
Product Brochure

Openbare orde en veiligheidsorganisaties hebben de behoefte operationele 
blinde vlekken op te vullen in complexe, zich ontwikkelende noodsituaties. Door 
rechtstreeks binnen de dispatch-client, HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor 
gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en 
actuele gegevens wordt een continue, autonome beoordeling ondersteunt. Op 
die wijze kunnen gebruikers beschikken over hoogwaardige, bruikbare kennis die 
anders onopgemerkt zou blijven.

HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor

Smart Advisor biedt ogenblikkelijk bruikbare inzichten 
tijdens complexe noodsituaties; van herhaalde 
overtredingen en verbonden incidenten tot grote, 
snel zich ontwikkelende gebeurtenissen. Het stelt 
besluitvormers in staat sneller en daadkrachtiger in 
te grijpen om resultaten te verbeteren, het herstel 
te versnellen en de impact op gemeenschappen, 
serviceniveaus en personeel te verminderen.

Smart Advisor detecteert meer patronen en 
verbindingen tussen gebeurtenissen dankzij de 
toepassing van real-time gegevens analyses. Het 
beoordeelt een breed scala aan operationele gegevens 
– met inbegrip van de hoogwaardige informatie in 
de vorm van vrije tekst – in recente gebeurtenissen, 
actuele gegevens en interacties van gebruikers. 
Dankzij de mogelijkheid om ogenblikkelijk meer 
incidentmanagement (computer-aided dispatch) 
gegevens te benutten, kunnen agentschappen 
onopgemerkte verbindingen ontdekken en 
hoogwaardige inzichten leveren in actuele en zich 
ontwikkelende noodsituaties.

Smart Advisor maakt deel uit van het productenpakket 
HxGN OnCall Dispatch. Dit maakt gebruik van een 
reeks autonome, analytische software-agents binnen 
HxGN OnCall Dispatch | Essentials, Advantage, Viewer 
en Mobile Unit. 
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Smart Advisor-meldingen zijn volledig geïntegreerd in HxGN 
OnCall Dispatch en werken net als andere panelen. Als u op ‘duim 
omhoog’/’duim omlaag’ klikt, krijgt het systeem feedback waarmee het 
via machine learning wordt getraind in de voorkeuren van elke gebruiker.

Voordelen
Betere beslissingen door operationele gegevens
Door essentiële verbindingen eerder aan het licht te 
brengen, kan de Smart Advisor agentschappen helpen 
om escalatie van incidenten te voorkomen, die aanstoot 
geven tot andere verstorende gebeurtenissen. Dit 
voorkomt overlast voor gemeenschappen, handhaaft 
het serviceniveau en de capaciteitsniveaus van alarm- 
en meldkamers (PSAP’s) en bevordert het welzijn van  
het personeel. 



Smart Advisor doet zijn naam alle eer aan en is enkel 
een adviseur voor de gebruiker, die bijkomende 
inzichten biedt en weloverwogen beslissingen 
ondersteunt. De gebruiker behoudt ten alle de 
controle; meldingen van de Smart Advisor worden 
geactiveerd wanneer relevante gebeurtenissen 
plaatsvinden, waarna de gebruiker beslist of en 
welke actie nodig is. Als integraal onderdeel van een 
incidentmanagement-systeem kan het de operationele 
blinde vlek opvullen bij gebeurtenissen die zich 
ontwikkelen. Dit gebeurt door:

• de detectie van complexe verbindingen tussen 
meerdere gebeurtenissen in een vroeger stadium 
dan enkel bij contextuele zoekopdrachten en 
persoonlijke kennis

• ondersteunende beoordeling die efficiënter, 
effectiever en beter schaalbaar is dan 
handmatige bewaking van video, alarmen en 
gemeenschappelijk operationele beelden (COP’s)

• de onmiddellijke detectie en het delen van 
resultaten door vertraging van afzonderlijke 
analysetools te vermijden
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Wanneer aan een regel voor één van de agenten van de Smart Advisor wordt voldaan, verschijnt er een melding (1) die volledig geïntegreerd 
is in de workflow van de gebruiker. Meer informatie is te vinden in het paneel ‘View Details’ (Bekijk Details) (2), waaronder gerelateerde 
gebeurtenisgegevens, afbeeldingen, grafieken, opmerkingen over gebeurtenissen en tools die zijn ontworpen om besluitvormers te helpen bij 
opkomende, complexe noodsituaties. Via het paneel ‘Add/Edit Supplemental Information’ (Aanvullende Informatie Toevoegen/Bewerken) (3) 
kunnen gebruikers eenvoudig meldingen toevoegen aan gebeurtenissen om ze zowel zichtbaar te maken voor hulpverleners als toe te voegen aan 
de gebeurtenissengeschiedenis.

• transparantie te tonen in de wijze waarop 
gevolgtrekkingen worden gemaakt 

Ondersteunende inzichten op alle niveaus
De continue autonome evaluatie van Smart Advisor zorgt 
ervoor dat inzichten tijdig en relevant zijn en voorkomt 
een overbelasting met informatie. Zo zorgen de unieke 
functies van Smart Advisor voor optimale efficiëntie in 
verschillende functies binnen het hele agentschap.

• Centralisten aanname / uitgifte: Detecteren 
complexe noodsituaties sneller en delen inzichten 
die het publiek beschermen en hulpverleners in het 
veld helpen om veilig te blijven. Smart Advisor biedt 
een tweede paar ogen, dat gebruikers geruststelt 
geen essentiële verbindingen te missen, zelfs als 
het aantal oproepen snel toeneemt. Het neemt 
de druk van nieuwe medewerkers weg aangezien 
zij kennis vergaren over gemeenschappen en 
gebeurtenissen.

• Calamiteiten-coördinatoren / leidinggevenden: 
Ondersteunen met monitoring om tijd vrij te 
maken zodoende zich te kunnen richten op de 
beoordeling van situaties en bepalen van de respons. 



Maak kennis met de agents
De keyword agent bewaakt invoer van gebeurtenissen 
en waarschuwt gebruikers wanneer gespecificeerde 
trefwoorden in actuele activiteiten voorkomen. Het 
ondersteunt enkele woorden en zinnen, maar houdt geen 
rekening met schrijffouten, synoniemen, afkortingen of 
vereenvoudigingen.

De pattern agent beoordeelt operationele gegevens 
ogenblikkelijk aan de hand van door de gebruiker 
gedefinieerde uitdrukkingen en stuurt meldingen wanneer 
hij patronen herkent, waaronder telefoonnummers, 
identiteitsidentificatie nummers, e-mails, hashtags en/of 
gegevens van nummerplaten. 

De repeated agent bewaakt (nieuwe) binnenkomende 
meldingen onmiddellijk om te bepalen of de gemelde 
gebeurtenis eerder op dezelfde (of vergelijkbare) locatie 
en/of met dezelfde regelmaat heeft plaatsgevonden. 
Het ondersteunt op fuzzy logic gebaseerde (afgezwakte) 
samenhangen, waardoor de agent gelijksoortige 
herhaalde gebeurtenissen kan herkennen, ook al komen 
ze wellicht niet exact overeen met de locatie.

De location agent bewaakt en markeert nieuwe en 
eerdere gebeurtenissen binnen een gespecificeerde 
straal van de locatie van een gebeurtenis. Net als de 
repeated agent maakt deze gebruik van fuzzy logic om 
gebeurtenissen in de omgeving te detecteren, zelfs als 
deze zich niet binnen een geografisch gedefinieerde 
straal bevindt.

De similarity agent, de meest geavanceerde agent, 
controleert binnenkomende (nieuwe) meldingen in real-
time en vergelijkt ze met eerdere gebeurtenissen om te 
bepalen of de gemelde gebeurtenis gelijkaardig is aan of 
verband houdt met andere gebeurtenissen.

De statistic agent bewaakt en traceert automatisch 
een enkele operationele variabele in verloop van tijd om 
uitschieters en anomalieën automatisch te detecteren.

De correlation agent bewaakt en traceert twee 
operationele variabelen in verloop van tijd om 
samenhangen te herkennen welke kunnen leiden tot 
prognoses.

De rule agent evalueert door de gebruiker vastgelegde 
regels en stuurt meldingen uit wanneer vastgelegde 
regels als waar worden beoordeeld (“true”).

De weather agent monitort publiek beschikbare web 
services in real-time op extreme weersomstandigheden.

De feedback agent verhoogt de relevantie van meldingen 
voor elke gebruiker op basis van zijn of haar persoonlijke 
terugkoppeling met een duim omhoog/omlaag.

Smart Advisor vermindert ook de werkbelasting 
van de leidinggevenden door de effecten van grote, 
zich snel ontwikkelende noodsituaties in te perken. 
Minder stress bij degene die de oproep aanneemt, 
leidt tot minder verloren werkdagen en voorkomt 
kosten, verstoring en kennisverlies door een hoog 
personeelsverloop.

• Tactisch / intel analisten / bevelvoerders in 
het veld: Problemen oplossen in verband met de 
handmatige bewaking en beoordeling van alarmen, 
video’s en COP’s, welke over het algemeen reactief 
zijn en gericht op individuele incidenten. Smart 
Advisor biedt meer inzicht in zich ontwikkelende 
gebeurtenissen en biedt meer tijd om informatie 
te beoordelen en te delen. Incidentmanagement-
integratie versnelt nauwkeurige communicatie 
tussen de meldcentrale en hulpverleners in het 
veld. Het zorgt ervoor dat rapporten worden 
geregistreerd in de operationele historie.

Minder druk op personeel 
Wanneer zich grote, complexe noodsituaties voordoen, 
vormen werkpieken een extra belasting voor het 
personeel. Dit kan leiden tot fouten bij de uitgifte, stress, 
gemist werk en personeelsverloop. Door te helpen bij 
het inperken van grote incidenten en het vergroten van 
inzichten zonder extra werkbelasting kan Smart Advisor: 

• stress verminderen: alarm- en meldkamer 
personeel loopt een groter risico op 
posttraumatische stressstoornis vanwege het 
hoge stresspeil in verband met hun werk. Complexe 
incidenten zijn een factor die hiertoe bijdraagt, 
want medewerkers moeten tegelijkertijd taken 
en informatie beheren en vaak handelen zonder 
volledig inzicht in een situatie. Door complexe 
noodsituaties sneller te herkennen, kan Smart 
Advisor een snel oplopende werklast voorkomen. 
En gewapend met een beter begrip hebben 
medewerkers het gevoel de situatie beter te 
beheersen. Dit voorkomt stress en verbetert de 
prestaties, alsmede de capaciteit vanwege minder 
ziekteverlof en personeelsverloop.  

• verbindingen leggen: zelfs de meest ervaren 
medewerkers kunnen een belangrijke verbinding 
over het hoofd zien doordat ze vertrouwen 
op persoonlijke ervaring en elementaire 
incidentmanagement-zoekopdrachten voor 
het opsporen van samenhangen tussen huidige 
en vroegere gebeurtenissen. Dankzij de 
verbeterde mogelijkheden om overeenkomsten 
en verbindingen tussen alle gebeurtenissen 
te detecteren, kan Smart Advisor meldingen 
die anders normaal lijken, markeren. Dit stelt 
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agentschappen in staat hierop adequaat in te 
spelen en mogelijke schade te vermijden.

• Autonomie en verhoogde verantwoordelijkheid 
medewerkers: Smart Advisor stelt – door 
eerdere detectie en daadkrachtiger ingrijpen – 
medewerkers in staat om sneller beslissingen 
te nemen en inzichten te delen, welke het 
publiek kunnen beschermen en hulpverleners 
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in het veld helpen veilig te blijven. En omdat de 
autonome agents kunnen worden geschoold 
om waarschuwingen te verzenden op basis van 
hun eigen voorkeuren, hoeven gebruikers geen 
irrelevante gegevens te sorteren om belangrijke 
informatie te vinden. 

Belangrijkste Kenmerken
Autonome software-agents
Centraal binnen Smart Advisor werken autonome 
software-agents voortdurend op de achtergrond 
om real-time operationele gegevens te beoordelen, 
waaronder informatie over gebeurtenissen, eenheden en 
aanvullende informatie. Wanneer aan de criteria van een 
agent wordt voldaan, stuurt Smart Advisor automatisch 
meldingen naar alle aangemelde betrokken gebruikers.

Toegankelijk in HxGN OnCall Dispatch
Smart Advisor is volledig geïntegreerd in de 
gebruikerservaring (UX) van OnCall Dispatch en biedt 
relevante inzichten zonder de werkprocessen te 
verstoren of afleiding door extra schermen of software 
om te monitoren. Omdat gebeurtenissen en rapporten 
gekoppeld kunnen worden, is het niet nodig informatie 
opnieuw in te voeren, wat uiteindelijk overheadkosten 
wegneemt en tijd bespaart.

Automatische meldingen
Smart Advisor is een overkoepelende functie voor het 
hele systeem. Niettemin regelt elke gebruiker welke 
meldingen hij of zij ziet. Gebruikers kunnen ervoor 
kiezen om slechts bepaalde soorten meldingen van 
specifieke soorten agents te ontvangen. Ze kunnen 
ook drempels definiëren die de aanleiding geven tot 
waarschuwingen. Wanneer een melding verschijnt, kan 
een gebruiker klikken voor meer informatie, met inbegrip 
van waarschijnlijkheid en reden voor de waarschuwing, 
gebeurtenisgegevens, grafieken, tabellen en 
opmerkingen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om voor 
elke melding een duim omhoog/omlaag te geven, opdat 
de agents de persoonlijke voorkeuren van gebruikers in 
de loop der tijd leren kennen.

Gemakkelijk delen van meldingen
Gebruikers kunnen met één muisklik meldingen 
delen met andere gebruikers van OnCall Dispatch. Ze 
kunnen eveneens aangepaste berichten toevoegen 
ter ondersteuning van meldingsgegevens (bijv. alle of 
geselecteerde gegevens getoond in het meldingspaneel 
van Smart Advisor). Dit stelt leidinggevenden / 
coördinatoren, bevelvoerders in het veld en de real-
time misdaad analisten in staat om waarschuwingen te 
filteren alvorens ze te delen met andere teams.

Flexibele configuratie
Van centralisten uitgifte en de aannemers van 
meldingen, tot misdaad analisten, leidinggevenden / 
coördinatoren, mobiele eenheden enzovoort, Smart 
Advisor kan worden afgestemd op de behoeften van het 
agentschap en elke gebruiker. Voor optimale prestaties 
kan elke agent eenvoudig worden geconfigureerd voor 
gevoeligheidsniveaus, nieuwe patronen en trefwoorden, 
verschillende ‘missies’ en welke acties er worden 
ondernomen wanneer de agent wordt geactiveerd.

Feitenanalyse achteraf
Bij het verkennen van eerdere meldingen kunnen 
gebruikers deze filteren en in een kaart of in tabelvorm 
weergeven. Met de mogelijkheid van Smart Advisor’s 
Map Mark-up functie kunnen gebruikers handmatig de 
punten verbinden via de feitenanalyse achteraf en de 
resultaten exporteren.

Integratie en koppelingen
Meldingen kunnen worden doorgestuurd naar externe 
systemen en applicaties met behulp van OnCall Dispatch 
- RestAPI. Dit stuurt een extern werkproces of aanvraag 
aan en geeft de uitkomsten terug aan Smart Advisor. 
Ze worden aan de gebruiker getoond en toegevoegd 
aan de melding in Smart Advisor. Meldingen kunnen ook 
worden verzonden naar Xalt | Integration – Het platform 
van Hexagon voor de aansluiting op van meerdere 
softwaretoepassingen – waardoor meer geavanceerde 
en robuuste integratie-opties mogelijk zijn.


