
Borgerkørsel - Bruger/Elev

•   Modulet hjælper dig med at holde rede på visitering og den enkelte borgers kørselsbehov. 
•   Modulet tager højde for de udfordringer, der gør OST-kørsel besværlig. 
•   Modulet gør det legende let at holde rede på håndtering og planlægning. 
•   Modulet gør det nemt for dig at holde rede på dokumentation, f.eks. sygefravær, ferie, fri, "no show". 
•   Modulet giver dig et større overblik over fakturering.

WEBTOUR BORGERKØRSEL  
GOD KVALITET OG ØGET KOMFORT TIL BRUGEREN 

webTours skræddersyede modul er udviklet til OST-kørsel.  
Offentlig ServiceTrafik er special-, handicap-,  skole- og dagcenterkørsel. 

Med webTours automatiske disponering får du optimal afvikling af dine specialkørsler 
 

+  Du får et operationelt overblik over daglige driftsopgaver, kørselsopgaver og tildeling af ture  
    til chaufførerne 
+  Du kan styre bussernes kapicitet, kvalifikationer og pauser. 

Med webTours kundetilpassede løsning kan du tilbyde dine brugere en tryg og sikker befordring til skole,  
hjem fra skole, til læge eller andet. Samtidig sikrer du, at både bruger og chauffør får en god oplevelse.

webTour Borgerkørsel  
modul er udviklet med  
forståelse for de  
udfordringer, der kan  
være for en virksomhed,  
der kører special- og  
handicapkørsel, samt  
skole og dagcenterkørsel. 
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"
Tilføj modulet Optimeret Ruteplanlægning (OR) 
 

Optimereret Ruteplanlægning bruges til at optimere eksisterende Bruger/Elev disponeringer. Ved hjælp 
af specifikke udregninger planlægges den bedste og mest optimale rute for chaufføren. 
+  Med OR sparer du både tid på administration af kørselsplanlægning og brændstof. 
+  Reduceret CO2 og brændstof optimerer din virksomheds konkurrenceevne i en uforudsigelig  
    branche og reducerer omkostninger.

webTour



OPLEV EN BETYDELIG GEVINST I VUNDET TID OG ØGET INDTJENING

WEBTOUR HAR MANGE ANDRE FUNKTIONER, DER HJÆLPER DIG I HVERDAGEN:  

 Du kan hurtigt og ubesværet forberede tilbud til din kunde baseret på tid- og  
        distanceestimater for ture 
 Fremsende tilbud og generere automatisk ordrebekræftelse på mail eller brev
 webTour indeholder et opfølgningssystem, der sikrer at alle tilbud bliver fulgt op
 Du sikrer, at de rette informationer og opgaver når ud til de rigtige chauffører
 Løbende indrapporteringsmuligheder for chaufførerne - f.eks. signatur,  
        billeddokumentation, udveksling af ture etc.
 Du kan fakturere dine kunder på grundlag af korrekt information
 Integration til virksomhedens finanssystemer som C5, Navision og e-conomic
 Generere fakturaer og eksportere dem til eksisterende ERP systemer
 webTour kan hjælpe dig med at lave et brugbart løngrundlag
 Få webTour.mobi på smartphone og tablet til dine chauffører 
 Det er nemt og hurtigt at tildele ture til chauffører, med egenkontrol af  
        arbejdstider.
 Databackup, så du ikke mister informationer
 Integration til flådestyring og tracking

STØRRE OVERBLIK,  
MINDRE ADMINISTRATION

WEBTOUR BORGER - BRUGER/ELEV KØRSEL

 Planlægning af faste ture 
 Håndtering af afbud, sygdom, ferie m.m.
 Automatisk opdatering af køresedler
 Udskrivning af dags- og ugelister
 Unikt overblik for hver enkelt bruger
 Flere adresser under samme bruger
 Flere kontaktpersoner under samme bruger
 Fjernadgang for chauffør via PC, smartphone og tablet
 Webbaseret -  tilgængelig overalt
 GPS integration

webTourRing til os allerede i dag på 70 200 698


