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Nieuwe testruimte ingericht
De ruimte voor het nieuwe test‐ en referentiesysteem (TRS2) voor het nieuwe
radiobediensysteem eOCS is ingericht op de locatie van de LMS in Driebergen. Op
dit systeem wordt de nieuwe radiobediening getest en beproefd door leveranciers,
de onafhankelijke testinstantie Valori en uiteindelijk ook door gebruikers en
beheerders. Alle betrokkenen kunnen trots zijn op het tot op heden bereikte
resultaat. De eerste testen zijn op 7 september van start gegaan.

Audio‐oplossing Eurofunk op de meldkamers
Het implementatieteam van het programma IVC voert gesprekken met de
meldkamers over de invoering van de nieuwe standaard audio‐oplossing van
Eurofunk. Dat gebeurt bij locaties die nog gebruik maken van de oude DVS‐
audioapparatuur, maar ook meldkamerlocaties waar de Eurofunk apparatuur reeds
in gebruik is worden bezocht. In meldkamers zal deze vernieuwing leiden tot een
verdere verbetering van de audiokwaliteit. Bovendien is de nieuwe standaard
audio‐oplossing een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere implementatie
van de nieuwe radiobediening.

Opleidingen voor Beheer
Onder regie van Eurofunk wordt het opleidingsplan voor centraal, lokaal en
decentraal beheer uitgewerkt. In oktober worden de eerste beheeropleidingen
gegeven. Dat is voor de beheerders van belang om de beheertesten in november te
kunnen uitvoeren.

Update Radiofrequenties
Het programma IVC werkt samen met specialisten van de LMS en de leveranciers
aan het optimaliseren van het gebruik van de radiofrequenties. Dat is een
complexe puzzel omdat daar strenge regels en afspraken over zijn. Zo mogen de
masten niet elkaar verstoren en mag C2000 bijvoorbeeld niet te ver over de grens
‘uitzenden’.
Op 17 juli zijn de frequenties van het vorige netwerk ingeladen omdat uit
berekeningen is gebleken dat daarmee minder storingen optreden. Bovendien
biedt deze wijziging de specialisten de mogelijkheid om gericht vergelijkend
onderzoek te doen naar de oude en de nieuwe situatie.

Vertrek Maarten Nacinovic
Maarten Nacinovic heeft per september het programma IVC verlaten. Maarten is
bij de LMS als programmamanager NMS. Walter Kraan neemt een belangrijk deel
van het werk van Maarten binnen project RABS over. Wij wensen Maarten en
Walter veel succes in hun nieuwe rol.

Met de nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt u periodiek op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom C2000. De nieuwsbrief wordt
opgesteld door het programma IVC in nauwe afstemming met de LMS. De
nieuwsbrief is bestemd voor centralisten, gebruikers en beheerders van C2000,
hun management en hun bestuur.
Opmerkingen, vragen en suggesties kunt u eenvoudig sturen door te antwoorden
op dit bericht. Aan‐ en afmelden voor de nieuwsbrief kan door een e‐mail te sturen
aan Monique Jansen van het programma IVC via m.m.l.jansen@minjenv.nl met het
onderwerp 'aanmelden' of 'afmelden'.

