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MDM/12D06: Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk

WIJZIGINGSBERICHT
Bestektekst
2.2.4.4 Meetresultaten
Voor elke voorlopige oplevering heeft de bestellende overheid het recht de correcte werking van het
ANPR captatie systeem te testen. Het ANPR captatie systeem kan maar opgeleverd worden als de
herkenningsgraad van het systeem hoger is dan de herkenningsgraad die behaald werd bij de
gunningtesten – 2%. Iedere test uitgevoerd in dit kader zal opgedeeld worden in één over meerdere
omstandigheden. Een voorbeeld ter illustratie: veronderstel dat het ANPR captatie systeem tijdens
de gunningsfase en op het onderdeel tijdens regenweer 90% van de voertuigen detecteert en
volledig correct uitleest. Dan moet er bij de testen 88% van de voertuigen gedetecteerd worden en
volledig correct uitgelezen worden.
Wordt vervangen door
Voor elke voorlopige oplevering heeft de bestellende overheid het recht de correcte werking van het
ANPR captatie systeem te testen. Het ANPR captatie systeem kan maar opgeleverd worden als de
herkenningsgraad van het systeem hoger is dan de herkenningsgraad die behaald werd bij de
gunningtesten – 2%. Iedere test uitgevoerd in dit kader zal opgedeeld worden in één over meerdere
omstandigheden. Een voorbeeld ter illustratie: veronderstel dat het ANPR captatie systeem tijdens
de gunningsfase en op het onderdeel tijdens regenweer 90% van de voertuigen detecteert en
volledig correct uitleest. Dan moet er bij de testen een 88% van de voertuigen gedetecteerd worden
en volledig correct uitgelezen worden. Wanneer geen gunningtesten uitgevoerd zijn, dient de
camera in elke opstelling voor alle omstandigheden een minimale herkenningsgraad van 80%
halen.
2.4 Back-Office
De basisapplicatieserver bestaat uit volgende onderdelen:
De bewaking-, monitorings- en beheersoftware
De bewaking-, monitorings-, en beheersoftware opdrachtnemer
Kalendersturing
Gebruikers- en rechtenbeheer
Push- pullservice PDA/smartphone
Aanpassing nummerplaatregistratie
Gedeeld vast ANPR netwerk
De beschermingsgraad van de behuizing van de camera’s en elk ANPR captatie systeem dient
minimaal IP65 te zijn. De beschermingsgraad van de kasten is minimaal IP54.
2.2.2.2.A.3 Voetnoot 1
CET of GMT+1 wordt bedoeld.
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2.4.2.1.B POST LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN DATASERVER
Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar configureren van een dataserver omvat het leveren, plaatsen
en bedrijfsklaar configureren van een dataserver voor het ontvangen, bewaren en ter beschikking
stellen van de gegevens van de eerste 50 Front-Installations inclusief uitbreidingen met voldoende
capaciteit voor het bewaren van alle registraties van 10 Front-Installations voor een minimale
periode van 30 dagen en een extra 20% capaciteit voor het bewaren van gegevens die langer dan
30 dagen bewaard worden. Het leveren en plaatsen van een dataserver wordt als één geheel
opgemeten en de hoeveelheid wordt uitgedrukt in stuks.
Wordt vervangen door:
Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar configureren van een dataserver omvat het leveren, plaatsen
en bedrijfsklaar configureren van een dataserver voor het ontvangen, bewaren en ter beschikking
stellen van de gegevens van de eerste 50 Front-Installations inclusief uitbreidingen met voldoende
capaciteit voor het bewaren van alle registraties van die 50 Front-Installations inclusief uitbreidingen
voor een minimale periode van 30 dagen en een extra 20% capaciteit voor het bewaren van
gegevens die langer dan 30 dagen bewaard worden. Het leveren en plaatsen van een dataserver
wordt als één geheel opgemeten en de hoeveelheid wordt uitgedrukt in stuks.
Impact van de vandaalbestendigheid is minimaal IK08 volgens EN60262
2.4.1.2.J.2 Gemeenschappelijk palen
De data van een paal wordt naar de hoofdeigenaar van de paal gestuurd, Back-Office A. Deze
Back-Office stuur daarna onmiddellijk alle registraties door naar Back-Office B. In Back-Office A
wordt bijgehouden wie allemaal rechten heeft om gegevens te ontvangen.
Wordt vervangen door:
De data van een paal wordt naar de hoofdeigenaar van de paal gestuurd, Back-Office A. Deze
Back-Office stuurt daarna onmiddellijk alle registraties van het ANPR captatiesysteem met
toebehoren door naar Back-Office B. In Back-Office A wordt bijgehouden wie allemaal rechten heeft
om gegevens te ontvangen.
2.7.1 beschrijving
De zin “Het overstijgend belang.” wordt geschrapt.
3.2.5.3.A.3 wordt bijlage 11 vervangen door bijlage 12.
3.2.5.3.A.5 wordt bijlage 12 vervangen door bijlage 13.
3.2.5.3.A.6 wordt bijlage 8 vervangen door bijlage 9.

