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Factsheet NL-Alert
Uitlezen verzendindicatie na 
versturen bericht

Voor een eenduidige interpretatie van de gegevens lichten we hieronder het resultatenscherm van 
de applicatie toe. 

Het verzendgebied waarbinnen het bericht is uitgezonden wordt in het kaartje in rood 
weergegeven. 

Bij Bericht staat het NL-Alert zoals dit op de telefoon wordt weergegeven.

In het rechterdeel van het scherm wordt op de tab Totaal achtereenvolgens weergegeven:
Start : Het tijdstip waarop de verzending van het bericht is gestart 
Duur : De uitzendduur van het bericht 
Kanaal : Het kanaal waarop is uitgezonden 
Totaal : Het aantal masten waaraan het bericht is verzonden vanuit de brokerapplicatie
Voltooid : Het aantal masten dat het bericht daadwerkelijk heeft uitgezonden
Onbekend : Het aantal masten dat het bericht niet heeft uitgezonden
Procent : Het percentage masten dat het bericht daadwerkelijk heeft uitgezonden  



In de versie 2.0 de verzendapplicatie van NL-Alert wordt het percentage cellen dat (per operator) 
heeft uitgezonden met kleuren ondersteund in de tabbladen van de operators. Deze kleuren geven 
een indicatie op basis van vooraf ingestelde waarden en hebben de volgende betekenis: 
• Groen: Percentage cellen dat heeft uitgezonden voldoet aan de minimale norm;
• Oranje: Percentage cellen dat heeft uitgezonden is lager dan de minimale norm,  

maar nog wel redelijk;
• Rood: Percentage cellen dat heeft uitgezonden is ver onder de norm of er is in zijn geheel niet 

uitgezonden. Nu een rode kleur aangeeft dat de betreffende operator ver onder de norm heeft 
uitgezonden, is het raadzaam dit ook binnen het crisisteam te bespreken en daarbij te 
 bespreken of er nog andere middelen moeten worden ingezet om de bevolking te alarmeren. 

In de tabbladen van de operators kunnen tevens de volgende letters voorkomen:
A: Active, er is een actief bericht voor de betreffende operator; 
F:   Failed, er is iets niet goed gegaan bij de betreffende operator. Het bericht wordt niet 

uitgezonden;
S: Stopped, het uitzenden van het bericht is gestopt.

Opmerkingen
• Standaard wordt een NL-Alert bericht gedurende 60 minuten uitgezonden. Na 60 minuten, of 

na het kiezen van de functie “stop uitzenden”, stopt de verzending.
• Het percentage masten dat heeft uitgezonden zegt niets over het feitelijke bereik van het aantal 

mobiele telefoons. Wanneer 1 mast het niet doet wordt deze in vrijwel alle gevallen automatisch 
overgenomen door een andere. Met andere woorden, je mobiele telefoon zoekt automatisch 
contact met een andere wel werkende mast. Daarnaast is het onbekend hoeveel telefoons er 
verbonden zijn met een mast. 

• Bovenstaande informatie (met name de provider specifieke info) betreft commercieel 
 ver trouwelijke informatie. Deze informatie is niet voor extern gebruik bedoeld. 


