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Transportnummers en wat ermee te doen
1. De uren van het geplande transport wijzigen, het bestaande transportnummer
blijft.
Er werden reeds boekingen op geregistreerd. Door de uren aan te passen in 7.2.1.4.1
(inbrengen en wijzigen transportnummer) wordt automatisch in alle PO’s ook rekening gehouden
met de nieuwe uren..
2. Het volledige transportnummer verandert. Eventueel met andere uren. Inclusief
alle boekingen die er reeds werden ingeschreven.
Dit kan gewijzigd worden via 7.5.11.1. Alles wordt meegenomen bij deze manipulatie. Alle
boekingen en eventueel nog openstaande contingenten worden overgenomen naar het nieuwe
transportnummer. Er is eveneens mogelijkheid het oorspronkelijke vervoernummer volledig te
schrappen. Het is niet noodzakelijk het nieuwe transportnummer vooraf te creëren.
3. Het oorspronkelijke transportnummer wordt vervangen door 1 of meerdere
transportnummers.
Er wordt een verdeling gedaan tussen alle ingeschreven boekingen om deze bijvoorbeeld met 2
verschillende autocars te kunnen vervoeren. Bereid dit moeilijke werk goed voor.
Volgende programma’s kunnen gebruikt worden (afhankelijk van de verschillende manipulaties
die noodzakelijk zijn). 7.5.11.2 wijzigen transportnummer met selectie. Er kan gekozen worden
om te selecteren volgens Opstap- of afstapplaats. Op deze manier kan men alle boekingen voor
één en dezelfde opstapplaats in één enkele beweging van transportnummer veranderen. Men
neemt op deze manier eveneens de contingenten mee die op de nieuwe transportnummer
worden ingeschreven. Men kan eveneens tijdens deze manipulatie beslissen één of meerdere
opstapplaatsen weg te laten of toe te voegen. (de reeds ingeschreven boekingen van een
bepaalde opstapplaats worden mee overgenomen naar het nieuwe transportnummer). Enkel de
opstapplaatsen die aan de nieuwe transportnummers werden toegewezen kunnen nog geboekt
worden.
Het is niet nodig om vooraf de nieuwe transportnummers te creëren.
In het programma 7.5.1 kunnen na deze manipulatie lijsten gedrukt worden per
transportnummer (of per autocar zo men wil).
4. Wijzigen transportnummer per PO.
De bestaande PO’s worden omgeboekt naar een ander vervoernummer.
Vooraf : nieuwe transportnummers creëren met de bijhorende mogelijke opstap- en
afstapplaatsen en het aantal beschikbare zetels.
Er gebeurt een controle of op- en afstapplaats wel in het nieuwe transportnummer voorkomen,
indien niet, zal het systeem zeggen dat het nieuwe transportnummer niet gekend is. Daarnaast
gebeurt er tevens een controle omtrent het aantal beschikbare plaatsen. (indien u dit overstijgt
krijgt u hiervan een melding).
Nadat alle boekingen behandeld werden kan (indien nodig) het oorspronkelijke transportnummer
volledig geschrapt worden. D.i. veiligheidshalve zelfs aan te raden om aldus alle foute
inschrijvingen hierop te vermijden.
HOE DAN OOK :
o
o

Alles staat of valt met een goede voorbereiding.
Het is ten zeerste aan te raden een degelijke controle te doen of alle boekingen naar behoren
behandeld werden + controleer ook de totalen van begin en einde van deze manipulaties.
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Maak met je eigen collega’s duidelijke afspraken, om zoveel mogelijk alle mogelijke
tussentijdse problemen te vermijden.
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