Apeldoorn, 25 november 2021
Betreft: Update projecten software ontwikkeling

Geachte relatie,
Het afgelopen jaar hebben wij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe software.
Groot aantal klantwensen in Tamis gerealiseerd
Er stonden veel klantwensen open in Tamis, en een groot deel daarvan is het afgelopen jaar
gerealiseerd. Dit heeft geleid tot het uitbrengen van een grote Tamis-release eind november, vergezeld
van een uitgebreide nieuwsbrief met alle wijzigingen, nieuwe functionaliteit en een handiger werking van
bepaalde modules. De volledige uitrol vindt plaats in december.
Tamis, Tamis Start en de Digitale Rittenstaat in Vlaanderen geoptimaliseerd
Ook voor alle gebruikers in Vlaanderen (Tamis, Tamis Start, de Digitale Rittenstaat en het Online
Ondernemersportaal) zijn veel werkzaamheden uitgevoerd.
Het tot stand brengen van de koppeling met Chiron via het Ondernemersportaal was al niet ingewikkeld,
maar we hebben voor de gebruiker een betere pagina ontwikkeld waarbij de stand van zaken direct
zichtbaar is.
In een komende release van onze mobiele dataterminal Mobitab zal de mogelijkheid worden toegevoegd
dat Mobitab de diverse kilometerstanden automatisch zal berekenen, waardoor er geen handmatige
invoer meer noodzakelijk is. Deze Mobitab release komt in Q1-2022 beschikbaar. Tevens is de software
geschikt gemaakt voor verschillende tablets, waaronder de Samsung 10 inch.
Ook voor NL een nieuwe Mobitab-release
Ook voor de Nederlandse Mobitab-gebruikers komt er een nieuwe release beschikbaar.
We hebben toegevoegd dat je een ritbewijs per e-mail naar een passagier kunt sturen (automatisch door
ingave in Mobitab), het dienstoverzicht is uitgebreid en een chauffeur kan aan het einde van een rit een
opmerking voor de centrale toevoegen. Deze Mobitab release komt eind Q1 beschikbaar.
Tevens is de software geschikt gemaakt voor verschillende tablets, waaronder de Samsung 10 inch.
Nieuw portalenplatform
Onze portalensoftware is dit jaar ook volledig vernieuwd. Naast een nieuw platform hebben we ook veel
tijd besteed aan gebruikersgemak en vormgeving. Ook zijn er nieuwe portalen voor Vlaanderen
toegevoegd, het Ondernemersportaal Plus en de Online Ritplanning. De komende maanden zullen wij
alle bestaande portalen migreren naar dit nieuwe platform.
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Dynamische Planner ver in ontwikkeling
Op basis van ver doorontwikkeld kaartmateriaal, routeberekeningen, diverse algoritmes en een heleboel
andere vervoers- en contractparameters zijn wij ver in de ontwikkeling van onze eigen Dynamische
Planner. De Routeplanner is er al (rittenbak omzetten in routes) en momenteel wordt gewerkt aan een
verfijning van de Planner die in de toekomst met zoveel mogelijk zaken rekening gaat houden om een
optimale combinatie van vervoer te berekenen en dit in te passen in de dagelijkse en vaste planningen.

tware developer and I am proud of it
I am a software developer and I am proud of it
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Tamis in the cloud
Verder hebben we een aantal vervoerders omgezet van Tamis op een eigen server naar Tamis in the
cloud, waarbij het grote voordeel is dat een groot deel van de inrichting en implementatie door onze
software specialisten gedaan kan worden, op afstand, en ook diverse controles en updates kunnen door
ons gemakkelijk en zonder aanzienlijke kosten of risico’s worden uitgevoerd. Daarnaast zijn belangrijke
omzet en prestatierapporten direct beschikbaar, zonder dat de ondernemer deze zelf hoeft te genereren.
Taxipoints op wifi
Ook onze Taxipoint die in diverse ziekenhuizen een belangrijke plaats heeft in het boekingsproces voor
zowel klanten als vervoerders, en het ziekenhuis zelf, heeft wijzigingen ondergaan. Zo is het mogelijk om
de datacommunicatie ook via wifi te laten verlopen. Deze wens komt uit de vele ziekenhuizen die gebruik
maken van onze taxipoints. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moeten de Taxipoints wel voorzien
worden van de nieuwste softwarerelease.
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