ALLCOM PEOPLE KBF (KÖRPERBEHINDERTENFÖRDERUNG NECKAR-ALB), TYSKLAND

RASK HANDIKAPBEFORDRING
Når personbefordringen sker med egne vogne, egne patienter og uden taxameterafregning, er kravene til den interne ressourceudnyttelse ekstra stor. Derfor bruger handikaporganisationen KBF i den tyske delstat Baden-Württemberg ruteplanering med
Frogne AllCom til at sikre trygge og lønsomme transporter vha. integreret flådestyring,
der sikrer hurtig koordinering, effektiv kontrol og korrekte kørselsdata.

Rask befordring er sund forretning
Den private handikaporganisation KBF med hovedkontor i Mössingen i Baden-Württemberg, hører
til blandt de største i Tyskland. Udover at drive handikap- og ældreinstitutioner, sørger KBF’s egen
kørselsafdeling også for befordring af fysisk og psykisk handikappede patienter til og fra børnehaver, skoler, institutioner og værksteder. KBF’s egen vognpark på 400 minibusser transporterer
dagligt omkring 2.000 personer og tilbagelægger ca. 6 millioner kilometer om året, svarende
til 150 gange rundt om jorden. Chaufføromsætningen er relativ stor, hvilket øger behovet for
centralt at kunne koordinere, kommunikere med og lokalisere de enkelte vogne.

Hurtig reaktionsevne skaber tryghed

”Med funktioner som automatisk overvågning af køretider,
indbygget navigationssystem i vognene samt elektronisk
kørebog garanterer systemet optimal udnyttelse af ressourcerne
og maksimal tryghed for central, chauffører og patienter”.
– Driftschef Uwe Betz,
KBF

EFFEKTIV BEFORDRING MED ALLCOM PEOPLE
Effektiv turkoordinering
Trygge kørsler
Kørselsdata i realtid
Elektronisk kørebog
Automatisk administration

Al befordring bliver koordineret af 2 kørselscentraler. Driftschefen for kørselscentralerne, Uwe
Betz, udtaler: ”Vi havde brug for en løsning med GPS og direkte kommunikation til vores chauffører, så vi i nødstilfælde eller i skiftende situationer, kunne handle hurtigt. Med denne centralstyringsløsning fra Frogne kan vi ”live” følge turene og hurtigt omkoordinere, hvis nødvendigt.
Med funktioner som automatisk overvågning af kørselsstart tider, indbygget navigationssystem
i vognene samt en elektronisk kørebog garanterer systemet optimal udnyttelse af ressourcerne
– og maksimal tryghed for patienter, chauffører og central.”

Kommunikationen kører konstant
Kommunikation mellem vognene og centralerne sker via de økonomiske GSM/GPRS kanaler.
Centralserverne er koblet sammen med et GSM-netværk og hver pc’er er forbundet med telefonanlægget. I nødstilfælde kan chaufføren ringe direkte fra vognsystemet til en alarmcentral. Ud
over taleforbindelse kan centralen også sende databeskeder til en bestemt bil, til en gruppe eller
til alle bilerne. En bekræftelse fra chaufføren til centralen sikrer vished om, at informationerne
til den pågældende vogn er kommet frem. ”De åbne kommunikationslinjer øger trygheden for
patienterne og sænker stressniveauet for chaufføren, fordi han ved, at han ikke er alene og altid
kan komme i kontakt med omverdenen”, siger Uwe Betz.

Udrydde uautoriserede kørsler

Elektronisk kørebog eliminerer fejl

Med en vognpark spredt ud over et areal på størrelse med Sjælland, og
en relativ stor chaufførudskiftning, forekommer også kørsler, som ikke
er befordringsrelaterede. Systemets kontrolfunktioner hjælper med at
begrænse de uautoriserede kørsler til et minimum. Uwe Betz forklarer,
”Hos aktive vogne vises tidspunkt for vagtstart, chauffør og den meddelte
kørselsgrund. Når vognen ikke er aktiv vises informationerne fra sidste
tur. I vognene bliver tekstmeddelelserne for kørselstjenesten kvitteret som
læst. Fordi alle kørsler er bagud dokumenterede, kan vi også komme den
uautoriserede kørsel til livs”.

Tidligere noterede chaufførerne kørslerne i vognenes kørebøger, hvorefter
de samme oplysninger blev manuelt indtastet. Nu sker dataopsamlingen
elektronisk og fortløbende, ”Den manuelle indtastning fra 400 kørebøger
holdt en medarbejder fuldtidsbeskæftiget med tastearbejde, hvilket var
både uinspirerende og en fejlkilde i form af forglemmelser, forlagte bøger,
ulæselig håndskrift mv. Denne medarbejder har nu fået et andet jobindhold, og vi har fået brugbare og lettilgængelige kørselsdata i realtid”,
pointerer Uwe Betz.

Dataintegration styrker beslutningsgrundlag
Gode kort giver kort lokalisering
I centralen bliver vognpositioner vist på et digitalt kort. For aktive vogne
kommer informationerne online ind i systemet, og for allerede kørte ture
bliver kørselsforløbene gemt i databasen. I nødstilfælde kan en vogn
hurtigt lokaliseres eller, hvis turen bliver forsinket, en prognose om ny
ankomsttid, kan hurtigt fremskaffes. Vognenes GPS positioner bliver vist
som referencepunkter, og hvert enkelt referencepunkt kan udvælges med
klokkeslæt og gennemsnitshastighed. Selve kortmaterialet kommer fra anerkendte Tele Atlas ®, ”Den trinløse zoom giver hurtigt overblik og kortenes
behagelige brugergrænseflade gør hele kortfunktionen meget brugervenlig”, siger Uwe Betz.

Behovet for overblik over forretningen øges i takt med stigende antal aktiviteter. Hos KBF bliver informationer som starttid, kørselstid, strækning og
kørte kilometer automatisk registreret i vognsystemet. Alle informationer
bliver sendt til centralserverne og gemt i databasen. Datarapporter, som
tidligere kostede flere dages arbejde, tager nu kun minutter at få frem,
og kan uden problemer eksporteres til andre programmer, ”Uanset om
vi skal budgettere eller dokumentere driften, kan vi fra systemet trække
alle driftsdata ud og ind mellem andre systemer og applikationer. Det er
en kæmpe tidsbesparende fordel ved Frogne Allcom-løsningen. Og fordi
vi indsamler data automatisk og i realtid, har vi altid et nøjagtigt billede
af forretningen med mindst mulig tidsforskydning. Og de analyser vi kan
generere ud fra data er en uvurderlig hjælp, når vi skal vise og visualisere
stort set alle aspekter af vores befordringsaktiviteter”, afslutter en tilfreds
driftschef.
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