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MISSIE

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van
bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

FEITEN

Opgericht in 1932 bij wet

2600+ mederwerkers

Internationaal actief

 

 



Onze roadmaps
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SMART-RAIL PROJECT



SMART-RAIL PROJECT

• Scope:  Europees project
 

• Doel: verbeteren betrouwbaarheid spoorproduct
 
 
 
 



SMART-RAIL PROJECT

• Initatief  Intermodaal transport tussen Rotterdam en Neuss (visibility, agility, coordination)
 

• Observaties:
• Fragmentatie van data
• Beperkte zichtbaarheid
• Weinig tot geen coordinatie
• Veel dynamiek in de terminal gebieden
 

• Behoefte:
• Meer grip op terminal
   dynamiek (oorzaken)
• Meer end-to-end
     zichtbaarheid
 

 
 
 



SMART-RAIL PROJECT

Stap 1: GPS trackers op wagenset Stap 2: ontwikkel en gebruik webtool

• End-to-end visibility
• Verbetering data kwaliteit
• Geen afhankelijkheid stakeholders

 
 
 
 

• Mogelijkheid tot registratie van oorzaken
• Flexibel aanpassen terminalslots

 
 
 
 
 



SMART-RAIL BLOCKCHAIN



HUIDIGE SITUATIE

• Veel stakeholders
• Gebrek aan zichtbaarheid

• Inaccurate informatie
• Informatie komt te laat
• Non-digital communicatie

• Veel verschillende IT-systemen
 
 
• Waar is de lading?

Smartrail data-analyse



CENTRALE SERVER OPLOSSING

• Oplossing: één partij verantwoordelijk maken
• Alle data wordt naar die partij gestuurd
 
• Voordelen:

• Eén organisatie
• Data wordt beschermd
• Eén system voor data delen
 

• Nadelen:
• Risico voor hacks
• Kosten
• Vaak beperking op wat kan worden gedeeld

Smartrail data-analyse



BLOCKCHAIN

• Wat als data via blockchain technology zou
worden gedeeld?

 
• Voordelen:

• Niemand is eigenaar
• Geen manipulatie
• Geen kosten aan verbonden
• Weerbaar system
 

• Nadeel:
• Data is publiek beschikbaar

Smartrail data-analyse



SMARTRAIL BLOCKCHAIN

• Uitgangspunt: gebruik alle voordelen en
elimineer het nadeel

 
• Oplossing: versleutel de publieke data

(encrypten)
 
• Voorbeeld: train operator publiceert versleuted

bericht dat alleen door die partijen gelezen kan
worden die een sleutel hebben

Smartrail data-analyse



SMARTRAIL BLOCKCHAIN



 

 

THANK YOU

Take a look:
TIME.TNO.NL
Nicolien.Hendrickx@tno.nl


