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Oplossing in 3 delen
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De gevraagde oplossing voor Papendorp Utrecht bestaat uit 3 delen:

1. Webapp voor eindgebruikers om een vrije parkeerlocatie te kunnen vinden en hier 
naar toe te navigeren.

2. Uitbreiding op de webapp om het kenteken te beheren dat gekoppeld is aan de 
gebruiker, zodat hij/zij eventuele wijzigingen van het kenteken zelf kan doorgeven.

3. Backoffice voor het bijhouden van de kenteken transacties en op basis hiervan een 
afreken systeem tussen bedrijven als basis voor het kunnen versturen van facturen.

De drie onderdelen worden hierna verder uitgewerkt.



1 – Eindgebruikers Webapp
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Een Webapp betekent het opzetten van een mobiele site 
in de vorm van een app. Dit heeft als voordelen dat er 
niet in 2 omgevingen een app uitgerold hoeft te worden 
(Android en iOS) en dat het heel laagdrempelig is voor 
een eindgebruiker om deze omgeving te gebruiken.

Eindgebruikers kunnen de omgeving straks direct 
benaderen via een link, die eenvoudig via e-mail, 
Whatsapp of QR-code is te verspreiden.



Basisopzet eindgebruikers Webapp
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Het begint met het gebruiken van de basisopzet van de Webapp, waardoor het mogelijk wordt om een gebruiker een 
overzicht te laten zien van parkeerplekken en hun beschikbaarheid.

Dit overzicht kent de volgende eigenschappen:

1. Gebruiker kan een bestemming ingeven.
a. De bestemming wordt ingevoerd, waarbij Google Places is geïntegreerd. Hierdoor is het voor de gebruiker mogelijk 

om eenvoudig een “point of interest” als bestemming te kiezen, zonder zelf de adresgegevens in te hoeven voeren.
i. Hierbij kunnen we de deelnemende kantoorlocaties van Papendorp ook als selectiekeuze laten zien, zodat de 

gebruiker deze snel en eenvoudig kan kiezen.
b. De gebruiker kan ook ‘gewoon’ adresgegevens invoeren als bestemming.
c. De gebruiker kan ook de ‘huidige locatie’ opgeven als bestemming. Op dat moment wordt de gebruiker in de 

browser gevraagd om de huidige locatie te delen met de Webapp. Indien de gebruiker dit toestaat, wordt de 
huidige locatie als bestemming gekozen.
i. Dit is met name handig voor gebruikers die al op plaats van bestemming zijn, maar toch nog een parkeerplek 

zoeken.



Basisopzet eindgebruikers Webapp (vervolg)
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2. Via de Maps omgeving wordt de bestemming getoond in een kaartje, met daar omheen de parkeerplekken die ingesteld 
staan in het systeem en hun beschikbaarheid.

a. Met een pointer in de Google Maps kaart worden de parkeerplekken getoond op hun locatie. Ook ziet de gebruiker 
zijn ingevoerde bestemming.

b. De parkeerplekken worden tevens in een lijstje getoond, met daarbij de beschikbaarheid en een kleur die aangeeft 
hoe de beschikbaarheid is (rood, oranje, groen).

i. De kleuren geven de relatieve beschikbaarheid aan van de parkeerlocatie. Welke kleur wordt getoond wordt 
eenmalig gezamenlijk vastgesteld.

c. Bij de parkeerlocatie wordt ook de loopafstand tot aan de bestemming getoond.

3. Nadat een gebruiker een parkeerplek heeft gekozen, kan hij/zij kiezen voor een navigatie app om hier naar toe te 
navigeren: Google Maps, Apple Maps of Waze.
a. Deze navigatie app maakt geen onderdeel uit van de Webapp omgeving. De app wordt geopend met het adres van 

de gekozen parkeerlocatie als bestemming.



Basisopzet eindgebruikers Webapp (vervolg)
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4. De keuze voor de parkeerplek blijft in de Webapp geregistreerd staan, waardoor de gebruiker altijd terug kan komen in 
de Webapp om de actuele beschikbaarheid te bekijken.

a. Voor Android gebruikers werken we hier ook met notifications, waardoor de gebruiker (indien hij/zij hiermee 
expliciet akkoord gaat bij het openen van de Webapp) automatisch een notificatie melding krijgt indien de gekozen 
parkeerlocatie bezet raakt.

b. Voor niet-Android gebruikers of gebruikers die geen notificaties willen ontvangen, kunnen zij op ieder moment 
terug naar de Webapp en hier op basis van de gekozen parkeerlocatie de actuele beschikbaarheid terug zien.

5. Indien de Webapp voor het eerst wordt geopend krijgt de gebruiker de melding of hij/zij de app wil toevoegen in het 
startscherm van zijn/haar telefoon.

a. In de Webapp komt ook een optie om op een later moment (dus na de eerste keer melding) de webapp toe te 
voegen in het startscherm.

Backoffice
Het beheer van de Webapp vindt plaats in dezelfde omgeving als het Spotten Dashboard voor de specifieke parkeerlocatie. 
Er is geen aparte backend voorzien voor de Webapp.



2 – Uitbreiding Webapp met Account
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De webapp kent in de basis geen opzet met een ‘eigen account’, maar voor de case van Papendorp is het idee om dit wel uit te 
voeren. Hierdoor kan de gebruiker van de webapp eenvoudig inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord (laten we hier vooral 
eenvoud betrachten en kijken wat ook aansluit bij beleving van de gebruiker) en via zijn/haar account zaken regelen en inzien.

1. Het account wordt aangemaakt via de backoffice, zodat de webapp alleen te gebruiken is door toegestane gebruikers vanuit een centraal beheer.
2. Nadat de gebruiker accountgegevens heeft ontvangen, kan hij/zij inloggen in de Webapp en daarmee de functionaliteit conform deel 1 gebruiken.
3. De gebruiker kan het account beheren.

a. Een wachtwoord wijzigen.
b. Een wachtwoord opnieuw aanvragen, waarna deze op het bekende e-mailadres van de gebruiker wordt toegezonden.
c. Het e-mailadres wijzigen.
d. Het kenteken dat is gekoppeld aan het account wijzigen.

4. De gebruiker kan bij een bepaalde parkeerlocatie aangeven dat hij/zij hier gaat parkeren.
5. De gebruiker kan een overzicht opvragen van de parkeeracties op de gekoppelde parkeerlocaties op basis van het kenteken dat is opgeslagen in het 

account.



3 – Uitbreiding Webapp met Functies
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In de Webapp zijn ook een aantal functies gevraagd, die nog niet in de basis uitvoering zitten.

1. Het moet mogelijk zijn om andere vervoersmiddelen te kunnen kiezen, door te klikken op een 
link naar een app van een derde partij. Bijvoorbeeld naar de app van een deelfietsen concept.

2. Vanuit het beheer van de app moet het mogelijk zijn om berichten aan te kunnen maken, die 
getoond worden aan alle gebruikers van de webapp in de omgeving van Papendorp. Deze 
berichten hebben een datum/tijd, een titel en een content vak voor tekst en afbeeldingen.



4 – Backoffice met afrekensysteem
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De parkeerlocaties die zijn aangesloten beschikken over een kenteken camera systeem, dat via API-koppeling en 
internetverbinding toestaat dat:

• Er kentekens en in- en uitrijtijden ingelezen kunnen worden, zodat er een transactieoverzicht ontstaat van de 
kentekens op een bepaalde parkeerlocatie in een bepaalde periode.

• Er kentekens op een whitelist geplaatst kunnen worden (en hier ook weer vanaf gehaald kunnen worden), die 
toegang hebben tot de parkeerlocatie.



4 – Backoffice met afrekensysteem (vervolg)
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Om de koppeling met de kenteken camera systemen en de Webapp goed te kunnen realiseren, wordt een backoffice systeem opgezet. Dit backoffice 
systeem kent in ieder geval de volgende functionaliteit:

1. Koppeling met de kenteken camera systemen van de parkeerlocaties.
a. Beheer van de gegevens voor de koppeling.

2. Afrekenmethodiek
a. De rekenregels die hiervoor worden gehanteerd.

3. Transacties
a. Het tonen van een overzicht van transacties op basis van

i. Parkeerlocatie
ii. Kenteken
iii. Inrijden
iv. Uitrijden
v. Tijd
vi. Afrekening conform methodiek

b. Het bewerken van een transactie vanuit dit overzicht.
c. Het downloaden van een CSV bestand op basis van het getoonde overzicht.
d. Het filteren van het overzicht op basis van:

i. Maand
ii. Parkeerlocatie



Planning
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Opzetten en inrichten Webapp

Ontwikkelen functionaliteiten

Opleveren testversie

Live versie operationeel

Koppelingen deelnemende bedrijven

JAN 2020 FEB MAART APRIL

Separaat inplannen



Kosten
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Eenmalige investeringen per deelnemer
API koppeling 3.000 – 6.000 1

(tussen kentekenregistratiesysteem en centrale Webapp)

Maandelijkse kosten na oplevering
Onderhoud, updates, hosting en support 455

1 In het geval van een bestaande, goed functionerende en volledige infrastructuur zullen deze kosten in de lagere range vallen.
De eerste 10 deelnemende bedrijven krijgen een startbonus van de VPP.


