Vejledning til operatørerne
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Introduktion
Dette dokument er en vejledning til brugen af Trafikweb på ekstranettet rettet mod operatørerne.
Indhold som findes på ekstranettet i første version vil være indhold fra det nuværende Trafikweb,
opsamlede data fra Tale-Dataradio samt mulighed for indtastning af udgåede ture og tilhørende oversigt.
Derudover vil der være en samling af links til andre ekstranetlignende systemer og kontaktinfo til Movia.

Sådan finder du ekstranettet
Ekstranettet finder du ved at skrive http://ekstranet.moviatrafik.dk/ i din browser – brug Internet Explorer.
Derefter vælger du Trafikweb. Du skal logge ind for at kunne tilgå Ekstranettet.

Hvordan får jeg adgang til ekstranettet, hvis jeg ikke er oprettet som
bruger
Hvis du ikke er oprettet som bruger, skal du skrive en mail til servicedesk@moviatrafik.dk. Du skal som
minimum oplyse om dit navn, e-mail, placering (operatør og garage), eller anden funktion f.eks. udkørsel.
Derefter vil du modtage en e-mail med password og log-in.

Hvordan får jeg support
Hvis du oplever problemer i forbindelse med dit brug af ekstranettet, skal du skrive en mail til følgende emailadresse: servicedesk@moviatrafik.dk.

Hvad er nyt
På ekstranet under Operatører er der ud over ”Busdrift linje” (før Pålogningsoversigt) og ”Hvornår kører
bussen”, opsamlede data fra Tale-dataradio, Havnebustællinger og indtastning af udgåede ture samt
tilhørende oversigt. Derudover er der en oversigt over andre systemer rettet mod operatørerne.
”Linjeændring og flagning” er flyttet til siden ”Oversigt over andre systemer”

Generel information
1) På forsiden åbnes ekstranettet for operatører ved at klikke på ”Operatør” i menuen.
2) Navigation
Du finder rundt i Trafikweb ved hjælp af menuen, som kommer frem når der klikkes på ”Trafikweb” i
topmenuen.

3) Print
Tabellerne på ekstranettet udskrives ved hjælp af menuen ”Handlinger” i venstre hjørne af tabellen – vælg
”Udskriv”. Her kan man også eksportere indholdet i tabellen til f.eks. Excel og pdf og udskrive der fra.

4) Kontaktinfo
Kontaktinfo er en oversigt over de kontaktpersoner i Movia der er relevante for den enkelte operatør på
garageniveau.

Forside
På forsiden af ekstranettet finder du følgende indhold:
1) TDR status – på operatørniveau – et her-og-nu billede
2) Overordnet TDR status – for alle operatørerne– et her-og-nu billede
3) Indrapportering af udgåede ture

TDR – d.d.
I tabellen TDR - d.d. findes opsamlede taledataradio data fra dags dato, dette er et her-og-nu billede som
opdateres hver 5. min. Data findes på operatør-, garage- og linjeniveau. Klik på det lille ikon uden for
operatørnavnet for at folde det næste niveau ud.

TDR – 7 dage
I tabellen TDR – 7 dage findes opsamlede taledataradio data 7 dage tilbage. Data findes på operatør- og
garageniveau. Klik på det lille ikon uden for operatørnavnet for at folde det næste niveau ud.

TDR – driftsstatus
I tabellen TDR – driftsstatus findes opsamlede taledataradio data på overordnet niveau. Data findes på
operatør-, garage- og linjeniveau. Klik på det lille ikon uden for operatørnavnet for at folde det næste
niveau ud.

Hvornår kører bussen
Tabellen indeholder data om hvornår bussen kører – planlagte afgange og realtidsafgange. Der kan søges
på dato, linje, retning, stoppested og tidspunkt.

For at få vist hele tabellen i et vindue, er det muligt at klikke på den lille pil, som derefter skjuler drop
down-boksen. For at få vist drop down-boksen igen klikker man på pilen en gang til.

Busdriftslinje
Informationer om log-on status, på linje-, bus- og turniveau. Klik på linket under ”Tur” for at åbne disse
niveauer. Der kan søges på linje, dato og bus.

Når man står under ”Tur” og vil foretage en ny søgning eller tilbage til hovedrapporten, skal du klikke
knappen ”Tryk her - Tilbage til hovedrapport”.

Udgåede ture
Oversigt over indberettede udgåede ture.

Havnebustællinger
Oversigt over afgangstider, af- og på stigninger. Her kan søges på dato, rederi, havnebuslinje og
busnummer.

Links til andre systemer
Her er samlet en oversigt over eksisterende ekstranetlignende løsninger inkl. links til systemerne.

