OS - Vervoer & Planning
Olstand Software - Vervoer & Planning is een unieke oplossing
voor de aanvraag, administratie en planning van het vervoer
van groepen mensen. De applicatie wordt aangeboden via het
internet en ondersteunt de volgende processen:






het traject van aanmelding van de scholen van de
leerlingen
de goedkeuringsprocedure bij de gemeente
de planning van de route
de bezetting van de speciaal ingezette vervoersmiddelen
de berekening van de gerelateerde kosten

De informatie over het vervoer is rechtstreeks toegankelijk voor
de scholen, gemeentes en de vervoerder, al naar gelang de
informatiebehoefte van de deelnemende partij. Het “Leerlingenvervoer West-Friesland” maakt al enkele jaren gebruik van OS Vervoer & Planning.
Proces
OS - Vervoer & Planning kenmerkt zich door de verschillende
partijen die met de applicatie werken. Voor het “Leerlingenvervoer West-Friesland” zijn de volgende rollen van belang:

Het “Leerlingenvervoer West-Friesland”
is een samenwerkingsverband tussen
meerdere gemeentes voor het inrichten
en beheren van het speciale vervoer
van leerlingen van en naar hun scholen.

 Centrale oplossing van inschrijving,
planning, vervoer en financiële
afhandeling voor gemeentes,
scholen en vervoerders

Scholen
Deelnemende scholen kunnen leerlingen aanmelden om deel te
nemen aan het vervoer. Alle gegevens die een rol spelen bij een
dergelijke aanvraag kunnen met een online formulier worden
ingevoerd. U bepaalt zelf welke informatie en vragen vastgelegd
moeten worden. Het Leerlingenvervoer ontvangt de aanvraag,
controleert de gegevens en verzendt de aanvraag door naar de
gemeente.
Gemeentes
Gemeentes ontvangen de voor hun bestemde aanvragen en
kunnen hun goed- of afkeuring via het systeem doorgeven.
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer coördineert alle aspecten rondom het
vervoer van de leerlingen. Het vervoer van de kinderen luistert
erg nauw waardoor de zaken rondom het vervoer goed op
elkaar afgestemd moeten zijn. De applicatie wordt gebruikt om
routes aan te maken, leerlingen in te plannen op routes, uitval
van leerlingen te administreren en mutaties door te voeren. Het
leerlingenvervoer staat centraal in het proces en onderhoudt de
contacten met de verschillende partijen.
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 Applicatie toegankelijk vanaf
iedere gewenste locatie
 Geen trainingskosten door
eenvoudige en consistente opbouw
van applicatie
 Stabiele omgeving en beveiligde
toegang tot data
 Minimale impact op uw IT
infrastructuur
 Beheer en onderhoud in handen
van Olstand of uw eigen IT-afdeling

“Door de oplossing van Olstand
hebben we meer grip op ons
proces en kunnen we een
kwalitatief hoogwaardige dienst
verlenen.”
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Vervoerders
De vervoerders raadplegen de applicatie om de
ingeplande routes van het Leerlingenvervoer te
downloaden, net als de opmerkingen die hierbij
zijn geplaatst.
Vormgeving & Rapportage
OS - Vervoer & Planning is door Olstand geheel
naar eigen wens in te richten. Als basis voor de
applicatie hanteren wij het Olstand Platform, dat
de stabiele basis vormt voor een optimale bereikbaarheid van uw applicatie.
Met dit platform zijn we in staat uw proces snel en
degelijk in te richten binnen de applicatie. Na een
eerste gesprek kunnen wij u op korte termijn een
demo-omgeving presenteren waarbij het systeem
precies is ingericht naar uw wensen.

kunt ook een samenvoeging maken van
bijvoorbeeld uw adresgegevens in de database
met uw brief in MS Word. Ook het genereren van
bestanden in het pdf-formaat behoort tot de
standaard mogelijkheden.
Olstand Platform

De applicatie is logisch van opbouw volgens een
vast stramien. In een altijd zichtbaar menu kan de
gebruiker een gewenste actie selecteren,
bijvoorbeeld het werken met leerlinggegevens.
Omdat de software intuïtief is opgezet, zijn er
geen kostbare trainingen nodig.

Het Olstand Platform vormt de basis van alle
applicaties die wij leveren. Het platform zorgt
ervoor dat de applicaties voldoen aan belangrijke
voorwaarden zoals goede beveiliging, een hoge
mate van schaalbaarheid en uitstekende
performance. De applicaties worden door het
platform ontsloten via het internet of uw eigen
intranet. U kunt werken via uw vertrouwde
webbrowser, zonder dat er extra software op uw
eigen computer behoeft te worden geïnstalleerd.
U kunt de software draaien op Windows-, Appleof Linux-omgevingen in de momenteel gangbare
browsers (Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, Safari en Opera). Uiteraard is de software
alleen toegankelijk via uw eigen gebruikersnaam
en wachtwoord en wordt de gegevensuitwisseling
met de server versleuteld verstuurd. U kunt daardoor rekenen op een optimale beveiliging.
Rechten

U kunt de gegevens gebruiken in uiteenlopende
rapportages en exportmogelijkheden. Er kunnen
uiteenlopende grafieken worden getoond en
geprint om een bepaalde status of ontwikkeling
snel inzichtelijk te maken. U kunt de gegevens
exporteren naar uw locale MS Excel versie, maar u
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De toegang tot onderdelen van het systeem en
gegevens kan worden ingericht door een
applicatiebeheerder. Aan de hand van rollen
kunnen toegangsrechten worden bepaald.
Hiermee worden gegevens en functionaliteiten
alleen beschikbaar gesteld aan de gewenste
groepen gebruikers.
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Beheer en Hosting

Olstand Software Solutions

De applicatie wordt u als dienst via het internet
aangeboden. Dit gebeurt op basis van een licentie.
Olstand zorgt voor het onderhoud van uw
systeem. Hiermee verzekert u zich van een altijd
goed functionerende omgeving. Bovendien zorgen
wij onder andere voor het goed beveiligen van de
server, de installatie van de updates, het
monitoren van de performance van het systeem
en het maken van de back-ups van uw gegevens.
Werkzaamheden die bij ons in goede handen zijn
en waarmee u veel tijd en geld bespaart.

Olstand Software Solutions is specialist in het
ontwikkelen en beheren van software-oplossingen
voor organisaties. Met het unieke web-platform
dat in eigen huis is ontwikkeld, kan Olstand snel
complete software-pakketten op maat leveren. U
kunt daardoor snel over de gewenste applicatie
beschikken, voor een prijs die ook nog eens ver
onder het gemiddelde kostenniveau ligt dat in de
ICT branche gebruikelijk is.

Het is ook mogelijk de software in eigen beheer te
nemen. In dat geval installeert u het platform en
de applicatie binnen uw eigen infrastructuur. Wij
bespreken graag met u de diverse mogelijkheden
op het gebied van hosting, beheer en onderhoud
van de software.

Olstand applicaties zijn eenvoudig en intuïtief in
het gebruik en snel te implementeren binnen uw
organisatie. U kunt de software als dienst
(Software as a Service) afnemen waardoor u geen
omkijken heeft naar beheer en onderhoud van de
applicatie. Olstand levert applicaties die volledig
naar uw wensen zijn ingericht. Aanpassingen aan
uw applicatie kunnen snel worden doorgevoerd
doordat uw applicatie onafhankelijk is van andere
implementaties. Met de software van Olstand
bespaart u tijd en geld, zodat u zich beter kunt
richten op uw primaire proces.
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Demo & Contact
Wij bieden u kosteloos een demo-omgeving aan waarmee u zelf kunt ondervinden of OS - Vervoer &
Planning iets voor u kan betekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Olstand Software Solutions
Kanaalweg 33-35
2903 LR Capelle aan den IJssel
Nederland

 + 31 10 4513516
 info@olstand.nl
 www.olstand.nl
Olstand Software Solutions is geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 24465461
BTW nummer: NL820951729B01
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