
Openbaar vervoer  
Bezorg uw passagiers een aangename reis  
Vandaag zorgt het openbaar vervoer voor mobiliteit. Massa’s mensen reizen met 
trein, tram, bus, metro, taxi of gedeelde fi ets om de dagelijkse fi les te vermijden. 
Bereikbaarheid is de volgende stap: hoe kunnen passagiers hun bestemming zo 
effi  ciënt mogelijk bereiken met behulp van verschillende transportmodi?

Naar multimodaal vervoer

Hoe kunt u als openbare vervoersmaatschappij de wensen 
van uw passagiers invullen en ze een betere reiservaring 
bezorgen op weg naar hun bestemming? Hoe pakt u dit aan 
met het oog op kostenbeheersing?

90% 
van de Belgische bedrijven 

klagen over problemen 
rond bereikbaarheid.

In België is 

51h 
het gemiddelde aantal 
uren verspild in fi les, 
dat is het hoogste cijfer 

van alle EU landen.  

Op plaatsen met een gebrek 
aan openbaar vervoer vindt 

7 op 10 
werklozen geen werk 

omwille van deze 
‘vervoersarmoede’.

55% 
van de Vlaamse bevolking
neemt minder dan 1 keer 

per jaar de bus. Voor de trein 
is dit minder dan 50%. 

1. Travel time
Geef uw passagiers de veiligste, snelste en meest betrouwbare 
manier om hun bestemming te bereiken. Bestrijding van 
vervoersarmoede maakt hier ook deel van uit. Verder zal het 
reiscomfort een steeds grotere rol spelen. En dat vereist fl exibiliteit 
in de diensten van het openbaar vervoer.

2. Connected life
Tijd wordt steeds kostbaarder. Bied uw passagiers diensten met 
toegevoegde waarde om hun tijd nuttig te besteden tijdens het 
reizen of het wachten. Geef juiste informatie over tijdstippen en 
trajecten. Verbeter het comfort van uw reizigers via ‘work and play’, 
zowel onderweg als in de luchthaven, stations en hubs.

3. Operational effi  ciency
Optimaliseer uw werkomgeving, uw procedures en uw 
samenwerking met partners om effi  ciënt te kunnen werken 
aan het openbaar vervoer van de toekomst, met het oog op 
kostenbesparingen en de grote uitdagingen van morgen.

4. Know your passengers
Big data is een onschatbare informatiebron als u inzicht wilt krijgen 
in de gewoonten en bestemmingen van uw reizigers en als u uw 
dienstverlening verder wilt verbeteren.

Neem contact op met uw accountmanager
of ga naar www.proximus.be

Meer info

B

A
Via Proximus zijn mensen continu in 
contact met de wereld om beter te leven 
en slimmer te werken
Voor onze Belgische klanten in de sector van het openbaar vervoer willen wij 
een betrouwbare lokale ICT partner zijn die doeltreff ende oplossingen biedt om 
slimmer te werken en vlotter zaken te doen. Wij bouwen verder op convergentie 
en dienstverlening van a tot z.

Proximus helpt u om uw uitdagingen 
aan te gaan:

Houd uw business draaiend
•  Houd uw kernapplicaties steeds 

beschikbaar
•  Zorg voor een constante verbinding 

voor uw werknemers
•  Bescherm uw bedrijfsgegevens
•  Los problemen snel en doeltreff end op

Werk slimmer samen
•  Beheer de werktools voor uw 

werknemers
•  Beheer de communicatietools voor uw 

werknemers
• Implementeer het Nieuwe Werken 

Zorg voor gemotiveerde en 
productieve werknemers
•  Beheer professionele ICT-tools voor 

uw werknemers
•  Bied telecom- en entertainment-

voordelen voor het gezin
•  Zorg voor ICT-opleiding voor uw 

experts en eindgebruikers

Stel uw klanten tevreden
• Informeer uw klanten in real time
•  Bied een vlotte toegang tot uw 

klantendienst
• Blijf online in contact
• Verbeter de klantenervaring

Innoveer en groei
• Transformeer uw businessprocessen
•  Blijf de concurrentie een stapje voor 

via business intelligence

Gezien de sterke verankering van 
Proximus in België willen wij graag 
uw partner worden met oplossingen 
die afgestemd zijn op de Belgische 
sector van het openbaar vervoer. Onze 
accountmanagers, onze administratieve 
contactpersonen en ons contact center 
helpen u graag verder.
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Connected life
5  Gesponsorde statische wifi 

•  Gratis internettoegang voor reizigers 
in stations, luchthavens, hubs, enz.

•  Internetaanbod wordt betaald 
door derden 

6  Interactieve mediaschermen
•  Reizigers krijgen/zoeken informatie 

over timing, wegenwerken, prijzen, enz.
• Aanbod van amusement
• Potentieel voor reclame 
• Centraal beheerde informatie 

7  Toestellen en KMO in de Cloud
•  Verschaf uw klanten toegang tot toestellen, 

het internet en de cloud, zodat ze hun 
werkomgeving kunnen bereiken

8  Mobiele kaart in taxi’s voor infotainment
•  De taxi is een veilige online werk- en speelplek
• Additionele dienstverlening 
• Wifi -toegang voor passagiers

BEST•station

BEST•post

MOBILE CARD

Internet of Things 

om bagage 

te volgen 

Cyberbeveilig
ing 

op mobiel netwerk 

voor de veilig
heid 

van connected taxi’s 

SCADA met extra stevige 

routers om operationele 

netwerken, zoals 

bovenleidingen, sporen, 

enz., te
 beveilig

en 

en te beheren

Chip die in- en 

uitstappende passagiers 

telt voor een optimale 

bezetting en automatische

ticketcontrole

(Gesponsorde) w
ifi 

onderweg voor passagiers

die met trein, bus reizen met 

ononderbroken verbinding 

tot statische wifi

Specifiek netwerk

met cyberbeveilig
ing

voor automated

trams & metro’s

Internet of Things 

om netwerken en 

componenten te 

controleren voor 

preventief onderhoud

Smart data beschik-

baar onderweg voor 

live verkeersinfo

Smart fleet voor meer 

informatie over uw 

bestuurders en uw 

interventiewagens

FLUID

SHOPPING
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Travel time
1  Multimodaal ticket betaald via 1 app/SMS

•  Om een complete multimodale reis te betalen 
via gsm of smartphone

• Minder loketten zijn vereist
• Automatische ticketcontrole is mogelijk 

2  Smart data informatie over de beste reisweg
•  Om een overzicht te krijgen van de meest 

gebruikte trajecten 
•  Trajecten kunnen aangepast worden 

op uur- en dagbasis

3  Track & Trace
• Om transportmodi op te sporen in real time
•   Om passagiers te informeren over exacte 

aankomsttijd en locatie
•  Bied de mogelijkheid om multimodale reis 

opnieuw te berekenen  

4   Videobewaking met herkenning 
van speciale situaties
•  Herkenning van onveilige situaties, 

zoals een gevecht op de bus
•  Verbeterde veiligheid voor bestuurders/

conducteurs en passagiers

Operational effi  ciency 
9  Mobiele werker

•  Om overal en op elk tijdstip mobiel te kunnen werken 
• Op een normaal of extra stevig toestel
•   Op een privaat en beveiligd netwerk (mobiel/wifi ) 

10  Netwerk met hoge beschikbaarheid en back-up
•  Hiermee kan alle informatie op elk moment 

verstuurd worden

11  Videobewaking met gezichtsherkenning
• Om uw personeel te identifi ceren 
•  Om uw kantoren, magazijnen, garages, enz. 

te beveiligen  

12  Push-to-Talk
• Tool op smartphone
•  Voor communicatie met een of meer collega’s 

tegelijkertijd 

13  Track & Trace
•  Om transportmodi in real time op te sporen
• Om trajecten te optimaliseren
• Voor meer stiptheid

Know your passengers 
Smart data als informatiebron over reizigersstromen: 

• Welke trajecten gebruiken reizigers het meest?

• Waar stappen passagiers het vaakst af?

• Waar zijn er fi les?

• Zijn er voldoende medewerkers aan het loket?

•  Welke reclameplek bezorgt u 
de meeste inkomsten?

• Op welke plaatsen staan reizigers te wachten?

Privacy van passagiers 
Respect voor privacy, want 
alle gegevens worden anoniem
verwerkt.
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