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Introduktion 
 

Hvad er Optimeret Ruteforslag? 
 

Optimeret Ruteforslag (OR) bruges til at optimere eksisterende Bruger/Elev disponeringer. 
En udregning bruger de manuelt defineret tider/destinationer/behov og prøver en 
kompleks udregning som levere den mest optimale plan. 
 
Udregningen bliver bygget op på mange forskellige regler, her er de mest interessante: 
 
 At den totale tid bliver så lille som mulig. 
 At den totale distance bliver så lille som mulig. 
 At bruge så få vogne som muligt. 
 Tager automatisk den vogn som er tættest på, Ledig og har det antal sæder som er 

påkrævet. 
 Kan tage højde for solokørsel, ledsager, kørestolsbrugere samt valg af fast 

vogn/chauffør for den enkelte bruger. 
 Kan tage højde for at udvalgte grupper ikke bliver blandet med hinanden. 
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Opsætning af OR 
 

Bruger opsætning 
 

Opsæt brugere med OR værdier  
 

 
 
 

1. Gruppe 
 

Vælg den gruppe som brugeren skal være i. 
 

2. Vogn 
 

Vælg en fast vogn som brugeren skal kører med.  
 

3. Opsamlings tid og type 
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Opsamlingstid  
 

Den tid i minutter som det tager brugeren at stige på vognen. 
 

Opsamlingstype 
 

Opsamlingstype kan være ”Længste tid” eller ”Samlet tid”. Se Opsamling- og 
Afsætningstyper 
 

4. Afsætnings tid og type 
 

Afsætningstid  
 

Den tid i minutter som det tager brugeren at stige af vognen. 
 

Afsætningstype 
 

Opsamlingstype kan være ”Længste tid” eller ”Samlet tid”. Se Opsamling- og 
Afsætningstyper 
 

5. Mer tid 
 

En tillægstid som kan bruges i speciale tilfælde f. eks hvor vognen ikke kan kører helt til 
destinationen på grund af en lille grusvej. 
 

6. Max tid i vognen i min 
 

Efterlad dette felt tomt for at benytte den standard der er blevet sat i option 30110, Du kan 
også vælge at skrive et andet tal som kun er gældende for denne bruger. 
 

7. Hjælpemidler og Behov 
 

I Hjælpemidler og Behov kan man vælge om brugerne er kørestolsbruger, har en ledsaget 
med og om brugeren skal kører solokørsel. 
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Brugerens behov 
 

Opdater brugernes behov 
 

 
 

1. Start klokken 
 

1.1 Start klokken 
 

Den tid som er gældende lige nu, det er også den tid som OR opdatere ved acceptering af 
en ny OR disponering. 
 

1.2 Start klokken før OR 
 

Den originale tid som er indtastet af en disponent, Det er den tid som altid vil blive brugt 
som en base for de næste OR udregninger. 
 

2. Start må ændres af OR 
 

OR kan selv bestemme sin starttid bare den når destinationen på den valgte ”Start klokken” 
tid. Se evt. Hvad er Intelligent tid generering? 
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3. Før/Efter afhentning 
 

3.1 Før afhentning 
 

Den tid i minutter som det er tilladt at komme før den planlagte tid ”Start klokken”. 
 

3.2 Før afhentning 
 

Den tid i minutter som det er tilladt at komme efter den planlagte tid ”Start klokken”. 
 

4. Slut klokken 
 

4.1 Slut klokken 
 

Den tid som er gældende lige nu, det er også den tid som OR opdatere ved acceptering af 
en ny OR disponering. 
 

4.2 Slut klokken før OR 
 

Den originale tid som er indtastet af en disponent, Det er den tid som altid vil blive brugt 
som en base for de næste OR udregninger. 
 

5. Slut må ændres af OR 
 

OR kan selv bestemme sin sluttid bare den når destinationen på den valgte ”Slut klokken” 
tid. Se evt. Hvad er Intelligent tid generering? 
 

6. Før/Efter afsætning 
 

6.1 Før afsætning 
 

Den tid i minutter som det er tilladt at komme før den planlagte tid ”Slut klokken”. 
 

6.2 Før afsætning 
 

Den tid i minutter som det er tilladt at komme efter den planlagte tid ”Slut klokken”. 
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Generer et Optimeret Ruteforslag 
 

Valg er ture/grupper/dato 
 

Under ”Bruger/elev kørsel” klikker du på fanebladet ”Ture”. 
 
Klik på OR knappen i bunden af siden 
 
 Nu skal du vælge hvilken Dato som OR skal generere et disponerings forslag på. 
 Vælg de Ture og/eller de Grupper som må blandes sammen i disponerings forslaget. 
 Hvis feltet ”Afdelinger” bliver vist vælger du den afdeling som du tilhører. 
 Vælg ”Intelligent tid generering” for at give OR fri mulighed for at optimere så meget 

som muligt. 
 
Start udregningen ved at klikke på OR knappen 
 

 
 

Udregningen nu i kø 
 

Når du har klikket på knappen vil din OR blive lagt i kø 
 
Og du vil kunne se jobbet er i kø i din webTour. 
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Klik på ”Jobs i kø: 1” for at få vist alle jobs som er eller har været i kø. 
 

 
 
OR vil nu stå og arbejde et nyt disponerings forslag, Når den er færdig med det vil der blive 
vist et grønt ok tegn i venstre side. 

 

Visning af den færdige disponering 
 

Når du har klikket på det færdige job vil du få vist din nye disponering.  
HUSK at dette er kun et forslag og intet er gemt endnu. 
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Overordnet disponerings info 
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Omkostninger på disponeringen 
 

 
 

Disponerings forslag 
 

 
 

Taxikørsel 
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FAQ 
 

Hvad er Intelligent tid generering? 
 

Intelligent tid generering kan bedst forklares med et eksempel. 
 
 Mette har følgende 2 behov 

 
Morgen behov Eftermiddag behov 

Afhentningssted Egen adresse Afhentningssted Benløse skole 
Start klokken 07:50 Start klokken 14:30 

Før afhentning 5 min. Før afhentning 5 min. 
Efter afhentning 5 min. Efter afhentning 0 min. 

    

Afsætningssted Benløse skole Afsætningssted Egen adresse 
Slut klokken 08:15 Slut klokken 14:50 

Før afsætning 15 min. Før afsætning 10 min. 
Efter afsætning 0 min. Efter afsætning 30 min. 

 
Om morgen må vognen hente hende fra 07:45 til 07:55 og aflevere hende på skolen 08:00 
til 08:15. 
 
Om eftermiddagen må vognen hente hende fra 14:25 til 14:30 og kører hende hjem 14:40 
til 15:20. 
 

Hvad effekt har Intelligent tid generering så? 
 

Slået fra: 
 
OR vil gøre alt hvad den kan for at overholde tiderne, hvis den ikke har mulighed for det vil 
turen blive vist som en taxa tur. 
 
Slået til (enten på det individuelle behov eller på alle når man starter en ny disponering): 
 
OR har nu et meget større tidsrum at udfører opgaven på, fordi det kun er den adresse der 
vægter mest som gælder. 
 
Hjemmeadressen vil altid vægte mindst. 
 
Så hun vil altid komme i skole til tiden og bliver hentet når hun har fri. 
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OR vil nu udfører opgaven på følgende måde: 
 
Om morgen må vognen hente hende nå det passer bedst og aflevere hende på skolen 
08:00 til 08:15. 
 
Om eftermiddagen må vognen hente hende fra 14:25 til 14:30 og kører hende hjem nå det 
passer bedst. 
 
Hvis Intelligent tid generering er slået til er det kun tiden som vil blive ændret, Alle andre 
regler (max kørertid i vogn, Fast vogn, osv.) vil stadig blive overholdt. 
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Opsamling- og Afsætningstyper 
 

Opsamling- og Afsætningstyper bruges til at udregne en mere realistisk tid ved 
opsamling/afsætning af flere brugere på samme lokation. 
 
Så hvis der kun er en bruger som skal hentes/bringes på samme lokation og tidspunkt er 
opsamlings- og Afsætningstypen ikke gældende, Kun det antal minutter der er indtastet er 
gældende. 
 

Længste tid 
 

Hvis der er 10 brugere som skal afsættes på samme tid så er det den tid som er størst som 
er gældende. 
 

Samlet tid 
 

Hvis der er 10 brugere som skal afsættes på samme tid så er det den samlede tid som er 
gældende. 
 

Eksempel 
 

Bruger  Opsamlingstid / Afsætningstid 

Bruger 1 1 min. 
Bruger 2 2 min. 

Bruger 3 3 min. 

Bruger 4 4 min. 
Bruger 5 5 min. 

   
Types Længste tid Samlet tid 

Den totale tid 5 min. 15 min. 
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Hvad er MasterPlan? 
 
MasterPlan er en plan som indeholder 14 Automatiske Disponeringer, en for hver dag en to uger (lige og ulige).  
På den måde er man fri for at kører en ny Automatisk Disponering hver dag, da vi bruger vores MasterPlan skabelon. 

Vigtig Information 
 
For at kunne bruge MasterPlan og forstå udregningen er det vigtigt at have læst afsnittene der omhandler Optimeret 
Ruteforslag i dokumentationen. 

Generer en MasterPlan 
 
Klik på fanebladet MasterPlan under bruger/elev. 
Her vil du finde en tom liste (Hvis du aldrig har oprettet en MasterPlan før).  
 

 
Klik på knappen Ny  
 
 
Nu skal der oprettes en ny MasterPlan: 
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1. Navn 
 
Angiv det navn som passer bedst til din MasterPlan 
 

2. Datoer 
 

2.1 Fra dato 
 
Angiv den dato som din MasterPlan skal starte fra. 
 

2.2 Til dato 
 
Angiv den dato som din MasterPlan skal kører til. 
 

3. Intelligent tid generering 
 
Vælg ”Intelligent tid generering” for at give MasterPlanen fri mulighed for at optimere så meget som muligt. 
Se evt. sektionen ”Hvad er Intelligent tid generering? ” under gennemgangen af OR dokumentationen. 
 

4. Grupper 
 
Vælg de grupper som MasterPlanen skal blande sammen. 
 

5. Ture 
 
Vælg de ture som MasterPlanen skal blande sammen. 
 

6. Afdeling 
 
Vælg den afdeling som MasterPlanen tilhører, (Hvis den er vist). 
 
Gem den nye MasterPlan 
 
Nu vil den nye MasterPlan kunne ses på listen 
 

 
 
Klik nu på knappen ”Generer ture ud fra MasterPlan”  
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Find din ny oprettede MasterPlan i list og klik på ”Generer ture ud fra MasterPlan”  

 

 
 

Overlappende MasterPlaner 
 
Hvis der allerede eksistere en MasterPlan som bruger et af dine behov, så vil det ikke være muligt at gennemføre 
genereringen. 
 

 

MasterPlanen nu i kø 
 
Når du har klikket på knappen vil din MasterPlan blive lagt i kø 
Og du vil kunne se jobbet er i kø i din webTour. 
 
 

 
 
 
Klik på ”Jobs i kø: 1” for at få vist alle jobs som er eller har været i kø. 
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MasterPlan vil nu stå og arbejde de nye disponerings forslag, Når den er færdig med det vil der blive vist et grønt ok 
tegn i venstre side. 
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Visning af den færdige disponeringer 
 
Når du har klikket på det færdige job vil du få vist din nye disponeringer.  
HUSK at dette er kun et forslag og intet er gemt endnu. 
MasterPlanen er delt op i 14 dage (2 uger lige/ulige). 
Du kan klikke på  ”> Se detaljer plan for ugedag lige/ulige” for at se det disponerings forslag som er gældende for den 
dag. 
 

Overordnet disponerings info 
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Hvis planen ser attraktiv ud skal du acceptere den ved at klikke på knappen i bunden. 
 

 
 
Du kan nu generer ture som normalt inde i bruger/elev generering,  
 

 Vælg den dag og din nye MasterPlan. 
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Avanceret opsætning og Options 
 

Systemindstillinger (options) 
Options er nogle af de knapper som kan drejes på for at få en mere realistisk udregning. 
 

30106 | Optimeret Ruteforslag - Auto kørestolsberegning 
Definere hvor mange klapstole/sidepladser en kørestol optager 
Standard værdi: 0 
 

30107 | Optimeret Ruteforslag - Nedsæt vogn hastighed med % 
Nedsætter vognens hastighed med X procent. 
Standard værdi: 25 
 

30110 | Optimeret Ruteforslag - Max køretid for bruger 
Max antal minutter en bruger må side i en vogn 
Standard værdi: 60 
 

30210 | Optimeret Ruteforslag - Min. timer for chauffør 
Minimum antal timer en chauffør skal have løn for 
Standard værdi: 4 
 

30211 | Optimeret Ruteforslag - Start pris for brug af chauffør 
Sæt prisen for at aktivere en ny chauffør 
Standard værdi: 0 
 

30212 | Optimeret Ruteforslag - Snit for chauffør løn 
Gennemsnitlig løn for en chauffør 
Standard værdi: 250 
 

30220 | Optimeret Ruteforslag  - Pris pr. liter brændstof 
Sæt hvad en liter brændstof koster 
Standard værdi: 7,51 
 

30221 | Optimeret Ruteforslag - Snit km pr. liter 
Sæt gennemsnit antal km kørt på en liter brændstof 
Standard værdi: 3,5 
 

30222 | Optimeret Ruteforslag - Snit slitage pris pr. km 
Sæt gennemsnit slitage pris pr. kørt km 
Standard værdi: 1,75 
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30223 | Optimeret Ruteforslag - Start pris for brug af vogn 
Sæt start pris for opstart af ny vogn 
Standard værdi: 500 
 

30224 | Optimeret Ruteforslag - Tolerance ved manglende før/efter tid 
Er den automatiske tolerance som bliver brugt hvis før/efter tolerancen på et behov ikke er 
sat. 
Standard værdi: 4 
 

30225 | Optimeret Ruteforslag - Max køretid før pause 
Max antal minutter som en chauffør må kører før hans køre- hviletid er opbrugt. 
Skal angives i minutter, 270 min = 4 timer & 30 min. 
Standard værdi: 270 
 

30226 | Optimeret Ruteforslag - Pause længde 
Min. Længden for en chaufførs pause. 
Skal angives i minutter. 
Standard værdi: 30 
 

30227 | Optimeret Ruteforslag - Hold pause i garage 
0: Pause på sidste lokation. 
1: Kør til garage. 
Standard værdi: 1 

 


