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WORKPLACE 

Transport

Ta ett helhetsgrepp om företagets transporter. 
Boka, planera, utför, avrapportera och administrera 
transporter.  

I klienten, som utgör en central del i administratio-
nen, fi nns åtkomst till samtliga funktioner i trans-
portmodulen. Bokningar kan tas emot av kund-
mottagning via telefon eller webb. 

I bokningsformulär med planeringsschema kan 
man enkelt kontrollera tillgänglighet. Lediga tider 
kan illustreras med form och färg så att man enkelt 
förstår när bokningar kan göras. Transportören 
kan via mobil app uppdatera informationen kring 
tjänsten, direkt på plats.  

All information om transporten hanteras via regis-
ter och formulär. Initialt registreras de transport-
typer man har behov av, till exempel säng-, mat-, 
paket-, post- och patienttransporter. 

Varje transporttyp kan ha olika egenskaper och 
beteenden. Det är till exempel möjligt att styra 
mellan vilka tider bokningar får göras, beräkna 
tidsintervall per transport och sätta upp regler för 
när bokning och avbokning får ske. 

Det går även att ange om planering gentemot ett 
schema och resurser krävs eller om bokningar får 
skapas fritt. 

Transportplaneringen utgår från ett veckoschema 
och antal tillgängliga resurser vilket kan presente-
ras grafi skt. 

Transportörerna läggs i ett register och kan kopp-
las till transportklass. Denna egenskap kan sedan 
användas vid bokningar vilket innebär att det är 
möjligt att ställa krav på transportören som att 
till exempel enbart välja transportörer med viss 
behörighet. 

Transportören kan via mobil app effektivt avrap-
portera och hantera bokningar i fält. Det fi nns även 
möjlighet att skapa nya bokningar liksom bifoga 
bilder.  

Modulen har kopplingar till Fastighetsdatabas och 
registret Kund för att skapa förutsättningar för att 
hålla samman information och minimera dubbelre-
gistrering. 

Effektiv hantering av transporter - från planering till utförande. 


