Vakbeurs Mobiliteit zeer geslaagd
Zo’n 2.200 professionals kwamen samen om alles te weten te komen over de
laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.
“Jeetje, dit is vet zeg!” Een VIA gebruiker en Hugo Coppen van VIA staan over een groot beeldscherm
gebogen. Hugo liet zojuist de trajectrapportage aan de gebruiker zien, waarin snelheden- met
ongevallendata met elkaar worden gecombineerd. Beursbezoekers schuifelen geïnteresseerd langs de
VIA Stand, waarin Erik, Giedo, Hugo, Jolijn en Lisette van VIA aanwezig zijn om vragen te beantwoorden
en een praatje te maken.
Woensdag 28 en donderdag 29 november vond de Vakbeurs Mobiliteit plaats in Houten. Zo’n 2.200
professionals uit de verkeerswereld kwamen samen om alles te weten te komen over de laatste trends en
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Speciaal voor haar gebruikers was VIA aanwezig met een
stand, organiseerde zij 2 gebruikersdagen en directeur Erik Donkers verzorgde een lezing over CROSS, de
nieuwste innovatieve tool van VIA.
Tussen alle high-tech-auto’s, IT-oplossingen en banners van andere standhouders wisten de
beursbezoekers de weg naar de VIA Stand goed te vinden. Wegbeheerders van diverse gemeentes en
provincies en politiemensen stelden vragen of gaven feedback over de VIA Software. Er werden
vervolgafspraken gemaakt, proefpersonen voor de implementatie van CROSS gevonden en vele kopjes
koffie gedronken. Bezoekers gingen naar huis met een koffiemok van VIA, een persoonlijke profielfoto
voor hun VIA Account en de Quick Start met de nieuwste functies van de software.
De lezing van CROSS van Erik Donkers was met 45 deelnemers drukbezocht. De methodiek achter CROSS
en haar toepassingen werden erg goed ontvangen. Een deelnemer noemde het ‘een mooi product, een
verrijking’. Alhoewel de Gebruikersdagen niet zo drukbezocht waren als vorig jaar, was er een leuke groep
van enthousiaste deelnemers aanwezig. Goed te horen was dat de nieuwe functies in de software, zoals
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de chatfunctie, al gebruikt worden en dat de reacties positief zijn.
Wij kijken terug op 2 zeer geslaagde beursdagen. Vorig jaar lanceerden wij tijdens de Vakbeurs Mobiliteit
de upgrade van de software. Gebruikers zijn hierover zo enthousiast dat het gebruik enorm is gestegen.
Dit enthousiasme zagen wij dit jaar terug op de beursvloer. Op een ontspannen manier hebben gebruikers
met ons en elkaar kunnen spreken, zodat er een gevoel ontstond deel uit te maken van de groeiende
‘community’ VIA. Een community waarin we elkaar inspireren en waarin we kennis delen. Om uiteindelijk
samen de verkeersveiligheid te vergroten. En ja, de trajectrapportage is inderdaad een héle vette tool.
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