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1. INLEIDING

Deze handleiding beschrijft hoe u met de webinterface MTinfo 3000 projecten voor de
Automatic Track Warning System (ATWS) 3000 voorbereidt en beheert. MTinfo 3000 ondersteunt
het detectie- en waarschuwingssysteem ATWS 3000. Dit systeem neemt treinen waar en waarschuwt
spoorwerkers automatisch met licht- en geluidssignalen. Via MTinfo 3000 kunt u eenvoudig projecten aanmaken die ATWS 3000 materieel koppelt met de gebruikers. Daarnaast kunt u het ATWS 3000
realtime monitoren via MTinfo 3000 en kunt u hiervan rapporten samenstellen.
a. De werking van ATWS 3000

1

2

3

1. Detectie van de trein
Met behulp van echolocatie signaleert de Detection Unit Ultrasonic (DUU) 3000
dat een trein de werklocatie nadert.
2. Waarschuwen van de spoorwerkers
Wanneer de DUU 3000 een naderende trein detecteert, stuurt deze een signaal naar de
Warning Unit Mobile (WUM) 3000. De WUM 3000 geeft een audio- en visueel signaal af,
zodat de spoorwerkers weten dat zij het spoor zo snel mogelijk moeten verlaten.
3. Afmelden van de trein
Zodra de trein de werklocatie heeft verlaten, meldt u deze af. De WUM 3000 stopt met het
afgeven van signalen. Dit kan automatisch door een tweede DUU 3000 te plaatsen of handmatig
met de Detection Unit Manual (DUM) 3000.
Deze handleiding is onderdeel van een tweedelige set handleidingen die samen het ATWS 3000
beschrijven. Dit zijn:
• Handleiding voor het gebruik van de webinterface MTinfo 3000 bij het voorbereiden en
beheer van ATWS 3000 projecten. Deze handleiding leest u nu.
• Handleiding voor het installeren en gebruik van het Automatic Track Warning System
(ATWS) 3000.
Voor de andere functies van MTinfo 3000, zoals het gebruik van Mijn MTinfo, het generen van
rapporten en het gebruik van de kennisbank, kunt u de algemene MTinfo 3000 handleiding
voor gebruikers raadplegen die, evenals bovenstaande handleidingen, te vinden is op onze
website: https://www.dualinventive.eu/nl/downloads-kennisbank
MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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2. BEGRIPPEN & TECHNISCHE SPECIFICATIES
a. Toepassingsgebied MTinfo 3000
Met de webinterface MTinfo 3000 kunt u projecten inrichten en plannen, zodat u een enkel
ATWS 3000 of een groep subsystemen veilig, effectief en efficiënt kunt plaatsen en gebruiken.
MTinfo 3000 is te gebruiken - na registratie, autorisatie en authenticatie - via een computer
met een internetverbinding. MTinfo 3000 is een online toepassing, waarvoor u niets hoeft te
installeren op uw computer.
b. Minimale eisen
• Internet:
•
Breedband
• Computer:
•
Processor van 1,5 GHz
•
Werkgeheugen van 2.048 MB
•
Videokaart van 512 MB
•
Beeldschermresolutie van minimaal 1366 bij 768 pixels (aanbevolen)
• Webbrowser:
•
Google Chrome (aanbevolen)
•
Internet Explorer vanaf versie 11
• Extra software:
•
Adobe Acrobat (aanbevolen) als PDF reader voor het inzien van rapportages
•
Google Earth (voor projecten GPS-Track)
Dual Inventive neemt geen verantwoordelijkheid voor het incorrect of niet aanwezig zijn van
bovengenoemde apparatuur en programma’s.
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3. VOORWAARDEN & AANWIJZINGEN



WAARSCHUWING!
Lees deze gebruikershandleiding volledig en aandachtig door, voordat u met MTinfo 3000
gaat werken. Zorg ervoor dat u het begrijpt. Als gebruikers de voorzorgmaatregelen en
veiligheidsaanwijzingen niet of niet voldoende in acht nemen, bestaat er gevaar voor
elektrische schokken, brand of andere levensbedreigende situaties, omdat zij zich in
en rondom het spoor kunnen bevinden.
a. Gebruiksvoorwaarden
U mag MTinfo 3000 alleen gebruiken, als:
• U hiervoor gecertificeerd bent.
• U vanuit het gebruikersbedrijf geautoriseerd bent, ofwel toegang en de juiste
rechten hebt gekregen.
Als contactpersoon MTinfo 3000 bent u verantwoordelijk voor:
• Het uitdelen en beheren van rechten aan gecertificeerde medewerkers voor
het ATWS 3000, zodanig dat misbruik wordt voorkomen.
Als gecertificeerde gebruiker bent u verantwoordelijk voor:
• de voor het ATWS 3000 ontvangen rechten, gebruikersnaam en wachtwoord.
• het beheer van uw wachtwoord. Het delen van uw wachtwoord met anderen is
niet toegestaan.
• de veiligheid als gevolg van het ATWS 3000. Reageer adequaat op meldingen vanuit
het ATWS 3000 als er iets niet volgens het proces verloopt.
b. Algemene aanwijzingen
• Dual Inventive maakt het eerste bedrijfsaccount aan en autoriseert een contactpersoon
en tevens administrator van het gebruikersbedrijf.
• Zorg voor regelmatige updates van software voor computersysteem, waaronder uw
internetbrowser, Google Earth en PDF-reader. Verder is geen onderhoud noodzakelijk.
• De gebruikte hardware kan verbinding met MTinfo 3000 beperken. Raadpleeg hiervoor
uw leverancier van computer hardware.
c. Aanwijzingen vóór het eerste gebruik
• Zorg ervoor, dat u gecertificeerd bent en over de juiste rechten beschikt om
MTinfo 3000 te gebruiken.
• Zorg altijd voor uw eigen veiligheid als u binnen de spooromgeving een storing
op moet lossen. Hanteer hiervoor de geldende wet- en regelgeving.
• Zorg altijd, dat u via een beveiligde connectie verbinding maakt met MTinfo 3000.
Wanneer voor het webadres “https://” staat, is de connectie beveiligd en kunt u
gebruik maken van MTinfo 3000.
• Wanneer u MTinfo 3000 voor de eerste keer opstart, vraagt deze u toestemming
om de locatie van uw apparaat te delen. Door op “Ja” te klikken gebruikt MTinfo 3000
uw locatie als startpunt in de realtime status.

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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4. ALGEMENE UITLEG

MTinfo 3000 maakt gebruik van terugkerende iconen, acties en functionaliteiten. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd hoe u hier gebruik van kunt maken.
a. Iconen en acties
					
Icoon/Actie

Uitleg
Aanmaken

Via dit icoon kunt u een nieuw item aanmaken.
Als u op deze knop klikt, opent een menu waarin
u de desbetreffende items kunt selecteren.

Annuleren

Via dit icoon kunt u een item sluiten of
annuleren. Het wordt dan niet opgeslagen.

Downloaden

Via dit icoon kunt u een rapport of ander
document downloaden. Als u op deze knop klikt,
opent een menu waarin u het soort rapport of
document kunt selecteren.

Dupliceren

Via dit icoon kunt u een item dupliceren.

Genereer

Via dit icoon kunt u een rapport genereren.
Als u op deze knop klikt, opent een menu waarin
u het soort rapport kunt selecteren.

Goedkeuren

Via dit icoon kunt u de uitgevoerde stap
goedkeuren.

Jouw profiel

Via dit icoon gaat u naar uw persoonlijke
MTinfo 3000 profiel.

Nieuw

Via dit icoon kunt u een nieuw item (gebruiker,
gebruikersrol, bedrijf…) aanmaken.

Opslaan

Via dit icoon kunt u een item opslaan.

Project overzicht

Via dit icoon gaat u terug naar het
projectoverzicht.

Project sluiten
Gesloten projecten tonen

Realtime status
6
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4. ALGEMENE UITLEG VERVOLG

Icoon/Actie

Uitleg
Taak bekijken

Via deze actie kunt u de uit te voeren
taak bekijken.

Taak uitvoeren

Via deze actie kunt u de taak uitvoeren.

Uploaden

Via dit icoon kunt u een bestand uploaden.

Vergroten

Via dit icoon kunt u het geselecteerde
werklocatie vergroten.

Verkleinen

Via dit icoon kunt u het geselecteerde
werklocatie verkleinen.

Verwijderen

Via deze actie kunt u het desbetreffende
item verwijderen.

Volgende

Via dit icoon kunt u doorgaan naar de
volgende stap.

Vorige

Via dit icoon kunt u teruggaan naar de
vorige stap.

Wijzigen

Via dit icoon kunt u een item wijzigen.

Zoeken

Via dit icoon kunt u zoeken naar de
ingevoerde term.

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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4. ALGEMENE UITLEG VERVOLG

b. Filteren en sorteren
Binnen MTinfo 3000 heeft u de mogelijkheid items te filteren en te sorteren.
Filteren
Als filter voorbeeld is hier gebruik gemaakt van het projectenoverzicht.

Aan de linkerkant ziet u “filter” staan. Door de bestandsnaam (deels of volledig) in te vullen kunt
u documenten filteren op naam. Met de selectieknoppen kunt u aangeven welke documenten van
welke uploader of van welke bedrijf u wilt zien.
De filterfunctie is bij veel overzichten binnen MTinfo 3000 aanwezig. De filtercategorieën zijn
afhankelijk per overzicht.
Sorteren
Binnen dergelijke overzichten heeft u ook de mogelijkheid het overzicht te sorteren. Wederom wordt
gebruik gemaakt van het projectenoverzicht als voorbeeld.

rq

Wanneer u één keer op “Bestandsnaam” klikt bovenaan de tabel, verkleurt de pijl naar beneden
Dit betekent dat de lijst is gesorteerd op oplopende, alfabetische volgorde. Als u nog een keer op
“Bestandsnaam” klikt, verkleurt de pijl naar boven. Dit betekent dat de lijst is gesorteerd op
aflopende, alfabetische volgorde. Wanneer u nogmaals op “Bestandsnaam” klikt, keert deze
terug naar de oorspronkelijke, ongesorteerde staat. Deze sorteermethode geldt voor iedere
categorie in bovenstaand overzicht. Ook in andere overzichten werkt de sorteermethode op
een vergelijkbare wijze.
8
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5. PRAKTIJKSITUATIES ATWS 3000

ATWS 3000 kan bij verschillende situaties en in verschillende opstellingen worden gebruikt. In dit
hoofdstuk zijn een aantal van deze situaties schematisch weergegeven.
De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden hoe u ATWS 3000 kunt inzetten.
Opstelling 1 - 1x WUM 3000 en 2x DUU 3000

Opstelling 2 - 2x WUM 3000 en 2x DUU 3000

Opstelling 3 - 1x WUM 3000, 2x DUU 3000 en 1x DUM 3000

Opstelling 4 - 2x WUM 3000, 2x DUU 3000 en
DUM 3000 (3x kanaal 1), 2x DUU 3000 en 1x DUM 3000
(3x kanaal 2, nevenspoor)

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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6. GEBRUIKERSTAKEN MTINFO 3000
MTinfo 3000 werkt met gebruikerstaken. Het toekennen van deze taken behandelen we rechtstreeks
met de contactpersoon van uw bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Dual
Inventive leverancier
a. Toelichting gebruikerstaken MTinfo 3000
U kunt onderstaande taken per project toekennen aan een rechthebbende gebruiker.

10

Gebruikerstaken

Toelichting

Inrichten

De projectleider richt het project in en wijst gebruikerstaken toe aan
andere gebruikers.

Ontwerpen

Koppelt ATWS 3000 materieel aan het project.

Ontwerp verifiëren

Verifieer het ontworpen project. Het wordt nadrukkelijk afgeraden
om verificatie en validatie door de ontwerper te laten uitvoeren.
Ken daarom deze taak niet toe aan de gebruiker in het project die
verantwoordelijk is voor het “ontwerpen”.

Ontwerp valideren

Valideer het ontworpen project. Het wordt nadrukkelijk afgeraden om
ontwerp en validatie door de ontwerper te laten uitvoeren.
Ken daarom deze taak niet toe aan de gebruiker in het project die
verantwoordelijk is voor het “ontwerpen” of “ontwerp verifiëren”.

Plannen

Selecteren van operatoren die binnen het project alarmerend materieel
aan de periode koppelen. (Dit is materieel dat de spoorwerkers
waarschuwt wanneer het detecterend materieel iets heeft
waargenomen; de WUM 3000.)

Planning verifiëren

Verifieer het geplande project. Het wordt nadrukkelijk afgeraden om
verificatie en validatie door de planner te laten uitvoeren.
Ken daarom deze taak niet toe aan de gebruiker in het project
die verantwoordelijk is voor het “plannen”.

Planning valideren

Valideer het geplande project. Het wordt nadrukkelijk afgeraden om
ontwerp en validatie door de planner te laten uitvoeren.
Ken daarom deze taak niet toe aan de gebruiker in het project die
verantwoordelijk is voor het “plannen” of “planning verifiëren”.

Vrijgeven

Geef het project vrij.

Teruggeven

Geef het project terug.

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een project aanmaakt in MTinfo 3000. Met behulp van een
project kunt u eenvoudig het ATWS 3000 monitoren en activeren. Voor het aanmaken van een project
dient u de juiste rechten binnen MTinfo 3000 te hebben.
Zorg altijd dat u via een beveiligde connectie verbinding maakt met MTinfo 3000.
Zie paragraaf 3.c. Aanwijzingen vóór het eerste gebruik.
a. Inloggen
• Ga naar https://mtinfo3000.com/.
• Voer uw gebruikersnaam, bedrijfscode en wachtwoord in.
• Lees de algemene voorwaarden en accepteer deze als ze akkoord zijn.
• Meld u aan.
Let op, u kunt alleen inloggen als u over de MTinfo 3000 gebruikersrechten beschikt. Neem hiervoor
contact op met uw interne contactpersoon.
b. Inrichten project
Voor de inrichting van het project volgt u de drie onderstaande stappen. Ook voor het
ontwerpen en het plannen van een project zijn meerdere stappen nodig die op de volgende
pagina’s zijn beschreven.
Om een project in te richten doorloopt u de volgende stappen:
• Klik, nadat u hebt ingelogd, in het Dashboard op “Projecten”.
• Druk op
om een nieuw project aan te maken.
1. Project info

•
•
•
•
•

Geef het project een naam.
Geef het project een WBI of referentie (optioneel).
Selecteer “TWS” als type project.
Geef de WBU en WBV van het project aan (optioneel).
Voeg een beschrijving en project log opmerking toe (optioneel).

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
Sommige stappen of invulvelden in MTinfo 3000 zijn niet verplicht. Deze hoeven niet ingevuld
te worden om door te kunnen gaan naar de volgende stap. Andere stappen, zoals een aangemaakt project een naam geven, zijn wél verplicht. Deze verplichte stappen zijn aangegeven met
een rood sterretje *. Deze moet u eerst correct invullen alvorens u naar de volgende stap gaat.
2. Gebruikers
• Selecteer welke gebruiker(s) project voorbereider zijn van het project en bevoegd zijn
om binnen het project de MTinfo 3000 taken uit te voeren.

3. Taken
• Geef aan welke gebruiker welke taken ontvangt binnen het project.

Geef nooit meerdere rechten per ontwerp-plannen-verificatie-validatie proces in een
project aan één persoon.
• Sla het project vervolgens op door op
te klikken.
• U kunt het project ook annuleren door op
te klikken. Uw gegevens worden
dan NIET opgeslagen.
Wilt u gegevens wijzigen alvorens u het project opslaat? Klik dan op één van de voorgaande nummers
en wijzig de gegevens hierin.

12
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
c. Projectontwerp
Nadat het project in MTinfo 3000 is ingericht, is het belangrijk om de werklocatie van het project
te ontwerpen. De werklocatie geeft weer op welke locaties de subsystemen van het ATWS 3000
geplaatst moeten worden. Dit maakt het eenvoudiger voor de gebruikers en operatoren en
voorkomt misverstanden. Het ontwerp wordt op een schematische spoorkaart ingetekend.
Klik op de “Ontwerp”-tab en vervolgens op
om het project te ontwerpen.
Let op, u kunt uitsluitend een project ontwerpen als u over deze juiste gebruikersrechten
beschikt en ook deze rol binnen het project toebedeeld heeft gekregen.
U kunt het ontwerp op ieder moment annuleren door op
te klikken. Uw gegevens worden dan
NIET opgeslagen.
MTinfo 3000 slaat ontwerptekeningen pas op wanneer u op “opslaan” klikt. Vergeet dus niet uw
tekeningen regelmatig op te slaan om verlies te voorkomen.
Onderstaand overzicht geeft een toelichting op de knoppen die u kunt gebruiken voor het ontwerpen
van uw werklocatie.
Selecteer
Selecteer en verplaats symbolen. Kies de pijl, klik vervolgens eenmaal op een
te verplaatsen item. Deze wordt nu omlijnd door een stippellijn. U kunt het
item nu naar een nieuwe locatie slepen.
Verwijder
Verwijder geplaatste symbolen. Klik op het te verwijderen symbool en
vervolgens op het ‘verwijder symbool’.
Zone polygoon
Hiermee kunt u uw werklocatie aangeven op het ontwerp.
Zone kilometrering
Met de kilometrering kunt u de kilometerstand van uw getekende
werklocatie aangeven.
Inrijder
Hiermee kunt u een inrijder op het ontwerp plaatsen.

Uitrijder
Hiermee kunt u een uitrijder op het ontwerp plaatsen.

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
1. Werklocatie tekenen
Om te zorgen dat u het ATWS 3000 materieel op de juiste locatie in het spoor plaatst, tekent u een
werklocatie in MTinfo 3000. Het tekenen van een werklocatie doet u als volgt:
• Klik op “Nieuw ontwerp”.
• Upload een schematische spoorkaart waarop de beoogde werklocatie voor het project
zichtbaar is. (Wij raden u aan een eenvoudige schematische overzichtstekening met
kilometrering te hanteren.)
Een geüploade werklocatie ziet er als volgt uit:

• Kies het item ‘zone polygoon’ en markeer de zone waar werkzaamheden verricht gaan worden.
Dit doet u door te klikken op het ontwerp om een hoek van de zone te plaatsen. Vervolgens
markeert u de rest van uw werklocatie door de hoeken aan te klikken. De werklocatie vormt zich
dan automatisch. Wanneer u dubbelklikt, stopt u met het tekenen van de zone.
Een dergelijke werklocatie ziet u hieronder:

14
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG

• Vervolgens kunt u de kilometerstanden van de werklocatie plaatsen. Selecteer hiervoor de
kilometrering. Deze plaatst u door op de rand van de getekende zone te klikken.
• Klik vervolgens met uw rechtermuisknop op de drie puntjes die boven de geplaatste
kilometrering verschijnen om de kilometerstand in te vullen.
Geef aan waar de inrijder(s) (materieel dat aankomende treinen detecteert) en uitrijder(s)
(materieel dat uitgaande treinen detecteert) geplaatst gaan worden. Onderstaand een voorbeeld
van de afstandsberekening van de inrijders tot de werklocatie dat in Nederland van toepassing is.
Hanteer hierbij de geldende wet- en regelgeving.

Afstandsberekening conform Voorschrift Veilig Werken - Nederland
Om de afstand van de te plaatsen inrijder(s) te berekenen wordt onderstaande formule gehanteerd.
Deel de baanvaksnelheid in km/u door 3,6 (Dit rekent de snelheid om van km/u naar m/s).
Vermenigvuldig deze vervolgens met 25 seconden (15+5+5+x) om de afstand van de inrijder tot de
werklocatie te berekenen.
• 15 staat voor de seconden om op de veilige wijkplaats het passeren van de aankomende
trein af te wachten.
• 5 staat voor de seconden om de werklocatie te ontruimen.
• 5 staat voor de seconden systeemsnelheid. Dit wil zeggen dat eventuele systeemvertraging
is meegenomen in de berekening.
• X staat voor het eventueel aantal seconden dat nodig is om vanuit de werklocatie de veilige
wijkplaats te bereiken.
Voorbeeld - In dit voorbeeld wordt de tijd om de veilige wijkplaats te berekenen niet meegenomen.
De baanvaksnelheid van het spoor in bovenstaande voorbeeld bedraagt 140 km/h.
Deze wordt allereerst gedeeld door 3,6.
140 / 3,6 = 38,9 m/s
Vermenigvuldig dit getal met 25 seconden voor de benodigde afstand.
38,9 X 25 = 972,50 meter
De inrijder moet dus 972,50 meter van de rand van de werklocatie geplaatst worden.

MTinfo 3000 voorbereiding & beheer ATWS 3000
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
• Met bovenstaande afstandsberekening plaatst u de inrijder dus minimaal 972,50 meter vóór
de werklocatie. Dual Inventive raadt aan om dit in de veilige richting af te ronden. In dit geval
wordt de inrijder op 44.2 km geplaatst. Ook hier kunt u de kilometerstand van de inrijder
invullen. Wanneer u een DUU 3000 inzet als uitrijder, plaatst u deze vlak na het einde van de
werklocatie. Als u gebruik maakt van meerdere inrijders en een handmatige uitrijder, plaatst
u de uitrijder in de werklocatie en worden de overige inrijders conform bovenstaande
procedure geplaatst.

• Wijs al het geplaatste materieel als laatste toe aan één kanaal. Dit doet u ook door met de
rechtermuisknop op het materieel te klikken, of door de tabel aan de rechterkant te gebruiken.
U gebruikt het aanwijzen van kanalen als op meerdere sporen tegelijk meerdere ATWS 3000
materieelstukken worden toegepast. Hiervoor kunt u per beveiligd spoor een
waarschuwingsunit (WUM 3000) gebruiken. Dit houdt treindetectie overzichtelijk, doordat
ieder spoor over een aparte WUM 3000 beschikt.
Tevens kunt u ook de schaal van het ontwerp aangeven, indien dit gewenst is.
• De ontworpen werklocatie ziet er dan als volgt uit:

16
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
• Sla de werklocatie op met de knoppen rechtsboven. Om uzelf ervan te verzekeren dat
de in- en uitrijders aan de juiste kanalen zijn gekoppeld, kunt u op “Valideren” klikken.
MTinfo 3000 controleert dan of er minimaal één inrijder en één uitrijder is geplaatst, en
of ieder aangemaakt kanaal beschikt over minimaal één inrijder en uitrijder.
Het projectontwerp kunt u ook downloaden en inzien via de MTinfo APP.
Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding ATWS 3000.
2. Paklijst
Nadat u de werklocatie heeft ontworpen in MTinfo 3000, koppelt u het materieel aan het ontwerp.
Dit wordt in stap 2, Paklijst, gedaan.
• Selecteer het materieel voor de in- en uitrijder(s) en het bijbehorende serienummer.
Let op, u kunt elk materieelstuk maar eenmaal selecteren. U moet voor ieder materieelstuk
een serienummer selecteren.
3. Opmerkingen – Optioneel
• Voeg opmerkingen toe voor de installateur, operator en een opmerking met betrekking
tot veiligheid.
• Voeg een referentie toe. Deze worden op de APP van de installateur en operator weergegeven.
4. Op kaart – Optioneel
• U kunt eventueel op de landkaart weergeven waar het project plaatsvindt.
Dit doet u door op
te klikken en vervolgens conform stap 1, Werklocatie tekenen,
een polygoon op de kaart te plaatsen.

Let op, de getekende zone in deze kaart is een indicatie. Deze mag niet als waarheid aangenomen
worden.
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
• Sla het ontwerp op en verifieer deze met het volgende scherm:

• U slaat het ontwerp als concept op door meteen op “Opslaan” te klikken.
Het ontwerp wordt opgeslagen, maar nog niet ter verificatie doorgestuurd.
• Wanneer u het ontwerp opslaat als “Indienen ter verificatie” is aangevinkt, dan kunnen
de geautoriseerde gebruikers van het project het ontwerp verifiëren en valideren.
Om risico’s te verkleinen maakt MTinfo 3000 gebruik van het zes-ogen principe. Dit houdt
in dat een andere geautoriseerde gebruiker het ontwerp dient te verifiëren en dat een derde
gebruiker het ontwerp valideert. Dit betekent dat het ontwerpen van een project in totaal
door drie verschillende gebruikers wordt uitgevoerd. Zie paragraaf 7.e. Valideren en verifiëren
voor meer informatie.
• Ook kunt u het ontwerp meteen verifiëren en valideren door de desbetreffende vakjes aan te
klikken. U dient voor deze rollen binnen het project geautoriseerd te zijn. Deze stap wordt door
Dual Inventive in het operationele proces NIET aangeraden.
Om gegevens te wijzigen alvorens u het project opslaat, kunt u op één van de voorgaande 4
stappen klikken en de gegevens hierin wijzigen.
d. Projectplanning
In deze stap geeft u de operatoren aan en de periode waarin zij mogen opereren.
Daarnaast wordt het alarmerend materieel aan het project gekoppeld.
Klik op de “Planning”-tab en vervolgens op

om het project te plannen.

Let op, u kunt uitsluitend projecten plannen als u over de juiste gebruikersrechten beschikt en ook
deze rol binnen het project toebedeeld heeft gekregen.
U kunt de planning op ieder moment annuleren door op
te klikken. Uw gegevens worden dan
NIET opgeslagen.
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
1. Operators
De operator is verantwoordelijk voor het gebruik van het ATWS 3000 materieel dat in het
project is aangewezen.

• Selecteer de operator(en) die het materieel op het project ‘in het veld’ gaan gebruiken.
Dit kunnen, indien gewenst, meerdere personen zijn.
• Selecteer eventueel de periode waarin de operator(en) het materieel op het project ‘in het veld’
het materieel kan/mag gebruiken.
2. WUM(‘s)
• Kies het gewenste waarschuwingssignaal van de WUM(‘s) 3000. Met waarschuwingssignaal
Wa1 produceert de WUM 3000 voor 3 seconden een audio-signaal.
Met waarschuwingssignaal Wa2 produceert de WUM 3000 voor 3 seconden een audio
signaal, 1 seconde pauze en vervolgens nogmaals het 3 seconden audio signaal.
• Selecteer vervolgens de WUM(‘s) 3000 die gebruikt wordt/worden bij het project.
U kunt meerdere WUM’s 3000 toekennen aan één project. Een WUM 3000 kan gelijktijdig bij
meerdere vrijgegeven projecten staan. Via de APP activeert de operator de uiteindelijke
WUM(‘s) 3000 die worden ingezet voor het project.
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
3. Gebruikers – Optioneel
Naast de operator(en) die het ATWS 3000 toepassen, zijn er ook ‘gewone’ gebruikers. Zij kunnen
enkel het project en de eventueel toegevoegde documentatie en formulieren inzien en uploaden.
Deze gebruikers kunt u in deze stap aangeven.

4. Documenten – Optioneel
Operatoren en gebruikers kunnen eventueel documenten aan het project toevoegen.
Bijvoorbeeld voorschriften voor de uit te voeren werkzaamheden of documenten die beschrijven
welke werkzaamheden er plaats gaan vinden. Deze documenten kunt u via deze stap uploaden.

5. Autorisatie – Optioneel
Nadat een project is uitgevoerd, zijn werknemers verplicht een feedback formulier in te vullen.
In deze stap kunt u aangeven welk formulier zij moeten invullen en wie toegang heeft tot
deze documenten.
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG

6. Materieel – Optioneel
Het is mogelijk om naast ATWS 3000 materieel ook andere producten uit de Dual Inventive 3000 serie
toe te voegen aan het project. Zo creëert u een overzicht en is al uw materieel gekoppeld.
• Koppel eventueel overig materieel aan het project (bijvoorbeeld de ZKL 3000 of RS 3000).

• Sla het project op, zodat deze geverifieerd kan worden via
• U kunt het project als concept opslaan door meteen op “Opslaan” te klikken.
Het project wordt dan opgeslagen, maar nog niet ter verificatie doorgestuurd.
• De geautoriseerde gebruikers van het project kunnen het project vervolgens verifiëren en
valideren. Om risico’s te verkleinen maakt MTinfo 3000 gebruik van het zes-ogen principe.
Dit houdt in dat een andere geautoriseerde gebruiker het ontwerp dient te verifiëren en dat
een derde gebruiker het ontwerp valideert. Dit betekent dat het plannen van een project in
totaal door drie verschillende gebruikers wordt uitgevoerd. Zie paragraaf 7.e. Valideren en
verifiëren voor meer informatie.
• Ook kunt u het project meteen verifiëren en valideren door de desbetreffende vakjes aan te
klikken. U dient voor deze rollen binnen het project geautoriseerd te zijn. Deze stap wordt
door Dual Inventive in het operationele proces NIET aangeraden.
Project log
Het project log toont de geschiedenis van uitgevoerde activiteiten binnen het project. Via het project
log kunt u zien wanneer, welke gebruiker, welke activiteit binnen het project heeft uitgevoerd.
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7. HET TOEPASSEN VAN MTINFO 3000 VERVOLG
e. Valideren en verifiëren
Vanuit het zes-ogen principe bekijken minimaal drie personen een projectontwerp en een
projectplanning in MTinfo 3000 alvorens het project kan worden vrijgegeven. Wanneer een project
klaar is voor validatie of verificatie, verschijnt dit als actie onder Mijn MTinfo. Wanneer u hier op
klikt, verschijnt het volgende scherm:

• Klik op
om de validatie of verificatie goed- of af te keuren. Laat eventueel een opmerking
achter in het project log opmerkingsveld.
f. Project wijzigen
Een aangemaakt project kunt u eenvoudig wijzigen. Dit doet u door binnen de pagina Inrichting
van het project op
te klikken. Voer de wijzigingen uit en sla deze op via
Let op, u kunt een project alleen wijzigen wanneer het niet is vrijgegeven. Wilt u een vrijgegeven
project wijzigen, dan moet u deze eerst teruggeven. Zie paragraaf 8.b. Teruggeven.
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8. PROJECT VRIJGEVEN, TERUGGEVEN EN AFSLUITEN
Wanneer een project in MTinfo 3000 is ingericht, gepland en ontworpen, kunt u het toegekende
materieel nog niet direct gebruiken. Het project dient eerst te worden vrijgegeven. Wanneer u
het project vrijgeeft, kunt u het materieel op het vrijgegeven project wel aan een ander project
toevoegen. Echter een ander project met hetzelfde materieel kan nooit gelijktijdig zijn vrijgegeven.
Dit voorkomt dat een detectie-eenheid op meerdere projecten tegelijk wordt gebruikt. Zodra het
project is teruggegeven, is het materieel weer beschikbaar voor vrijgave aan andere projecten.
a. Vrijgeven
Om een project binnen MTinfo 3000 vrij te geven, volgt u onderstaande stappen:
• Vanuit de projectinrichting, klik op “Vrijgeven” om het project vrij te geven.
Het volgende venster komt in beeld:

MTinfo 3000 doorloopt de stappen om het project vrij te geven. Na de vrijgave kunnen de
gebruikers van het project het materieel conform ontwerp en planning activeren. Als een stap
succesvol is doorlopen, verschijnt er een groen vinkje. Nadat alle stappen met succes zijn doorlopen,
wordt het project vrijgegeven. Het toegevoegde materieel hoeft hiervoor geen verbinding te hebben
met MTinfo 3000. Indien het vrijgeven van het project niet met succes is doorlopen,
meldt MTinfo 3000 dit.
Verklaring begrippen
Planning → Controleren project planning, zie paragraaf 7.d. Project planning
Ontwerp → Controleren project ontwerp, zie paragraaf 7.c. Project ontwerp
Beschikbaarheid materieel → Controleren beschikbaarheid materieel
Batterij status materieel → Controleren accu’s, zie Installatiehandleiding ATWS 3000
Vrijgave aanvragen → Controleren of het project vrij kan worden gegeven
Project vrijgeven → Vrijgeven van het project
Informeren gebruikers → Informeren projectgebruikers dat het project is vrijgegeven
Als een stap niet met succes is doorlopen, verschijnt er een rood kruis voor deze stap met bovenaan
de reden van afwijzing. Nadat u het opgetreden probleem bij de aangegeven stap heeft opgelost,
kunt u het project vrijgeven.
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8. PROJECT VRIJGEVEN, TERUGGEVEN EN AFSLUITEN VERVOLG
b. Teruggeven
• Om een project terug te geven gaat u naar de inrichting van het terug te geven project.
De “Vrijgeven” knop zal nu vervangen zijn door een “Teruggeven” knop.
Let op, nadat u het project heeft teruggegeven, kunnen de gebruikers van het project het
materieel conform ontwerp en planning niet meer activeren voor gebruik langs het spoor.
• Wanneer u op “Teruggeven” klikt, zal MTinfo 3000 alle stappen voor teruggave doorlopen.
Zodra alle stappen met succes zijn doorlopen, wordt het project teruggegeven.
Indien het teruggeven van het project niet met succes is doorlopen, zal dit door MTinfo 3000
gemeld worden.

c. Afsluiten
Als een project is verlopen, blijft deze nog wel in uw lijst met beschikbare projecten staan.
Om het project definitief af te sluiten volgt u onderstaande stappen:
Let op, het afsluiten van een project is onomkeerbaar.
• Navigeer naar het af te sluiten project.
• In de inrichting van het project, klik op
• Onderstaand bericht verschijnt:

• Klik op “Ok” om het project definitief af te sluiten.
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9. NEVENFUNCTIES

Binnen MTinfo 3000 kunt u het materieel op de aangemaakte projecten eenvoudig monitoren
en voorzien van labels of opmerkingen. Hoe u dit doet, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd.
a. Realtime status
U kunt het materieel op het project realtime bekijken. Dit doet u als volgt:
• Ga vanuit het hoofdmenu naar “Real Time Status”.
• Selecteer vervolgens het materieel waar u de realtime status van wilt bekijken.
• Wanneer u op het materieel klikt, verschijnt een ballon met gegevens over het materieel
Zie onderstaande afbeelding.

Status

Toelichting

Serienummer

Het serienummer van het geselecteerde materieel.

Materieel type

Het type materieel dat wordt weergegeven, in dit geval een DUU 3000.

GPS positie

De GPS locatie van het geselecteerde materieel.

Offline = materieel staat uitgeschakeld
(heeft geen verbinding met MTinfo)
Materieel status: Safe/unsafe/offline/standby Standby = online, staat niet op een geactiveerd project
Safe = online, staat op een geactiveerd project
Unsafe = online, staat op een geactiveerd project, maar vertoont fouten
Laatste update

De datum en tijdstip wanneer het geselecteerde materieel voor de laatste
keer heeft gecommuniceerd met MTinfo 3000.

Batterij 1 status: vol

De accu van het materieel heeft voldoende stroom (70-100%).

Batterij 1 status: half

De accu van het materieel heeft nog een redelijke hoeveelheid stroom
(35-70%)

Batterij 1 status: laag

De accu van het materieel begint leeg te raken (15-35%).

Batterij 1 status: kritiek

De accu van het materieel is bijna leeg (5-15%).

Batterij 1 status: leeg

De accu van het materieel is leeg (5%).

Batterij 1 voltage

Toont het voltage van de accu van het materieel.
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b. Gegevens materieel toevoegen
U kunt aan het materieel een label en opmerking hangen om deze makkelijker te identificeren.
U doet dit als volgt:
• Vanaf het dashboard, navigeer naar “Asset management”.
• In het linkermenu, selecteer “Materieel”.
• Selecteer vervolgens het materieel waar u een label of opmerking wilt aanhangen.
• Klik op
om het materieel te wijzigen.
• Vul het label in onder “Label eigenaar” of voeg een opmerking toe.
• Druk op
om de wijzigingen op te slaan.
c. Projectdocumentatie
U kunt de documentatie van een project downloaden door binnen het geselecteerde project
op
te klikken. Vervolgens selecteert u of u de projectdata, het archief of de document acceptatie
wilt downloaden.
Let op, het downloaden van het archief kan even duren.
Tevens kunt u ook alle documenten van het project in MTinfo 3000 inzien door naar de tab
“Documenten” te gaan.

Deze vijf soorten formulieren, te weten feedback, logboek, uploads, intekenlijst en werkorders,
worden ingevuld via de MTinfo 3000 APP (zie hiervoor de desbetreffende handleiding).
Deze kunt u via MTinfo 3000 downloaden door te klikken op
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10. NOTIFICATIES

Als gebruiker kunt u per e-mail servicemeldingen ontvangen.
Deze servicemeldingen worden naar het e-mailadres gestuurd,
dat aan uw MTinfo 3000 account is gekoppeld. Per uit te voeren
actie voor uw account krijgt u een e-mailbericht.
Dit is vergelijkbaar met de meldingen die u in Mijn MTinfo
krijgt te zien.
Deze notificaties kunt u uitzetten via “Mijn profiel”, te vinden
door op uw accountnaam rechtsboven in het scherm te klikken.

11. ONDERHOUD EN SERVICE
Voor onderhoud en service kunt u zich wenden tot uw lokale Dual Inventive contactpersoon.
De servicedatum van het materieel kunt u inzien tijdens de selectie van het materieel bij
stap 2 van het ontwerp: Paklijst.

TOT SLOT
Mocht u tijdens gebruik van het ATWS 3000 vragen hebben of onduidelijkheden tegenkomen,
dan nodigen wij u graag uit om deze te melden via info@dualinventive.com of telefonisch.
Uiteindelijk willen we dat u als klant volledig tevreden bent over het product en daar werken wij
graag aan. Uw reacties dragen bij aan een betere veiligheid en verdeling van de spoorcapaciteit.
Namens het team van Dual Inventive wensen wij u veel werkplekbeveiliging toe met het ATWS 3000.
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