de preventie van bankfraude en 
zelfs het diagnosticeren van medische aandoeningen. 

De manier waarop AI gegevens verwerkt varieert, 
omdat het autonoom kan zijn (bijv. toegepast op een 
heel bedrijfsproces) of ondersteunend (bijv. alleen 
toegepast in bepaalde stadia). IDC beschrijft deze 
processen als het produceren van inzichten, het 
beoordelen van opties en het nemen van maatregelen. 
De processen helpen organisaties te bepalen welke 

stappen het beste kunnen worden uitgevoerd door AI 
en welke door mensen.

Voordelen voor de openbare veiligheid
AI blijkt in korte tijd steeds meer een cruciale  
technologie voor openbare veiligheidsorganisaties die 
veiligere en slimmere gemeenschappen willen bouwen. 
Uit een onderzoek van openbare veiligheidsprofessionals 
bleek dat volgens 81% van de respondenten AI enigszins, 
zeer, of uiterst belangrijk is voor hun organisaties. 

Instanties die regelmatig gebruik maken van AI zijn reeds 
bekend met deze voordelen:

• Efficiëntie: Gestroomlijnde workflows van 
de alarmcentrale naar de locatie

• Prognoses: Effectief politiewerk dankzij
inzichten in misdaadtrends op basis van 
bewijsmateriaal

• Inzicht: Data mining-programma’s leggen
patronen, overeenkomsten en gerelateerde 
incidenten bloot

• Welzijn van de werknemers: Geautomatiseerde
processen verminderen de stress van werkne-
mers en het personeelsverloop en stellen het
personeel in staat zich te concentreren op taken
op hoog niveau

https://www.techrepublic.com/article/idc-top-10-worldwide-it-predictions-for-2020/
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/252038.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/252038.pdf
https://hxgn.biz/3hwOvvC


• Transparantie: Bewakings- en gegevensverzame-
lingsmethoden (bijv. gezichts- en kentekenherkenning,
beeldvorming op basis van sonar) bevorderen de 
mogelijkheden om het publiek vertrouwen te ver-
groten en de aansprakelijkstelling te verbeteren.

• Feedback: Operationele gegevens leveren
inzichten op over waar procesverbeteringen
kunnen worden gemaakt

Inzichten van next-generation-hulpmiddelen
Next-generation-technologieën (NG112) openen 
nieuwe communicatiekanalen (bijv. tekstberichten 
en messaging-apps) tussen het publiek en de alar-
mcentrales (PSAP’s). En omdat PSAP’s de eerste 
schakel zijn in de openbare veiligheidsketen, zijn veel 
next-generation-oplossingen ontworpen met  
telefonisten in gedachten.

Als AI en ML bijvoorbeeld zijn geïntegreerd in het  
gegevensrijke computer-aided-dispatch- (CAD-) 
systeem, kunnen ze helpen om operationele blinde 
vlekken op te vullen met bruikbare inzichten, wat 
helpt om grote, snel opkomende incidenten te  
voorkomen. En omdat die inzichten zijn gebaseerd  
op de gegevens van de organisatie, bevordert het  
overtuigende besluitvorming.

Een van de andere voordelen van NG112-technologieën 
is de mogelijkheid voor een beller om snel foto’s en 
video’s te delen met telefonisten. PSAP’s met toegang 
tot camera’s kunnen van AI gebruikmaken om snel en 
nauwkeurig potentiële verdachten, verdachte  
voertuigen, onveilige situaties of verdachte pakketjes 
te identificeren. En het delen van foto’s en video’s 
met mensen in het veld geeft ze cruciale informatie. 

Organisaties maken geregeld op andere manieren 
gebruik van AI, van pistoolschotdetectiesystemen 
tot de analyse en verwerking van bewijsmateriaal.  
DNA-testen maken gebruik van AI en ML om  
patronen in het DNA te ontdekken die misdaden  
kunnen oplossen en daders kunnen identificeren. 

Klaar om AI te proberen?
In alle lagen van een openbare veiligheidsorganisatie 
ondersteunen AI-gebaseerde oplossingen een  
continue, autonome bewaking die efficiënter, effectiever 
en schaalbaarder is dan alleen handmatige bewaking van 
video, alarmen en common operational pictures.

Ondersteunende AI automatiseert niet de  
besluitvorming, maak geeft besluitvormers 
daarentegen extra relevante informatie. De juiste 
AI-oplossing kan een cruciaal ondersteunend  
hulpmiddel zijn voor organisaties die zich inzetten 
om veiligere, slimmere steden te bouwen, vandaag 
en voor de komende generaties.

HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor maakt  gebruik 
van AI en ML om overeenkomsten en patronen te 
vinden in operationele gegevens en in real-time de 
PSAP’s te waarschuwen. Het legt verbanden bloot om 
opkomende, complexe noodsituaties sneller op te  
sporen en deelt de bevindingen om onmiddellijk te 
kunnen handelen. Door operationele blinde vlekken te 
vullen, helpt Smart Advisor PSAP’s schadelijke  
gevolgen voor gemeenschappen, serviceniveaus en het 
welzijn van het personeel te beperken.

Lees meer over hoe Hexagons first-to-market-oplossing 
uw organisatie kan helpen het ongeziene te zien.
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Hexagon heeft wereldwijd een leidende positie in sensor-, software- en autonome oplossingen. We zetten gegevens aan het werk om de efficiëntie, 
de productiviteit en de kwaliteit te verhogen in toepassingen in industrie, productie, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit. Onze technologieën 
geven vorm aan stedelijke en productie-ecosystemen om steeds meer verbonden en autonoom te worden – zo garanderen we een schaalbare en 
duurzame toekomst.

Hexagons Safety & Infrastructure-divisie levert software voor slimme en veilige steden om de prestaties, de efficiëntie en de veerkracht van vitale 
diensten te verbeteren.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) heeft ongeveer 20.000 werknemers in 50 landen en heeft een netto-omzet van ongeveer 3,9 miljard Euro. Ga 
voor meer informatie naar hexagon.com en volg ons @HexagonAB.
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https://hxgn.biz/2ZN82lJ
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