Hoe corrigeert NS een vergeten check-uit automatisch?
Als u vergeet uit te checken, maakt NS op basis van uw reisgeschiedenis een inschatting waar u
vergeten bent uit te checken. We gebruiken hiervoor 4 methodes. Elke afzonderlijke methode geeft
een uitkomst en een bijbehorende inschatting van zekerheid, die samenhangt van de
reisgeschiedenis. Vervolgens combineren we de antwoorden. Zeggen alle 4 de methodes hetzelfde?
Dan weten we zo goed als zeker dat de inschatting klopt. Zeggen 3 van de 4 hetzelfde? Dan is de
zekerheid nog steeds erg hoog, al hangt het af van de combinatie: sommige combinaties zijn sterker
dan anderen. Bij een zekerheidspercentage van 80% of hoger corrigeren we de vergeten check-uit
automatisch.
De 4 methodes
1. Welk uitcheckstation ontbreekt er op de dag?
Voorbeeld:
Ik reis van Alphen a/d Rijn naar Utrecht Overvecht. Daarna ben ik op dezelfde dag van Utrecht
Overvecht naar onbekend (gemiste check-uit) gereisd. In dit geval is Alphen a/d Rijn het meest
logische station van de gemiste check-uit. Dit is de aanname van methode 1.
2. Wat is het station van de eerstvolgende transactie na de losse check-in?
Voorbeeld:
Ik check in op station Utrecht Overvecht en vergeet uit te checken op mijn eindstation (gemiste
check-uit). Een dag later check ik in op station Alphen a/d Rijn. Methode 2 doet de aanname dat het
station van de eerder vergeten check-uit óók station Alphen a/d Rijn was.
3. Welk station doet de reiziger het vaakst aan, wat niet het check-in station is?
Voorbeeld:
Het station waar ik het vaakst in- en uitcheck is Alphen a/d Rijn. Dit keer ben ik ingecheckt in Utrecht
Centraal en daarna vergeten uit te checken op mijn eindstation (gemiste check-uit). Methode 3 doet
de aanname dat de vergeten check-uit heeft plaatsgevonden op station Alphen a/d Rijn, omdat dit
het station is waar ik het vaakst te vinden ben.
4. Naar welk station reist de reiziger het meest vanaf check-in station, of in de omgekeerde richting?
Voorbeeld:
Ik reis het vaakst op het traject Alphen a/d Rijn - Utrecht Overvecht. Als ik incheck op station Utrecht
Overvecht en daarna vergeet uit te checken, dan doet Methode 4 de aanname dat ik vergeten ben uit
te checken in Alphen a/d Rijn.

