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7.5.17 Ophaaldienst
Probleem : voor een bepaald transport zijn er meerdere autocars, die overal ten velde klanten
dienen op te halen. Vervolgens moeten ze samen komen op een bepaalde plaats waar de klanten in
de definitieve car geplaatst worden om naar de bestemming te reizen.
Een planning voor de oorspronkelijke ophaling op de verschillende plaatsen dringt zich op.
Dit probleem wordt opgelost dmv ophaaldienst. Voor een ophaaldienst verandert er in de boekingen
eigenlijk niet. Dus voor de plaatsverdeling in de verschillende autocars worden de klanten geboekt
in de autocar die van de centrale opstapplaats naar de eindbestemming reizen.
De ophaaldienst wordt enkel gemaakt indien nodig.

GEEN VASTE OPHAALDIENSTEN
De programma’s die gebruikt worden bevinden zich in de menu 7.5.17
Fase 1 : éénmalig aanmaken van de verschillende ophaaldiensten voor elk van de daarin betrokken
producten.

7.5.17.11 Inbrengen en wijzigen van ophaaldienstnummers
Voor de verschillende vervoersproducten zal men één of meerdere ophaaldienstnummers creëren
(max 1 voor elke dag), je kiest hier vrij welke nummer je gebruiken wil.
Maak er één voor elke dag van de week, en om het onderscheid direct te zien kan gebruik je bv.
dezelfde nummer als de dagnummer (1= maandag, 2=dinsdag ….7=zondag) met een aanduiding of
het om een heenreis dan wel een terugreis gaat, eventueel gevolgd door het uur waarop de dienst
aan de centrale vertrekplaats afreist.
Fase2 : na de inschrijvingen van de boekingen, voor elke vertrekdatum afzonderlijk worden de
volgende stappen afgelopen.
Stap 1:

7.5.17.2 Lijst op te halen
Deze lijst moet je een overzicht geven wat betreft de ophalingen voor een bepaalde dag per
ophaaldienstnummer. Op basis hiervan zal er kunnen beoordeeld worden op het nodig of wenselijk
is verschillende cars, minibussen, taxi’s in te zetten om op de aangegeven dag de klanten op de
verschillende plaatsen op te halen.
Stap 2:

7.5.17.1 Inbrengen en wijzigen van ophaaldienst
Hierin worden voor de nodige dagen de ophalingen ingegeven.
Je begint met op te geven voor welke datum je de ophaaldienst gaat ingeven. Vervolgens vraagt
het systeem of het hier om een heen of een terugreis handelt. Dit geef je in (H of T).
Vervolgens geef de ophaaldienstnummer in (vb. vertrek op vrijdag, heenreis 5H).
In een tabel gaat het systeem u voor alle geboekte opstapplaatsen een regel aanbieden, met telkens
vermeld hoeveel personen hier zullen opstappen.
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Hier wordt dan voor elke opstapplaats aangegeven door welke ophaalbus deze zal aangedaan
worden . Om redenen van sorteringen enz. is men hier verplicht de betreffende bus aan te geven
met een nummer.
Opgelet : niet panikeren, het systeem gaat hier kijken naar volledige transportproducten.
Systematisch zullen alle plaatsen waar klanten opstappen worden aangeboden voor een
ophaaldienst aan te maken.
Bij het doorlopen van deze procedure worden de uren gehaald uit de verschillende producten, deze
worden hier ingevuld en bijgehouden (+ eventueel terug ingeschreven in de betreffende boeking als
de parameters op deze manier zijn ingesteld).
Je kan nu per opstapplaats aangeven welke car, waar welke klanten zal gaan ophalen.
Er is eveneens de mogelijkheid voorzien de nummer op te geven van de aansluitende car waarmee
ze naar hun bestemming zullen rijden.
Stap 3:

7.5.17.3 Lijst voor chauffeur
Voor de betreffende datum, voor één autocar apart of alle tegelijk. Afdruk.
Deze lijst vermeld de uren van de verschillende opstapplaatsen en eveneens de nummer van de
autocar waar de klanten bij aankomst op de centrale plaats zullen moeten overstappen.
Deze lijst is de uiteindelijke lijst die de chauffeur zal meekrijgen.
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