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1.

Inleiding

Met de ko mst van dynamische reisinformatie is het mogelijk geworden de reiziger ten alle
tijden te info rme ren over de precieze aankomsttijd op een halte of station. de overstap

mogelijkheden op die locat ie en de up-te-date vertrektijden van al het aansluite nde vervoer.
Mijksenaar is gevraagd een ontwerp te maken voor het weergeven van deze info r mat ie op

dynamische beeldschermen . Bij het ontwikkelen van het systeem is gezocht naar een zo
goed mogelijke balans tus sen het tonen van zo volledig mogelijke informatie en zo inzichte
lijk mogelijke informatie.*
In eerste insta ntie is gekozen het ontwerp uit te werken voo r een informatiesysteem in de
bus. Het idee is echter, dat het ontwerp ook toepasbaar is op dynamische schermen in trein,
tram en metro. Het streven is uiteindelijk te komen tot een standaardweergave van de reis
informatie die onafhankelijk is van de vervoerder of modali teit. Hoe meer modaliteiten en

concessies zich aansluiten bij deze standaard. hoe herkenbaarder, inzichtelijker en daarmee
geb ruiksvriendelijker het systeem wo rdt voor de reiziger.

NB H et ontwerp is nog n iet getest in d e praktijk. Alvorens het hier beschreven
functionel e ontwerp daadwerkelijke tot standaard te verheffen , is het advies van
Mijksena a r het ontwerp eers t t e toetsen in diverse praktijksituaties (stedelijke
gebieden, landelijke gebieden, in de spits, buiten de spits, etc.) gebruikmakend
van ' re a lti me' data.

,.. Aan de hand van ee n o nde rzoe k onder 545 reizigers. uitgevoerd doo r Blauw Research in opdracht van C V-bureau
Randstad. is o nderzoc ht waar de optimale balans tu ssen hoe veelheid en uitgebreidheid van informatie zich bevindt.
Het ontwerp zoals in dit rapport wordt gepresenteerd kwam uit de drie voo rgelegde varianten als beste naar voren
met een gemiddelde juist heid en positieve beoordeling van 80% (zie de rapportage 'Welke informatie helpt de reiziger
op weg!' Blauw Research. januari 2011).

M;MQ§IEfI_
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2.

Scenario's van een busreis

Het ontwerp toont zeven verschillende reisscenario's met de bus (zie ook afbeelding 1).
De getoonde informatie per scenario is te zien in de filmpjes met overeenkomstige naam

(scenario A. B. C. etc .).
A Halte zonder overstapmogelijkheden.
B Halte met overstap op bus.
C Halte met overstap op trein en bus.

o

Halte met overstap op trein. bus en tram.

E

Halte met overstap op bus (Ea) en verderop gelegen knooppunt met overstap op trein en
bus (Eb).
F Halte met overstap op bus (Fa) en verderop gelegen knooppunt met overstap op trein. bus.
tram en metro (Fb).
G Halte met overstap op bus (Ga) en verderop gelegen knooppunt met overstap op trein.
bus. tram en metro (Gb) waarbij informatie over de laatste overstapmogelijkheden worden
geaccentueerd.
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A fbe e lding 1: Reisscenario's met de bus Schematisch e weergave van de zeven reisscenario 's met de bus. sce nario
A

Wim U§,fflM

urn G. zoals oo k uitgew erkt in de filmpjes met over eenkomstige benaming.
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3.

Uitgangspu nten

Voor het ontwerp zijn enkele uitgangspunten opgesteld die hieronder per onderdeel nader
worden toegelicht.

3.1 Info rmatie-hiërarchie
Er zijn in totaal vier vormen van infor matie die op de schermen worden getoond.

Deze worden hieronder genoemd in volgorde van belangrijkheid (zie ook afbeelding):
Infor mati e over de eerstvolgende haltes
Informatie over overstapinformatie op de volgende halte*
Infor matie over overstapinformatie op verderop gelegen groot knooppunt**

Informatie m.b.t. mededelingen van de vervoerder. profilering van de vervoerder en veilig
heid (camerabeelden van de bus).

I .Volgende halte
2.0verstap-informatie volgende halte

lOv rstap-informatie verderop gelegen knooppunt
chermen en profilering
Informatie-hiërarchie

Tonen van in(ormotie over verderop gelegen groot knooppunt "
Op de schermen wordt niet alleen informatie getoond over de eerstvolgende halte . Indien
de bus minder dan tien minuten vervvijderd is van een verderop gelegen groot knooppunt*'
wordt ook hierover informatie getoond (zie scenario F. G). Dit gebeurt alleen mits er zich
niet nóg een ander groot knooppunt tussen de eerstvo lgende halte en het eerder beschre
ven knooppunt bevindt. Bij twee nabijgelegen grote knooppunten wordt alleen de informa
tie over het eerste grote knooppunt getoond.

Tonen van veiligheidsschermen en mededelingen
Om de informatie hoeveelheid te beperken worden informatievelden met mededelingen.
camerabeelden (veiligheidsschermen) en profilering niet altijd getoond.
Bij één tot en met drie andere informatievelden is ruimte voor twee van deze extra

schermen (zie ook scenario A. B).
Bij vier andere informatievelden is ruimte voor één van deze extra schermen (zie ook
scenario C ).
Bij vijf of meer infor matievelden is het tonen van deze extra schermen niet meer

toegestaan. (Z ie ook scenario D-G).
Kleurgebruik
Omdat er in één 'informatieloop' (een zich herhalende reeks waarin alle oversta pmogelijk
heden één keer worden getoond) zowel informatie kan worden gegeven over bijvoorbeeld
vetrekkende bussen op de eerstvolgende halte' en de vertrekken de bussen op het ver
derop gelegen knooppunt*' is gekozen een kleurversc hil aan te brengen in de achtergrond
van deze twee type informatievel den .

Informatie over eerstvolgende halte: Achtergrond kleur vrij invulbaar per vervoerder
(ruimte voor profilering). NB Kleuren dienen zo te worden gekozen dat voldoende kleur
contrast behouden blijft tussen tekst en achtergrond. Logo-toepassingen zijn niet toegestaan

M.ffl Q§rffl-
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(zie ook informatieveld A3). Ook veiligheidschermen en mededelingsschermen worden
in deze kleurstelling uitgevoerd.
Informatie over verderop gelegen knooppunt: Achtergrond kleur is niet vrij invul baar.
Alle velden die informatie geven over het dichtstbijzijnde knooppunt zijn uitgevoerd in
een neut rale OV-blauw (zie ook scenario E.F en G).

3.2 Ove rs t ap info r m at ie
Van alle modaliteiten wordt overstapinformatie getoond met een minimale tijdsho rizon van
tien minuten (=st reven): A lle vertrekkende bussen. t reinen . trams. metro's die binnen de
eerstvolgende tien minuten vert rekken worden getoond. Indien deze informatie niet op één
info rmatieveld past. kan een tweede infor macieveld worden ingezet (zie o.a. scenario C2 ).
Er geldt een maximum van twee informacievelden per modaliteit (zie o.a. scenario C2 ).
Aansluitin gen worden alleen getoond indien zij nog kunnen worden gehaald: die treinen.

bussen, trams en metro's wo rden getoond met een vertrektijd na of gelijk aan aankomsttijd
van de bus op de halte of het knooppunt.

Indien zowel informatie wordt gegeven over de eerstvolgende halte als over het verderop
gelegen knooppunt. wordt de overstapinformatie van bus. tram en metro op het knooppunt
slechts aangeduid met het lijnnummer. De treininformatie wordt altijd volledig weergegeven
(zie scenario F en G) .
Indien de laatste rit van een bepaalde lijn heeft plaatsgevonden. komt dit lijnnummer niet

meer voor in het overzicht van vertrekken lijnnummers (zie scenario G).
Indien het verderop gelegen knooppunt de eerstvolgende halte is (geen tussenliggende

haltes aanwezig) wordt de eerder beknopte weergave van de overstapinformatie
(met alleen het lijnnummer) weer 'gewoo n' uitgebreid weergegeven (zie ook scenario D) .

3.3 Leesafstand en leestijd
In het ontwerp is een evenwicht gezocht tussen het gewenst aantal te tonen karakters
per bestemming en een maximale leesafstand.
In het ontwe rp is rekening gehouden met ruimte voor ca. achtien karakters per bestemming.
De leesafstand per scherm ligt tusse n de drie en vier meter. Het plaatsen van meerdere
scherme n pe r bus is daarom aan te bevelen zodat een zo groot mogelijke reizigersgroep
beschikk ing heeft over de aangeboden inform ati e.

Een optimaal evenwicht is gezocht tussen de gewen ste leestijd per informatieveld en een zo
ko rt mogelijke doorlooptijd van één 'inform ati eloop' (een zich herhalende reeks waarin alle
overstapmogelijkheden één keer worden get oond). Elk informati eveld wordt daarom

tien seco nden getoond m.u.v. de ve iligheids- en profileringsschermen. Deze wo rden slechts
vijf secon den getoond .

3.4 Afst e m m ing bestaande systemen
Qua informacievolgorde en volledigheid is getracht zo goed mogelijk aan te sluiten op
reeds bestaande (en bij de gebr uiker bekende) informatiesystemen: De getoonde treininfor
matie sluit bijvoorbeeld zo goed mogelijk aan bij de dynamische reizigersinformatie van de
NS. Soms is omwille van de toegankelijkheid en/of begrijpelijkheid van de informatie

gekozen af te wijken van bestaande systemen of is gekozen sommige informatie achterwege
te laten (bijvoorbeeld bij de overstapinformatie van treinen wordt niet getoond om we lk
type trein het gaat (ICE, stoptrein. etc.)).

•
~

M;m
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Een halte is hier gedefinieerd als een plek met weinig oversta pmogelijkheden (nul.één of twee informatievel
den met overstapmogehjkheden]. Bijvoorbeeld een halte met overstapmogelqkheden op slechts andere buslijnen.
Een knooppunt is een halte met veeloverstapmogelijkheden (meer dan twee informatievelden met overstap
mogelijkheden). Bijvoorbeeld een busstation of t reinstation.
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4.

Ontwerp informatievelden

Hieronder volgt een korte omschrijving van de getoonde informatie per scenario en per
informatieveld (in chronologische volgorde).

4.1 Scenario A
Scenario A speelt zich af indien de eerstvolgende halte een halte is zonder overstap
mogelijkheden.
Informati ev eld Al : Eers tvol gende haltes
Informatieveld Al toont de volgende informatie:
De huidige tijd, met knipperende dubbele punt (zie filmpje scenario A)
Titel:'Eerstvolgende haltes'
Titel:'Halt e'
Titel:'Aankomst'
De eerst komende vier haltes (of minder indien er minder zijn):
- [H alt enaam]
- Bijbeho rende 'up-tc-date' aankomsttijd.
T it el: 'Aankomst eindbestemming'
[Eindbestemming]
Bijbehorende 'up-tc -dat e' aankomsttijd op eindbestemming
~6:4S

Eerstvolgende haltes
Halte

Sneeuwbalstraat
Mosplein
IJtunnel
Prins Hendrikkade

Aankomst

16 :58
17:01
17:04
17:08

Aankomst eindbestemming:
A mste rdam Centr a al

17 :10

Informatteveld A 1

_;00!iJrU'N
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Informati eveld A2:Werkzaamheden
Informatieveld A2 toont de volgende informatie:

Titel van de mededeling van vervoerder of overheid.
De huidige tijd, met knipperende dubbele punt (zie filmpje scenario A),
[Mededeling van vervoerder of overheid.]
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knipperende bullet (knipperfrequentie gelijk met
klok).
Werkzaamheden Al

16:45

Op donderdag 30-09-2010
zal buslijn 300 de hele dag
niet rijden wegens
werkzaamheden op de A1.
Voor meer info zie:
www.connexxion.nl

. ,.

,.

..

Infor m ati eveld A 2 Voo rbeeld van een mededeling over werkzaamh eden

Informatieveld A 3: Veiligheidss cherm
Informatieveld A3 too nt de volgende informa tie :
Ruimte voor profilering vervoerder.

De huidige tijd, met knipperende dub bele punt (zie filmpje sce nario A),
Afbeelding van camerabeelden in de bus.
'Vo lgende halte [haltenaam]' met dr iemaal knipperende bullet.

• Volgende halte Sneeuwbal.traat

• Volgende halte Sneeuwbal.traat

tnfo rm at tevetd A l Voorbee ld veiligheidsscherm van Conn exxion (links) en Q buu (rechts).

M;ffl H9'EF'-
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4 .2 Scenario B
Scenario B speelt zich af indien de eerstvolgende halte overstap mogelijkheden heeft
op de bus.

Informa ti eveld BI : Ee rstvolge nd e haltes
Overeenkomstige opbouw als informatieveld A1 (zie scenario A. paragraaf 4.1).

Informatieveld B2: Overstapmogelijkheden op bus
Informa tieveld B2 toont de volgende informa tie:
Aankomsttijd op eerstvolgende halte.
Titel: 'Aankomst [haltenaam volgende halte]'.
De huidige tijd , met knipperende dubbele punt (zie filmpje scenario B)
Titel: Bus pictogram plus 'O ver stap bus'
Titel:'Bus'
Titel :'Richting'
Titel: 'Vertrek'
Overstapmogelijkheden op eerstvolgende halte (max. zeven bussen per scherm) :
- Lijnnummer
- Eindbest emming
- Bijbehorende 'up-t c -dat e' aankomsttijd
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knipperende bullet (knipperfrequentie gelijk
met klok, zie filmpje scenario B).
16:58 Aankomst Sneeuwbalstraat

~6:45

~ Ov erst ap bus

Bus

Ricliting

91
92
94

Zaanse 5chans
Zaandam Station
Zaandam Station

Vertrel(

17 :11
17 :13
17 :19

..
Infor m a t ievel d B2 Voorbeeld van oversta pinformatie op bus o p de eerstvo lgende halte

Informatiev eld B3: W e rkza a mheden (ind ie n gewenst )
Overeenkomstige opbouw als informatieveld A2 (zie scenario A. paragraaf 4.1).

Informatieve ld B4: Veil igh eidssche rmen (ind ie n gewenst)
Overeenkomstige opbouw als infor mat ieveld A3 (zie scenario A. paragraaf 4.1).

-i mb"FflM
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4.3 Scenario C
Scenario C speelt zich af indien de eerstvolgende halte een groot knooppunt is met

overstapmogelijkheden op de bus en trein.
Info r m a t ieve ld Cl: Eerstvolgende haltes
Overeenkomstige opbouw als informatieveJd Al (zie scenario A, paragraaf 4.1).
Informatieveld C2 e n C3 : Overstapmogelijkheden op trein op knooppunt
Informatievelden C2 en C3 tonen de volgende info rmatie:
Aankomsttijd op het knooppunt.
Titel:'Aankomst [haltenaam knooppunt]'.
De huidige tijd, met knipperende dubbele punt (zie film pje scenario C),
Titel:Trein pictogram plus 'Overstap trein'.
Indicatie van schermaantal : 112, 212 (max. twee velden per modalitei t). Indien e r maar een
info rmatieveld is per modaliteit vervalt deze indicator.

Tite l:'Vertrek'
Titel:'Naar'
Titel:'Spoor'
Overstapmogelijkheden op eerstvolgende halte (max. zeven treinen per scherm).
- Vertrektijd (met eventuele vert raging)
- Naar
- Spoornummer (met mogelijkheid tot tonen van spoorwijziging,of vervallen treinen ).
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knippere nde bullet (knipperfreq uent ie gelijk met
klok, zie filmpje scenario C).
17:15 Aankomst Amsterdam Centraal

17 :17 +4
17:20
17 :23
17 :26
17:27
17:27 +30
17 :27

Uitgeest
Enkhuizen
Nijmegen
Rotterdam Centraal
Amersfoort 5choth.
Schagen
Uitgeest

. .. ..

7
11
5
15a
10

8
2

17:29+2
17:29
17 :32
17:33
17 :33
17:35 +8
17 :37

Rhenen
Vlissingen
Hoofddorp
Lelystad Centrum
Uitgeest
Amersfoort Vathorst
Enkhuizen
.

.

2
15b
9
11
Ba

Inform at ievel d Cl en Cl Infor mat ieveld 1' 2 (links) en 212 (rechts ) met overstapinfo rm ati e op trein o p knooppunt.
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Informatiev eld C4 e n CS : Ove rs t apmogelijkheden op bus op knooppunt
Informatievelden C4 en CS tonen de volgende informatie:

Aankomsttijd op knooppunt
Titel:Aankomst '[haltenaam volgende halte]'.
De huidige tijd, met knippe rende dubbele punt (zie filmpje scenario B)
Titel: Bus pictogram plus 'O versta p bus'
Indicatie van schermaantal: 1/2, 2/2 (max. twee velden per modaliteit). Indien er maar een
informatie veld is per modaliteit vervalt deze indicator.
Titel:'Bus'
Titel:'Richting'
Titel:'Vert re k'
Overstapmogelijkheden op eerstvolgende halte (max. zeven bussen per scherm):
- Lijnnummer

• Eindbestemming
. Bijbehorende 'up-tc -date' aankomsttijd.
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knippe rende bullet (knippe rfrequentie gelijk met
klok, zie filmpje scenario C).
17:15 Aankomst Amsterdam Centraal 17:13

IIijliijl
92
142
94
170
419
91
18

Overstap Bus

17:15 Aankomst Amsterdam Centraal

1/2

Zaandam Station
Wilnis
Zaandam Station
Uithoorn
Velsen Zuid
Zaandam Schans
Slotervaart

Info rmat ieve ld C4 en

17:16
17:16
17:17
17:17
17:19
17:19
17:19

cs

32
35
42
48
92
170
419

Buikslotermeerpl.
Molenwijk
KNSM Eiland
Sloterdijk Station
Zaanse Schans
Uithoorn
Velsen Zuid

17:20
17:22
17:22
17:23
17:25
17:27
17:29

Voorbeelden van cverstap.nformane op bus op de eerstvolgende halte.

Informatieveld C6:Veiligheidssch erm
Overeenkomstige o pbouw als informatieveld A3 (zie scenario A. paragraaf 4.1).

4.4 Scenario 0
Scenario D speelt zich af indien de eerstvolgende halte een groot knooppunt is met
overstapmogelijkheden op de bus, trein en tram.

Info rm atieveld Dl : Eerstvolgende haltes
Overeenkomstige opbouw als informatieveld Al (zie scenario A, paragraaf 4.1).
Informatieveld 02 en 03 : Overstapmogelijkheden op trein op kn oo ppunt
Overeenkomstige op bouw als informatieveld C2 en C3 (zie scenario C, paragraaf 4.3).
Informatieveld 04 en 05 : Overstapmogelijkheden op bus op kn o oppunt
O ve reenkom st ige o pbo uw als informa tieveld C4 en CS (zie scenario C , paragraaf 4.3).

_;00 b4rEE'-
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Informatieveld 06: Overstapmogelijkheden op tram op knooppunt
Informatieveld D6 toont de volgende informa tie :
Aankomsttijd op knooppunt.
Titel:'Aanko mst [halten aam volgende halte]' .
De huidige tijd, met knipperen de dubbe le punt (zie fil mpje sce nario 0 ).
Titel:Tram pictogram plus 'Overstap tram'.
Titel:'Tram '.
Titel: 'Richting'.
Titel:'Vertrek'.
Overscapmogelijkheden op ee rstvolgende halte (max. zeven trams per scherm):
- Lijnnummer

- Eindbeste mming
- Bijbeho rende 'up-te -date' aankomsttijd.
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knipperende bullet (knipperfreque ntie gelijk
met klok, zie filmpje scenario 0 ).
17:15 Aankomst Amsterdam Centraal 17:13
I ~ Overstap Tram

2 Nieuw Sloten
17 Osdorp Dijkgraafpl.
S Amstelveen Binnen
Diemen {Sn iep)
Osdorp de Aker
VU Med isch Centr.
IJburg

9
1
24
26

.

17 :17
17:20
17:22
17:23
17:24
17:29
17:29

-

Info rma t ieve ld 06 Voorbeeld v an overstapinformatie op tram op het knoop punt.

4.5 Scenario E
Scenario E speelt zich af indien de eerstvolgende halte een halte is met overstapmogelijk
heden op bus en er zich verderop een knooppunt bevindt met overscapmogelijkheden op
trein en bus.
Informatiev e ld El : Eerstvolgende haltes
Overeenkomstige o pbouw als informa tieveld A1 (zie scenario A, paragraaf 4.1).
Informatiev eld E2 : Overstapmogelijkheden op bus e e r stvo lge nd e halte
Overeenkomstige opbouw als informatieveld B2 (zie scenario B, paragraaf 4.2).
Informatiev eld E3 e n E4 : Overstapmogelijkhed en op trein op knooppunt
Overeenkomstige opbouw als informatieveld C2 en C 3 (zie scenario C, paragraaf 4.3).

_;00 U9'EE'
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Informatiev eld ES: Ove rs t apmogelijkheden op bus op knooppunt
Informatieveld ES toont de volgende informat ie:
Aankomsttijd op knooppunt.
Titel:'Aankomst [haltenaam volgende halte]' .
De huidige tijd. met knipperende dubbele punt (zie filmpje scenario E).
Titel: Bus pictogram plus 'O verstap bus'.
Titel:·Bus'.
Overstapmogelijkheden op knooppunt (max. dertig bussen pe r scherm):
- lijnnummers. alleen die vertrekken (zie ook F6)
'Volgende halte [haltenaarn]' met driemaal knipperende bullet (knipperfrequentie gelijk
met klok, zie filmpje scenario E).

18

21

32

33

34

42

43

48

91

92

93

94

100

104

106

107

108

110

116

117

111
118

142

170

172

173

• Vol ende halte Sneeuwbal straat

Inform atieveld ES Voorbeeld van overstapinformati e op bus op knooppunt.

4.6 Scenario F
Scenario F speelt zich af indien de eerstvolgende halte een halte is met overstapmogelijk
heden op bus en verderop gelegen knooppunt met overstapmogelijkheden op trein. bus.
tram en metro.
Informatieveld Fl : Ee rstvolgende hal t es
Ove reenkomstige opbouw als informatieveld A1 (zie scenario A. paragraaf 4.1).
Info r m a t ieveld F2: Overs t apmoge lijkheden op bus e e rstvolgende halte
Overeenkomstige opbouw als informatieveld B2 (zie scenario B. paragraaf 4.2).

Informati ev eld F3 e n F4: Overstapmogelijkheden op t re in op knooppunt
Ove reenkomstige opbouw als informatieveld C2 en C3 (zie scenario C, paragraaf 4.3).
Informatieveld FS: Overstapmogel ijkheden op bus op knooppunt
Overeenkomstige opbouw als informatieveld ES (zie scenario E. paragraaf 4.5).
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Inform ati eveld F6 : Qverstapmog elijkheden op bus op knooppunt
Informatieveld F6 toont de volgende informatie:
Aankomsttijd op knooppunt.
Titel:'Aankomst [haltenaam volgende halte]'.
De huidige ti jd, met knipperende dubbele punt (zie filmp je scenario F).
Titel :Tram en Metro pictogram plus 'Over stap t ram of metro'.
Titel :'Tram'.
Ove rstapmogelijkheden op knooppunt (max. achttien trams per scherm):
- Lijnnummer
Tit el:'Met ro'.
Ove rstapmogelijk heden op knooppunt (max. achttien metro's per scherm):
- Lijnnummer s.
'Volgende halt e [haltenaam]' met dr iemaal knipperende bullet (knipperfrequent ie gelijk
met klok, zie filmp je scenario F).

2

4

5

9

17

24

25

26

13

Metro

M51

M53 M54

Info rm a t ievel d F6 Voorbeeld van cverstapfnformane op tram of metro op knooppun t.

4.7 Scenario G
Scenario G speelt zich af indien de eerscvolgende halte een halte is met overstapmogelijk
heden op bus en er zich verderop een knooppunt bevindt met overstapmogelijkheden op

trein , bus. tram en metro waarbij informatie over de laatste overstapmogelijkheden wordt

geaccentueerd.
Info rm atieveld Gl : Eerstvolgende haltes
O vereenkomstige opbouw als informati eveld A 1 (zie scenario A. paragraaf 4.1).
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Info rm a t ieveld G2: Ove rstapmogelijk heden op bus op eerstvolgende halte
Informatieveld G2 toont de volgende informatie:
Aankomsttijd op eerstvolgende halte.
Titel: 'Aankomst [haltenaam volgende halte
Oe huidige tijd, met knipperen de dubbele punt (zie fil mpje scenario G).
Titel: Bus pictogram plus 'O verstap bus',
Tite l:'Bus'.
Titel:'Richting'.
Tite l:'Ve rtre k',
O verstapmogelijkheden op ee rstvolgende halte (max. zeven bussen per sche rm):

r-

- Lijnnumme r

- Eindbestemming
- Aanduiding [laatste]. Deze toevoegin g word t getoond indien het gaat om de laatste rit van
het betreffende lij nnummer van bus, t ram en metro (zie afbeelding).
- Bijbeho rende 'up-tc-date' aankomstt ijd,
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knipperende bullet (knipperfre quentie gelijk
met klok, zie film pje scenario G),
00:07 Aankomst Sneeuwbalstraat

00:05

.... Overstap bus

-=-

Vertrek
-  0:'-0 :0 9

Bus
91
92

00 :15 Aankomst Amsterdam Centraal 00:05
,~

M51
M54
M53
M51

lmm!I 00 :11

• Vol ende halte Sneeuwbalstraat

Ove rstap Me tro

Nieuw Sloten

00:18

Osdorp Dijkgraafl!!ll!l 00:26
Amstelveen Binn &mm!l 00 :28
Nieuw Sloten
lmm!I 00 :31

• Vol ende halte Sneeuwbal straat

Informa t ievel d G2 Voorbeeld van oventapinformatie op bus (links) en metro (rech ts) op eerstvolg ende halte met
accentuering van laatst vertrekkende bus of metro .

Info r m a t ievel d G3 : Overstapmogelijkheden Op trein op knooppu nt
Ove reenkomstige opbouw als informatieveld C2 en C3 (zie scenario C, paragraaf 4.3).
Informatieveld G 4: Ove rstapmogelijkheden op bus op knoo ppunt
Informatieveld G6 toont de volgende informatie:
Aankomsttijd op knooppunt
Titel:'Aankoms t [haltenaam volgende halte]'.
De huidige tijd, met knipperend e dubbele punt (zie filmpje scenario G)
Titel: Bus pictogram plus 'O verstap bus',
Titel: 'Bus'
Ove rstapmogelijkheden op knooppunt (max. dertig bussen per scherm):
- Lijnnummers, alleen die nummers die nog ve rt rekken (de laatste bussen ).
'Volgende halte [haltenaam]' met driemaal knipperende bullet (knippe rfrequentie gelijk
met klok, zie fil mpje scenario G),

M;ffigq,FF'M

www.milksenlar.co m

s·m .09· Info in de bus • 2011.{)1·10 · tS

00 :15 Aankomst Amsterd am Centraal

18

91

92

172

173

419

. .. ,.

94

142

170

,.

Inform at ieveld G4 Voorbeeld van overstapinformatie op bus op knooppu nt waarbij alleen de lijnnummers wo rden
getoond die nog vertrekken.

Informatieveld G5: Overstapmogelijkheden Op tram en metro op knooppunt
Informatieveld G5 toont de vo lgende informatie:
Aankomsttijd op knooppunt
Titel:'Aankomst [haltenaam volgende halte]'.
De huidige tijd, met knipperende dubbele punt (zie filmpje sce nario G),
Titel:Tram en Metro pictogram plus 'O versta p tra m of metro',
Titel'Tram'.
Overstapmogelijkheden op knooppunt (max. achttien trams per scherm):
- Lijnnummers , alleen die nummers die nog vertrekken (de laatste trams),
Titel:'Metro',
Overstapmogelijkheden op knooppunt (max. achttien metro's per scherm):
- Lijnnummers , alleen die nummers die nog vertrekken (de laatste metro's).
'Volgende halte [haltenaam]' met d riemaal knippe rende bullet (knippe r frequent ie gelijk
met klok, zie filmpje scenario G),

M51

M53 M54

In fo r m at ieveld G5 Voorbeeld van overstapinformatie op tram of metro op knooppunt. waarbij alleen de nummers
worden getoond die nog vertrekken.
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5.

Aanbevelingen

Hieronder volgen enkele aanbevelingen ten aanzien van de verdere uitwerking van dit
functionel e ontwerp.

Technische uitwerking van functioneel ontwerp
De omzetting van dit functionele ontwerp naar een werkend systeem is nog niet onder
zocht. Mogelijk dienen er nog enkele aanpassingen te worden gemaakt. Bij het verder
uitwerken van het systeem dient Mijksenaar zich graag aan als adviseur. Daarmee hopen wi j

een zo goed mogelijke verta ling te bewe rkstelligen van het ontwerp (en het idee erachter)
naar een werkend systeem met zo min mogelijk concessies ten aanzien van de volledigheid.

gebruiksvrie ndelijkheid en begrijpelijkheid van het systeem.
Toetsen aan praktijksituaties
Het ontwe rp is gebaseerd op fictieve reissituaties, welliswaar met een zo goed mogelijke
benadering van de werkelijkheid. Ook zijn de sche rme n onder een grote gebruikersgroep
in een testopstelling getoetst*, met een bijzonder hoopvolle uitkomst. Het testen van de
sche rmen in de praktijk heeft echter nog niet plaatsgevonden . Alvorens het hier beschre
ven functionele ontwerp daadwe rkelijke tot standaard te verheffen is de aanbeveling van
Mijksenaar het ontwerp eer st te toetsen in diverse praktijksituaties (stedelijke gebieden .

landelijke gebieden , in de spits, buiten de spits, etc.) gebruikmakend van 'realtirne' data. NB
op dit moment februar i 2011 wordt er met 'realt ime' data van RET Rotterdam onderzocht
of syst eem voldoet.

Dyna m ische schermen in de bus
Om de reiziger goed van dienst te zijn dient de informatie op de schermen goed leesbaar

te zijn. In het ontwerp is getracht ee n zo groot mogelijke leesafstand te bereiken . Uitgaande
van de standaard sche rmen in de bussen (schermen van 300x230 mm) is de leesafstand van
de getoonde informatie drie tot vier meter (uitgaande van vrij strenge normering).
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk busreizigers worden bereikt is de aanbeveling van
Mijksenaar grotere schermen of mee rdere schermen in de bus te plaatsen.

Kleurcontrast
D e bussen w aarin de informatie w ordt getoond zijn uitgerust met diverse beeldd ragers

(TFT,LCD, etc .). Om te zorgen dat alle informatie voor een zo groot mogelijk publiek en
vanaf een zo groot mogelijke afstand leesbaar is. is het kiezen van de juiste kleuren met

een hoog onderling kleurcontrast er g belangrijk. Mijksenaar beveelt een hoge onderlinge
contrastwaarde aan (>70) .

*

Aan de hand van een onderzoek onder 545 reizigers. uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van DV-bureau
Ran dstad. is onderzocht waar de optimale balans tussen hoeveelheiden uitgebreidheid van informatie zich bevindt.
H et ontwerp zoals in dit rapport wordt gepresenteerd kwam uit de drie voorgelegde varianten als beste naar voren met
een gemiddelde juistheid en positieve beoordeling van 80% (zie de rapportage 'Welke informatie helpt de reiziger op
weg!' Blauw Research, januari 201 1).
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