Datamanagement:
van brij naar beleving
Parkeren kent in iedere stad een SPANNINGSVELD tussen verschillende gebruikers.
Steden willen de verschillende belangen zo optimaal mogelijk vertegenwoordigen en
daarmee de leefbaarheid en BELEVING van de stad verhogen. Inzicht in het gedrag van
de parkeerders is daarom noodzakelijk. Steeds meer gemeenten slaan hun parkeerdata
op in DATAWAREHOUSES en verzamelen daarmee een brij aan informatie. Maar hoe
helpt deze brij bij een POSITIEVE beleving van parkeren?
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