
  
 

 

 

 
Uitnodiging en Programma IGOV Kenniscafé 

 
 

Het IGOV en de ALiS Foundation nodigen je van harte uit voor het kenniscafé met als thema: 
 

‘Praktijkervaringen met het ALiS   
protocol voor OVL Telemanagement systemen’ 

 
Maandag 15 juni  2015 

 
13:00 uur inloop,  Kenniscafé van 13:15 uur – 16:30 uur 

   
Unieke locatie: 

Op de 40e etage van het grootste gebouw van Nederland; De Rotterdam.  
Wilhelminakade 139, 3072 AP Rotterdam 

 

 

Wat is ALiS ? 
 
Een groot aantal leveranciers van OVL-systemen ontwikkelde de afgelopen jaren het ALiS protocol 
(ASTRIN Lighting interoperability Standard). Dit protocol standaardiseert de communicatie tussen 
OVL-telemanagementsystemen. De toepassing zorgt ervoor dat systemen uitwisselbaar zijn en dat 
daarmee verlichtingssystemen van de verschillende ALiS gecertificeerde fabrikanten te besturen 
zijn met een telemanagement systeem naar keuze. 

 
Aan de orde komt onder andere: 

 Directeur ALiS Foundation aan het woord; Een introductie van het ALiS protocol en de ALiS 
Foundation  

 Bevindingen van de gemeente Rotterdam van ALiS op het Havenspoorpad 
 Bevindingen van leveranciers die het ALiS protocol hebben geïmplementeerd in hun 

systeem 
 Onder leiding van de projectleider samen praten over functionaliteiten en de vooruitzichten 

van het gebruik van telemanagement systemen 
 Stel al uw vragen over gestandaardiseerde aansturing van dynamische ovl aan een panel 

van specialisten. 
 
 
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en kosteloos toegankelijk voor deelnemers van 
ALiS, het IGOV en IGOV Innovatie Platform. Niet-leden betalen een bedrag van € 150,00. 
 
Let op! De capaciteit van de zaal is beperkt dus Vol is echt Vol. 
 
Voor aanmeldingen en info: kenniscafe@igov.nl. 

mailto:kenniscafe@igov.nl


  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het programma: 
 
13:15-13:20  Welkom door Arthur Klink, voorzitter IGOV 

13:20-13:30 Wat is het ALiS protocol precies? door Gertjan Eg, directeur ALiS Foundation 

13:30-13:35 Film van het project Havenspoorpad, Rotterdam 

13:35-13:45 Waarom is voor dit pilot project gekozen? door Peter Wijnands, gem. Rotterdam 

13:45-14:15 Bevindingen van de leveranciers in diverse korte pitches 

14:15-14:45 Het proces Havenspoorpad door Ruben van Bochove, projectleider Havenspoorpad 

14:45-15:00 Pauze 

15:00-15:45 In groepen discussiëren over functionaliteiten en toekomst van telemanagement 

15:45-16:00 Plenair onder leiding van Ruben van Bochove 

16:00-16:15 Hoe nu verder? door Gertjan Eg  

16:15-16:20 Afsluiting door Arthur Klink 

Netwerkgelegenheid en napraten 
 
 
 
 


