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SMSstaat voor Short MessageServiceen is als onderdeel van
de GsM-technologiein 1985 al gedefinieerdmaar pas in 1992
voor het eerst in Engeland gebruikt. Het beriót luidde: 'Merry
CMsÍnas'. Nu, 17 jaar later, sóat het onderzoeksbureau cartner dat er volgend jaar wereldwíjd zo'n 2,3 biljoen (dat is:
2.3OO.OOO.OOO.000)
sms'jeszullen worden verstuurd,De meeste overigens in Aziê en Europa; de VS maken een inhaalslag.

et sms'en is de laatste tien jaar vooral populair geworden onder jongeren. Sinds enkele jaren echter, duiken
er steedsmeer toepassingenop met een ander,vaal maatschappelijk breder doel. Deze toepassingen zijn veelal

een reactieop sociaal-maatschappelijke
en economischeontwikkelingen,zoalsde toenamein:
- angstvoor aanslagenen rampen;
- mobiliteit in het algemeen;
- vergrijzingen problemenin de (thuis)zorg;
- besefmilieuproblematiekbij (lokale) overheden;
noodzaaktot zelfregulering;
-
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- onverschilligheid bij nakomen afspraken.
Een ldeine samenvatting van
smgen:

soms erg onverwachte - toepas-

Naastgrote,vaakbrand, en of explosiegevaarlijke
bedrijven,zetten (locale)overheden
ook steedsvaler smsin alsmiddelom meestal groteregroepenmensenop de hoogtete brengenvan een ca,
lamiteit of anderebelang jke gebeurtenis.Denk hierbii aan een
ontsnaptegaswolkin het Botlekgebiedof hetÁmberdlert-sysreem
dat door de politie gebruiktwordt voor bijvoorbeeldvermisteper,
sonen.ln dergelijkesituatieswordt burgersde mogelijkleid geboden zich gratis voor deze dienst aan te melden. Technischis
het ook mogelijkom simpelwegalle mobielebellersin eenbepaald
gebiedeenberichtte sturen.Dezetoepassingwordt ook wel eens
een sms'bomgenoemden is uiteraard alleen in te zetten voor
zeer sevaarliikesituaties.
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Studentenvinden het ery prettig om even een SMSJete kijgen
als er een docent uitvalt wegensziekte of iets dergelijks.Veelal
geïntegreerdin studenten-soítwarepakketten
als BlackBoardis
het mogelijk om groepenvan studentente selecterenen een gerichte boodschapte sturen,desnoodsmet duizendenregelijk.
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Maar ook op kleinereschaalzijn er inmiddelsludieke toepassin
gen gelanceerd.Zo werken inmiddels diversewinkelieÍsverenigingenmet het ShoppingMaIIAlert. llet dezetoepassingkan een
bij een winkeliersvereniging
aangeslotenwinkelier een activiteit
die bijvoorbeeldhet daglichtniet kan verdragendirect (binnen 1
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minuut) melden aan al zijn collega-winkeliersdie aangesloten
zijn bU diezelfdewinkeliersvercniging.

omdat bijna iedereenaltijd een mobieletelefoonbij zich heeft,
leent smszich ook prima voor het peilenvan meningenomffent
bijvoorbeeldeen bepaaldestellingdie in een congrcszaalop een
schermwordt geponeerd.Eenoprcepaande aanwezigenom juist
eenseen keer hun mobiele telefoon áán te zetten en hun stem
uit te brengen,werkt verrassenden zorgtvoor een sterkebinding
met het publiek, te meer omdat de resultatenvan het stemmen
direct via een internewerbindingop het scherm met staafdiagrammenzichtbaarkan worden gemaakt.Dit soorttoepassingen
wordt ook wel Zooi Yoringgenoemd.

Eenanderverschijnselis de vergrijzing.Dezedemografischeontwikkeling,gepaaÍdmet de problematiekin de zorgsectorenerzijds
en de behoefteom zo lang en zo zelfstandigmogelijkthuis te blijven wonen en toch van het buitenlevente kunnen genietenanderzijds,heeft tot de introductiegeleidvan persoonsalarmeringssystemendie mantelzorgersvia een smsbericht op de hoogte
stellenvan de locatievan een hulpvragendepersoon.

graagoverlangewachtAande enekant klagenwij, Nederlanders,
consulten,zoalstandansen,RIAGGen
rijdenvoof (specialistische)
notarissen,maar zijn we aan de anderekant vaak zo druk met alis op
lerlei beslommeringendat we een eenmaalgemaakteafspraak
Eenvan de mindervoor de hand liggendesms-toepassingen
nogal eens'vergeten'of ineensniet zo belangrUkmeer vinden en
het gebiedvan openbareverlichtingbinnen Gemeenten.Tot voor
dan maar helemaalniet komen opdagen.Dit is niet alleen fruskort werden straatlantaarnsontstokendoor het sturenvan een
trerend voor de dienstverleneÍ,/ specialist,maar draagt ook bij aan
hoogfrequentsignaalover het 'gewone'elektriciteitsnet,net als
inefficiëntiebij de bed jfwoering en, nota bene,tot onnodiglan
bij u thuis van dag naar nachtstroom.Dezemode omschakeling
gerewachttijden.Door nu een smsgaterrdyte koppelenaan een
dulatietechniekis kostbaaren inflexibel.GemeenteUtrechtheeft
van een dergelijkepraktijk, kunnencliënten
als ee6te een OpenbareVerlichtíngIntelli&entSchakelSysteem agenderingssysteem
(OVISS)in gebruik, waarmeeniet alleen de genoemdekosten bijvoorbeeldeen dag of enkeleuren van tevorenmet een smsJe
van de HF-schakeling
worden bespaard,maar tevensgedifferen- aan hun komendeafspraakherinnerdworden.
tieerdergeschakeldkan worden (afttankelijkvan de lokale lichtvoorbeeldenzijn slechtseenkleinegreepuit nieuwe
Bovenstaande
waarÍneezowel energiewordt bespaardals het
omstandigheden)
die onzemaatschappijniet alleenefficièntermaken,
seryiceniveaunaar de inwonerswordt verhoogd.Via sms-berich- toepassingen
ten worden, naast het aansturcnvan de honderdenschakelkas- maar ook veiliger,milieubewusteren prettiger.EEm
ten, omgekeerdtevenseventuelestoringensnel en doeltreffend
iso.m.marketing& salesmanager
bijOrcacroup
en
doorgegevenaan het centralesysteernzodat er snelleringegre- Drs.ing.DickBàkker
bedenkervan
hetVeiligOpStap(VOs)concept
- dick.bakkeÍ@orcagroup.com
Denkan worden.
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