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Consat Telematics System
Consat Telematics System är ett intelligent transportsystem (ITS) byggt för huvudmän och operatörer inom kollektivtrafik.
Consat Telematics System erbjuder följande grundfunktioner: Fleet Management, Realtids trafikinformation, Trafikövervakning, Kommunikation, statistiker.
Consat Telematics System har varit i drift i mer än två decennier och har ständigt förbättrats. Det är ett pålitligt, anpassningsbart och utbyggbart system.
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Consat Telematics System || Översikt
Applikationen är uppdelad i sex olika fält/sektioner:
Menyrad
Funktionsfält
Tab 1

Tab 1

X

Tab 2

X

Tab 3

Menyrad
X

Tab 4

X

Funktionsfält

X

Tab 2

Övre verktygsfönster

X

Tab 3

Vänster
verktygsfönster

Statusfält

Funktioner som rör hela
applikationen.
Knappar och funktioner
som rör ett eller flera
verktyg.

Grundläggande statusinformation om systemet.

Verktygsfönster Där alla verktyg finns.

X

Tab 1

X

Tab 2

X

Tab 3

X

Undre verktygsfönster

Varje verktyg i ett verktygsfönster har en egen fik.

• Den aktiva verktygsfliken är orangefärgad.
• Stäng ned verktyget genom att klicka på X (funktionen kan vara borttagen beroende
på konfiguration).
• En mörk pil i änden av flikraden visar att fönstret innehåller fler verktyg än vad
som ryms i raden. Klicka på pilen för att se de överskjutande verktygsflikarna.
• Docka ur ett verktyg genom att klicka på dess flik, hålla nere (vänstra) musknappen,
dra verktyget ut från verktygsfönstret och släppa knappen – ett nytt flytande fönster
öppnas för att rymma verktyget. För att lägga det tillbaks, tryck på ”docka tillbaka”
knappen i verktygets högra hörn
.

Vänstra och övre verktygsfönstret har en minimeringsknapp
som låter dig fälla undan
fönstren för att låta övre verktygsfönstret få mer plats på skärmen.

Statusfält

Koppla ifrån

Fordonsräknaren

Visste du att...

För att nå inställningsmenyn måste
uppkopplingen till centralsystemet brytas.
Det finns två sätt att göra detta:

Fordonsräknaren visas i statusfältet.
Den visar två siffror ABC (XYZ).
ABC hänvisar till antalet fordon som
för närvarande trafikerar en tur. XYZ
hänvisar till alla aktiva fordon i systemet, dvs. de som har skickat
en fordonsrapport inom 30* minuter (standardinställningar).

Håll muspekaren över
fordonsräknaren i statusraden för
att öppna en tidtabellsavvikelse
översikt för alla aktiva fordon.

• Välj Koppla ifrån i Arkiv-menyn.
• Klicka på
i funktionsfältet.

Koppla upp
För att åter koppla upp dig mot
centralsystemet gör du på motsvarande sätt:
• Välj Koppla upp i Arkiv-menyn.
• Klicka på
i funktionsfältet.

Databaskoppling
Längst till höger i statusfältet ser du
statusen för kopplingen till databaserna.
En grön bock visar att allt fungerar som
det ska.
Ett rött kryss visar att någon del av
uppkopplingen inte fungerar korrekt.

XYZ inkluderar alla fordon i ABC, plus de med en grå
fordonssymbol (mellanturer, klara med sina omlopp men
fortfarande inom 30* minuter från deras senaste rapport, okänd,
etc.)

Övre diagram visar antal
passagerare som befinner sig på
tidiga, itid eller sena (krävs APC).
Nedre diagram visar antal fordon
som är tidiga, itid och sena.

Skapa Diagnospaket
När du rapporterat fel i applikationen enligt Era rutiner och
upprättat kontakt med Consat Support, kan du genom att välja
funktionen Create Diagnostics Zip, automatiskt packa ner alla
relevanta diagnosloggar i en zipfil genom att klicka på knappen
Diagnos i funktionsfältet .
Ett fönster öppnas där du får skriva en kort beskrivning av
problemet. Du ombedds bläddra till och välja mapp där filen ska
sparas.

Tid Tooltip
Håll muspekaren över klockan
i det nedre högra hörnet för
att visa fönstret för tid (zon)
och visa aktuell systemtid,
datum och tidszon.
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Vad menar du?
En del ord och uttryck kanske känns främmande för dig. Just därför har vi inkluderat en liten ordlista.

Datortermer

Kollektivtrafiktermer (Consat Telematics System)

Klicka

Tryck ned och släpp upp vänster musknapp en gång.

CTRL

Kontrolltangenten på tangentbordet. Håll nere kontrolltangenten (CTRL)
och klicka med musen för att markera flera saker samtidigt i applikationen.
Håll nere kontrolltangenten och klicka på en av många markerade saker för
att avmarkera denna men behålla övriga markeringar.

Aktivt fordon

Fordon som rapporterat till centralsystemet minst en gång de senaste 30
minuterna.

Utsättning

Knytande av omlopp (fordonstjänster) till specifika fordon.

Centralsystem

De databaser och processer som fungerar som ”kommandocentralen” eller
hjärnan i Consat Telematics System.
Skillnaden mellan verklig och planerad avgång (enligt tidtabell).

Dubbelklicka

Tryck ned vänstra musknappen två gånger i snabb följd.

Avvikelse

Högerklicka

Tryck ned och släpp upp höger musknapp en gång.
Skifttangenten på tangentbordet (markerad med pil uppåt). Håll nere
skifttangenten och klicka på två skilda rader i en lista för att markera alla
mellanliggande rader.

Störning

SHIFT

Snabbmeny

Meny som är knuten till en enhet, till exempel ett fordon och som visas när
du högerklickar på enheten.

Inforuta

Liten informationsruta som visas när du håller muspekaren över en enhet,
till exempel en fordonssymbol, i applikationen.

Trädstruktur

Ett sätt att visa information i olika hierarkiska nivåer. Underliggande
nivåer kan döljas/visas genom att du klickar på plus- minustecken vid
överliggande nivå.
Trädstruktur
+ Nod1
- Nod2
Undernod1
Undernod2

Fritext

Slinga

Ljudutrop

Fordonsrapporter

Geofence

Planerad störning stänger av prognosvisningen under viss tid. Störningar
kan hanteras per:

• Hållplats
• Omlopp
• Linje som passerar hållplats
• Tur
• Tur som passerar hållplats
Informationsmeddelande som kan knytas till en eller flera
informationspunkter. Meddelandet är tidsstämplat och gäller endast under
specificerad tid.
Induktiv kommunikationsenhet placerad under vägbanan. Ger tillgång till
viss information och absolut positionering.
Ett talmeddelande som kan knytas till en eller flera informationspunkter.
Meddelandet tidsstämplas och gäller endast under specificerad tid.
Meddelanden med varierande datainnehåll som fordonsdatorerna skickar
till centralsystemet. Fordonsrapporter kan skickas vid händelser som avgång
från hållplats eller en viss tid efter senaste rapporten.
Ett geografiskt avgränsat eller definierat område som hanterar olika regler,
t.ex. in- och utgång, förarhändelse, osv.
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Vad menar du?
Hållplats || Hållplatsområde || Reglerhållplats

Hållplats

Geografisk plats där passagerare går
på/av fordon.
T.ex.

Centralstationen A
Ullevi A

En hållplats där avgångstiden regleras

Reglerhållplats och registreras. Fordonet ska lämna

}

Hållplatsområde

Flera hållplatser inom samma
område som grupperats under
gemensamt namn.
T.ex.

Centralstation
Saltholmen
Ullevi

hållplatsen i tid och absolut inte före
angiven avgångstid.

Länkar || Länkpunkter || Av rutt (omväg)

Länk
Av rutt

Fordonet kör utanför
gränsradien runt
länkpunkterna som
definierar rutten.

Vägen mellan två hållplatser. Den har inmätt längd i
meter och flera mellanliggande punkter (länkpunkter).
Grundinställningen är 100 meter mellan varje länkpunkt
men detta beror på avståndet mellan hållplatserna och är
inställbart.
Varje länkpunkt har en gränsradie som är 70% av avståndet
till nästa länkpunkt på rutten. Ett fordon räknas som av
rutt om det flyttar sig utanför området som byggs upp av
länkpunkternas gränsradier.
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Vad menar du?
Rutt || Linje || Tur
Starthållplats

Linje 42

Rutt
Rutt 1138

Linje

Rutt 1701

Linje 42 har 2 rutter mellan start- och ändhållplats
• Rutt 1701 (blå)
• Rutt 1138 (orange)

Ändhållplats

Tur AAA: 06.35 - 07.15, Linje 42, Rutt 1701 (blå)

Tur

Tur CCC: 07:45 - 08.20, Linje 42, Rutt 1701 (blå)

En serie hållplatser förbundna med
länkar, med starthållplats och ändhållplats
(destination). T.ex. Rutt 1701 och Rutt 1138.

En serie rutter mellan ändhållplatser.
Beskrivs med namn eller nummer. T.ex.
Linje Grön som innehåller både Rutt 1701
och Rutt 1138.
Fordonsrutt med specifik start- och sluttid
för viss trafikdag. Varje tur har eget IDnummer. T.ex. Tur CCC.

Tur UUU: 08:40 - 09:25, Linje 42, Rutt 1138 (orange)

Depå || Omlopp || Förartjänst

Centralstation
Depå

Depå

Bellevue

Plats där fordonen parkeras/
underhålls när de inte är i tjänst.

}

Omlopp

Ett omlopp skulle kunna bestå av till exempel:
Tur 1: Centralstation 9.10- Saltholmen 10.00
Tur 2: Saltholmen 10.15 - Ullevi 10.40

Saltholmen

Ullevi

En serie turer som beskriver ett fordons arbete
under vanligtvis en trafikdag och som knyts till ett
fordon.

Tur 3: Ullevi 10.45 - Bellevue 10.59

Förartjänst

En serie turer som beskriver ett fordons arbete
under vanligtvis en trafikdag och som knyts till en
förare. En förare kan byta fordon under samma
förartjänst.

Obs! En del omlopp/förarstjänster innehåller även tomturer från och till
depå och mellan turer.
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Vad menar du?
Prognos

Prognos

Den tidpunkt ett fordon beräkas ankomma
till en hållplats.

Centralsystemet håller hela tiden reda på hur lång tid
det tagit för de senaste fem fordonen att köra varje länk
och deras hållplatstider vid hållplatsen, dvs hur länge de
har stannat vid hållplatsen.
Den informationen används för att beräkna den
genomsnittliga länktiden: Ett allmänt mått på hur lång
tid det troligen kommer ta för nästa fordon att köra
länken.
Eftersom alla fordon rapporterar när de avgår från en
hållplats kan centralsystemet med hjälp av länktiden
beräkna hur lång tid det kommer att ta innan det
ankommer till nästa hållplats och visa detta på
informationsskyltar och webbsidor.

Tidigare (5) bussar

Men vad händer om ett fordon mellan två hållplatser
hamnar i en kö?
Jo, ombord på varje fordon beräknar fordonsdatorn
hela tiden hur fordonet ligger till i förhållande till
tidtabellen. Om fordonsdatorn i fordonet beräknar en
större förändring skickar den omedelbart en rapport till
centralsystemet. Rapporten innehåller en tidsstämpel
och information om hur långt fordonet hunnit köra
längs länken. Det avståndet mäts kontinuerligt med
hjälp av en odometer (hjulvarvsräknare).

Nästa hållplats

Centralsystemet beräknar hur mycket, i procent, som
återstår av länken genom att använda länklängden i
trafikdatat och informationen om hur långt fordonet
kört.
Med hjälp av länktiden kan systemet sedan räkna ut hur
lång tid det tar att köra resten av länken och uppdatera
prognoserna.
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Kommunikation mellan aktörerna

Kontorsapplikationer

Mjukvara /
Dataförsöjningssystem

Fordonssystem

Webbpublicering av
realtidsinformation

Kommunikationssystem

Centralsystem

Hållplatsskyltar

Fordonen, utrustade med
fordonsdatorer, kommunicerar med
Dataförsörjningssystemet med hjälp av
ett kommunikationssystem (3G/4G/
GPRS-nätverk).

Dataförsörjningsystemet
kommunicerar med
Centralsystemet för att
vidarebefordra meddelanden
och data mellan fordonen och
centralsystemet.

Centralsystemet kopplas till
kontorsapplikationerna för
trafikövervakning etc.
Systemet distribuerar också prognoser
och störningsinformation till webben
och informationsskyltarna.
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Fordonsrapporter
Mycket av den information du ser i de olika verktygen är hämtad
direkt från fordonsrapporter (meddelanden) som skickas från fordonen
till centralsystemet. Fordonsrapporterna skickas inte hela tiden eller
med jämna intervall (annat än i vissa speciella fall) utan bara när
fordonssystemet känner av att något har hänt som behöver rapporteras.
Här är några exempel på händelser som ger upphov till en
fordonsrapport:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankomst till hållplats
Dörröppning
Avgång från hållplats
Passerad hållplats (utan dörröppning)
Av rutt
Ankomst slinga
Manuell ompositionering
Avvikelse mot tidtabell har ändrats mer än 30 sek
(konfigurerbar).

Om inget händer som ger upphov till en fordonsrapport kommer
fordonet att skicka sin position efter en viss konfigurerbar tid, för att
inte ”försvinna från kartan”.

Aktiva fordon
Realtid verktyg visar bara aktiva fordon för att undvika en röra av inaktiva fordon.
Ett fordon anses vara aktivt om det har skickat en fordonsrapport inom de senaste
30* minuterna. Därefter döljs det från realtid verktyg som Karta, Linjer, Aktiva
fordon, Linjeöversikt, Linerutter, Trafikstatus, osv.
Du kan alltid hitta inaktiva fordon via Sök fordon, Hållplatsshistorik, kundsupport,
Trip Playback, Route Checker, osv.

Hur ser en vanlig hållplats ut, med hänsyn till
fordonsrapporter?
Hållplats
Den gröna cirkeln visar systemets
”hållplatsgräns”, en 25 meters
radie runt hållplatsen.
3, 4
300 meter* ifrån nästa
hållplatsen. Om avståndet
är färre än 300 meter*,
utroppet sker när fordonet
lämnar hållplatsen.

2

5

1
1

Fordonsrapporter
1 Internt utrop När ett utrop skickas via fordonets interna högtalare.
2 Vid hållplats När fordonet är inom 25 meter från hållplatspositionen.
3 Dörröppning Dörrarna öppnas, oavsett position.
4 Ankomst När fordonet är inom 25-metersradien, om en Dörröppning-rapport har
skickats.
5 Avgång När fordonet lämnar 25-metersradien runt hållplatspositionen, om en
ankomstrapport skickats.
* Kan konfigureras
** Obs! Om fordonet inte stannar eller inte öppnar sina dörrar (händelser # 3 och 4), blir
det en annan händelse, dvs ”hållplats passerad” som rapporteras vid ”Avgång” (#5).
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Förargränssnitt
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Förargränssnitt visas på en pekskärm installerad ombord på fordonet. Skärmen
brukar kunna nås av föraren så att de enkelt kan interagera med det, både
manuellt och visuellt. Observera att skärmen är lås under färd av säkerhetsskäl.
Förargränssnittet kan variera mellan olika system eftersom det finns en hel del
funktioner att välja.

Grundläggande information
Fordonsikonen visar fordonstyp och när dörrarna
öppnar. Den kan också visa realtidsinformation
såsom stanna-indikator, passagerarräkning, aktiva
fel, slingindikering, signalprioritet, signalstyrka, osv.
Destinationsskylten visas under fordonsikonen i
övre vänstra hörn. Den visar det exakta innehållet
av fordonsskylten oavsett om föraren använder
automatiskt eller manuellt skyltstyrning. Innehållet
brukar inkludera linjenummer, destination och ev.
via destination. Linjenummer kan ersättas med ord,
men också symboler för, t. ex. skolbuss, flygbuss, osv.

Ruttfältet
I ruttfältet visas normalt de fem nästa hållplatserna på den
nuvarande rutten. Varje hållplats visas i sitt eget fält tillsammans
med planerad avgångstiden från hållplatsen och en ikon som
indikerar hållplatsstyp (vanlig - svart punkt, t.ex. Lallerstedts
gata, reglerhållplats - svart punkt med vit prick i centrum, t.ex.
Amiralen). Avstånd till nästa hållplats kan visas bredvid planerad
avgångstiden, och uppdateras när fordonet kör. Fordonets position
visas med en blå pil längst rutten.
Valfri information som kan visas:

• Stanna-indikator, då en passagerare trycker på en stannaknapp ombord.
• Samtrafikhållplatser visas med en linje åt vänster, t. ex. Amiralen.
• Driver Coaching information, t.ex. Central Park.

Utsättningsinformation visas längst ner på skärmen
och inkluderar omlopp, linje, tur och förare.
Manuell skyltning och utsättning anges med en
svart handsymbol till vänster av deras respektive
fält.

Informationscenter

Avvikelse från tidtabellen
I det centralt placerade punktlighets-/avvikelsefältet
visas den nuvarande avvikelsen från tidtabellen både
numeriskt och grafiskt. I den övre sektionen visas
avvikelsen numeriskt. En ”positiv” avvikelse (+) här
betyder att du ligger före tidtabellen.
Den grafiska avvikelsemätaren visar avvikelsen på
en grön (efter tidtabell)/röd (före tidtabell)-skala.
Mätaren ger snabbt en ”känsla” för hur du ligger till
mot tidtabellen.

1

Informationscentervyn visar alla aktuella trafikmeddelanden, olästa
textmeddelanden, Genvägar (funktionsknappar) och Avvikelser på
separata flikar.
En röd rektangel indikerar med en
siffra antalet olästa meddelanden/aktiva
genvägsfunktioner/avvikelser där orsak inte
rapporterats. Det gäller bara att trycka på
informationscenterknappen för att öppna
informationscentervyn.

1

Traffic Studio utbildningsmaterial || s.13

Inställningar || Visning av fordon
Funktion
Visning av fordon

Här konfigurerar du inforutor och fordonssymboler, ställer in gränsvärden för
punktlighet och när fordon räknas som aktiva. Det är även här du hanterar
linjegrupper.

Tillgång
Visning av fordon

1. Koppla ifrån systemet (
)
2. Välj Arkiv > Inställningar > Visning av fordon

Skärmtips (Inforuta)

Fordon (Identitet)

Här väljer du vilken information som ska visas i fordonets
inforutor.

Inkludera ytterligare information om fordonet i olika verktyg, t.ex.
”fordon” i Aktiva Fordon.

Klicka i de olika rutorna för att inkludera dem i inforutan.

Linjegrupper

Spara ändringarna genom att klicka på Spara. Avbryt
stänger fönstret utan att spara.
Du kan sortera i vilken ordning informationen visas
genom att markera en rad och flytta den uppåt eller nedåt
i listan med de gråa pilknapparna.

Fordonsetiketter.
Klicka i rutan om du vill inkludera informationen i fordonsetiketterna
(tänk på att för mycket information i etiketterna kan vara störande).

Presentation
I övre delen av fältet ställer du in gränsvärdet för när fordon ska
räknas som aktiva i systemet.
Se till att ”Det finns ett utsättningssystem” om Er installation
inkluderar central utsättning.
Kartans fågelsträcka: Alla ruttlänkar mellan positioner som är
längre från varandra än det konfigurerade avståndet (i meter),
eller längre från varandra i tid (i minuter) än det konfigurerade
tröskelvärdet, visas streckade på kartan.
Flikar för punktlighetskategorier
Traffic Studio visar fordon med olika symbolfärger beroende på
hur de ligger till gentemot tidtabellen.
Under de här flikarna ställer du in gränsvärdena, symbolstorleken
och färgen för varje avvikelsekategori.

Här lägger du till, tar bort och redigerar linjegrupper. Dessa kan
sedan nås direkt från komponenten Linjegrupper i funktionslisten.
För mer information om Filter (regex), se manualen.
Lägg till en grupp
1. Välj System och klicka på Ladda för att generera linjerna i fliken Välj.
2. Klicka på Lägg till.
3. Namnge gruppen i textfältet Gruppnamn. Knappen Lägg till byts till Spara. Klicka
på den för att spara den nya gruppen.
4. Kryssa i de linjer som ska ingå i gruppen under fliken Välj. Du kan dubbelkolla vilka
linjer är valda under fliken Vald.
5. Klicka på Spara i fönstrets nedre högra hörn när du
är klar med din(a) grupp(er). Notera att du kan skapa
flera grupper innan du sparar.
Redigera en grupp
1. Välj System och klicka på Ladda (om system inte
redan är valt).
2. Välj grupp i menyn Gruppnamn.
3. Klicka i eller klicka ur linjelistan så den motsvarar de
linjer du vill ska ingå.
4. Fortsätt redigera andra grupper eller tryck på Spara för
att spara ändringarna.
Ta bort en grupp
1. Välj System och klicka på Ladda (om system inte redan är valt).
2. Välj grupp i menyn Gruppnamn.
3. Klicka på Ta bort
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Inställningar || Skärmtips och etiketter, Rasterkarta
Funktion
Skärmtips och
etiketter

Konfigurerar informationen i etiketter för omlopp/förartjänst,
linjer, förare, hållplats/hållplatsläge, tur och operatör. Notera
att fordon har sina egna inställningar i Visning av fordon.
* De här inställningarna gäller bara för den inloggade
användaren.

Tillgång
Skärmtips och
etiketter

1. Koppla ifrån
2. Arkiv -> Inställningar ->
Skärmtips och etiketter

Tips
Visste du att...

Du kan sortera i vilken ordning
information visas, genom att ordna
dem med de grå pilar som finns till
höger.

1. Välj relevant flik.
2. Kryssa i rutan Etikett: Värde för att inkludera informationen i tabeller, sökkriterier
etc. Kryssa i Skärmtips: Titel och / eller Skärmtips: Värde för att inkludera
informationen i skärmtips.
3. När du är nöjd: Klicka på Spara. Observera att detta stänger fönstret. Vi föreslår att
du gör alla ändringar du behöver i alla flikar innan du sparar.

Funktion
Rasterkarta

Välj startplats och zoomnivå för din rasterkarta.
* De här inställningarna gäller bara för den inloggade
användaren.

Tillgång
Rasterkarta

1. Koppla ifrån
2. Arkiv -> Inställningar -> Rasterkarta

Använd latitud- och longitudkoordinater eller navigera
på kartan på den högra sidan till önskad plats.
Du kan zooma in och ut tills du är nöjd.
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Aktiva fordon
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Funktion
Aktiva fordon

Tillgång
Aktiva fordon

Visar en lista över alla aktiva fordon
och sorterar dem per linje.
Undre verktygsfönstret || Verktyg ->
Fordon -> Aktiva fordon

Begränsa urvalet
För att begränsa urvalet kan du filtrera visningen. Du
kan använda tre olika filter för detta: Linjegrupper
(i funktionslisten), Operatörsval och Intervall i
verktygsfönstret.

Linjegrupper
Välj de linjegrupper du vill visa med hjälp av verktyget i
funktionslisten. Du kan definiera linjegrupper under Arkiv
> Inställningar > Visning av fordon.

Filter och Sök
Rullgardinsmenyer och kryssrutor tabellen automatiskt.
I sökfältet kan du mata in text eller nummer och
automatiskt uppdatera innehållet i tabellen för att
markera cellerna som innehåller dessa tecken. Klicka
på förstoringsikonen för att aktivera ett sökfält för varje
kolumn, oberoende av varandra.

Information i Aktiva fordon

Kommunikationsgraf

Listan i verktyget uppdateras i realtid och ny information visas
genom att bakgrunden blinkar till i gult.

Du kan välja att se ett stapeldiagram som visar antalet
kommunicerande fordon över tid genom att trycka på
diagramknappen i verktygets övre högra hörn.

Du kan lägga till/ta bort kolumn genom att höger-klicka på
rubrikerna och markera / avmarkera dem.
Du kan sortera listan efter valfri rubrik och i valfri ordning
genom att klicka på rubrikhuvudet.
Linje

Linjen fordonet rapporterar att det kör.

Fordon

Fordonsnumret.

Destination
Förartjänst
Omlopp
Tur

Turstatus
Senaste hållplats
Avstånd

Avvikelse
Passagerare
Sekvensnummer
Slingrapporter

Sista hållplatsen enligt rutten.

Fordonssymbolernas färg visar deras rapporterade
avvikelse från tidtabellen. Gränsvärden
och färgkoder ställer du in under Arkiv ->
Inställningar -> Visning av fordon.

Turens namn (nr.).

Startad, Utanför rutt, Avslutad, Kö, Övning
(utbildning), förstärkning, m.m.
Senaste hållplats som fordonet stannat vid.

Avståndet i meter från förra hållplatsen, eller
ett statusmeddelande: Ankomst, Avgång, På
hållplats, Av rutt, Manuell ompositionering förare, Automatisk ompositionering.

Avvikelsen mot tidtabell enligt senaste fordonsrapporten.
Det totala antalet passagerare ombord fordonet, som går ombord fordonet och som lämnar
fordonet vid den sista hållplatsen.

Sekvensnummer för varje fordonsrapport. (Låter dig hitta tappade fordonsrapporter då det
blir luckor i nummerföljden.)
Antalet slingor som passerats under perioden.

Tiden fordonet stannat vid senaste hållplatsen.

Giltiga flaggor

Visar status för validering.

Statusflaggor

Skyltstyrning
Laddnivå

Klicka igen på diagramknappen för att stänga diagrammet.

Omloppsnummer.

Tid vid hållplats
Operatör

Den vertikala röda linjen i diagrammet visar den aktuella tiden.

Förartjänstnummer/namn

Senaste Kommu- Senaste rapportens tidsstämpel
nikation

Symboler

Diagrammet täcker den aktuella kalenderdagen (00:00 till
23:59). Höjden på varje diagramstapel representerar antalet
fordon som kommunicerat inom varje 15-minutersintervall.
Både utsatta och icke utsatta fordon är inkluderade.

Fordonets operatör.

Visar kommunikationsläge: ”Tetra” eller ”UDP/
IP”.

Hur fordonets skyltar styrs: Automatiskt (ingen
text)/Manuellt/Externt (extern skyltstyrningsenhet).
Elfordon. Batteriets nuvarande laddningsnivå.

Tips
Visste du att...

• Du kan sortera informationen efter valfri kolumn.
Klicka på rubrikhuvudet.
• Ett fordon skickar avgångsrapport (avgått från hållplats)
när det detekterar att det är utanför en 25 meters radie
runt hållplatsen som lämnats.
• Du kan dubbelklicka på en rad i Aktiva fordon för att
zooma in på fordonet i Karta.
• Gula fält som blinkar till indikerar ny information.
• Fordon som har turstatus mellan, dvs kör på mellantur/
tomtur, visar information om nästa tur. Detta syns med
en pil (->) innan linje, destination och tur.
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Felhistorik
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Funktion
Felhistorik

Tillgång
Felhistorik

Visar både aktiva och historiska
systemfel/tekniska problem i fordonet/
skyltsystemet.
Popup || Snabbmeny fordon ->
Visa fordonfel för, snabbmeny
informationspunkt -> Felhistorik

Fordonssymbolen

Information i verktyget
Typ

Sammanfattning

Symbol som indikerar skylttyp.

Kort sammanfattning av felet – för snabb identifikation.

Allvarlighetsgrad Hur allvarligt felet är (inklusive om det är åtgärdat/manuellt återställt).
Tid

Tid och datum då felet triggades i fordons-/skyltsystemet.

Id

Unikt fel-Id.

Beskrivning

En kortfattad beskrivning av problemet och hur felkoden triggats. Normalt en
lättförståelig beskrivning av vad som är fel.

I applikationer som har servicen felhantering aktiv visas de
fordon som har aktiva fel, alltså fel som inte är åtgärdade,
med en aktiva fel-statussymbol (en röd triangel).
Hitta fordon med aktiva fel
För att snabbt hitta de fordon som har aktiva fel kan du
använda ”Aktiva fel”-filtret i verktyget Aktiva Fordon.

Översikt

Anteckningar

Verktygsfönstret är mycket enkelt. Alla felkoder visas i en lista
som kan filtreras med tre olika filter.
• Fritextfiltret låter dig se endast rader/fel med minst en
cell som helt/delvis matchar filterinnehållet.
• Kryssa i inaktiva-rutan för att se alla fel, inte bara de nu
aktiva.
• Allvarlighetsgradsfiltret låter dig filtrera bort alla
felkoder som har annan allvarlighetsgrad än de du vill se.
Du kan till exempel filtrera bort allt utom kritiska och
stora (allvarliga) fel.
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Fordonsgrupper
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Funktion
Fordonsgrupper

Tillgång
Fordonsgrupper

Hantering av fordonsgrupper som kan användas för
gruppsamtal och gruppmeddelande i Talkommunikation
och Skicka Textmeddelande.
Övre verktygsfönstret || Verktyg ->
Fordon -> Fordonsgrupper

Verktygsfönstret
Verktygsfönstret består av två delar. Alla sektioner har fritextfilter för att du
enkelt ska kunna hitta en specifik grupp/specifika fordon i långa listor.
• Fordonsgrupper (vänster): En lista över alla aktuella fordonsgrupper.
• Gruppdetaljer (höger): Redigerbara fält för den valda/nya
fordonsgruppen, inkl. en lista över alla fordon som kan adderas till
gruppen.

Fritextfilter
Du kan filtrera alla listor genom att skriva in text/nummer i
respektive fritextfilter.

Skapa ny fordonsgrupp

1. Klicka på Ny (grupp) i Fordonsgrupper-sektionen.
2. Mata in gruppnamn och ev. beskrivning i
Gruppdetaljer-sektionen.
3. Välj den operatör gruppen ska tillhöra.
Fordonslistan fylls därefter enligt detta val med
operatörens fordon. Observera att det inte går att
ändra operatör efter att du sparat gruppen.
4. Flytta de fordon du vill ska ingå i gruppen från
Tillgängliga fordon till Valda fordon. Du
kan dubbelklicka på ett fordon, eller markera
fordonsrad och använda övre pilknappen
. För
att välja flera fordon, använd SHIFT och/eller
CTRL på standard Windows-menyn, och sedan
klicka på övre pilknappen

. För att välja bort ett fordon, gör samma och klicka på nedre

pilknappen
.
5. Klicka på Spara för att spara gruppen. Den blå raden uppdateras med gruppensdetaljer. Klicka
på Avbryt för att sluta gruppskapelse utan att behålla den.

Redigera en fordonsgrupp

1. Välj en fordonsgrupp i listan. I Gruppdetaljer-sektionen visas gruppnamn, beskrivning och
valda fordon. Notera att du inte kan ändra operatör.
2. Ändra namn, beskrivning eller lägga till/ta bort fordon.
3. Klicka på Spara för att behålla dina ändringar eller Avbryt.

Ta bort en fordonsgrupp

1. Välj en fordonsgrupp i listan.
2. Klicka på Ta bort för att radera den från listan. Notera att gruppen tas bort direkt. Du kan inte
ångra dig.
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Förare

Lägg till förare
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Funktion
Förare

Tillgång
Förare

Hantera, administrera och logga ut
förare i systemet.
Vänster och undre verktygsfönstret ||
Verktyg -> Förare

Undre verktygsfönstret
Här listas alla förare efter anställningsnummer. Du kan söka
bland förarna genom att skriva in hela eller delar av namn,
anställningsnummer eller annan information i sökrutan.
• Klicka i Aktiv för att endast se aktiva förare, klicka ur
för att istället se ej aktiva förare.
• Klicka på en rad för att markera/välja en förare
• Tryck Esc för att avmarkera
• Dubbelklicka på en förare för att öppna ett nytt
verktygsfönster med förarspecifik information
• Knapparna Lägg till förare och Ändra förare öppnar
också ett nytt fönster.

Information i verktyget
Anställnings- Anställningsnummer (Förar-ID).
nummer
Förnamn

Förarens förnamn.

Aktiv ändrad

Datum och tid när förarens aktiv-status
ändrades senast.

Efternamn
Beskrivning
Operatör
Fordon

Förarens efternamn.

Fri beskrivande text om föraren.
Den operatör föraren tillhör

Om föraren är inloggad på ett fordon visas
detta här (fordonsnummer/namn)

Vänster verktygsfönster

Logga in förare

Vänstra verktygsfönstret används för hantera föraruppgifterna.
Här kan Namn, Beskrivning och medlemskap i förargrupper
matas in/ redigeras. Det finns även möjlighet att lägga in en
bild på föraren. Här kan du även markera om föraren är aktiv
eller ej.

Du kan logga in en förare till ett valt fordon genom snabbmenyn
för fordon. Notera att i detta fönster visas endast aktiva förare
som inte redan är inloggade på ett fordon. Vill du ”flytta” en
förare från ett fordon till ett annat behöver du först logga ut
föraren från det första fordonet (se Logga ut förare).
1. Högerklicka på fordonets symbol för att öppna snabbmenyn
för fordon. Välj Logga in förare.
2. Popupfönstret Logga in förare visas. Detta är en filtrerad
version av det vanliga förarverktyget, med samma
filtreringsmöjligheter. En blåmarkerad ruta i botten på
fönstret påminner dig att du behöver välja förare i listan att
logga in på det angivna fordonet.
3. Klicka på den förare du vill logga in.
4. Klicka på Logga in förare för att logga in föraren på fordonet.
Avbryt stänger popupfönstret utan att logga in någon förare.

Lägg till förare
1. Klicka på Lägg till förare för att öppna ett nytt förar-fält i
vänstra verktygsfönstret.
2. Mata in informationen (tänk på att mata in ett unikt IDnummer).
3. För att lägga in ett foto, klicka på Bläddra och välj bilden.
(Bilden laddas automatiskt upp till centralsystemet när du
sparar föraren)
4. Klicka på Spara när du är klar.
Uppdatera/ändra förare
1. Markera en förare i listan i undre verktygsfänstret och
klicka på Ändra förare, eller dubbelklicka på raden i listan.
Ett nytt förar-fält öppnas i vänstra verktygsfönstret.
2. Gör ändringarna.
3. Klicka på Spara när du är klar.
Logga ut förare
Det finns tre enkla sätt att logga ut en förare:

• Högerklicka på fordonets fordonssymbol någonstans i
applikationen och välj Logga ut förare i snabbmenyn,
föraren loggas ut omedelbart (ingen bekräftelsedialog).
• Högerklicka på fordonsnumret i förarlistan i Förareverktyget och välj Logga ut förare i snabbmenyn,
föraren loggas ut omedelbart (ingen bekräftelsedialog).
• Markera föraren i förarlistan och klicka på knappen
Logga ut förare i verktygsfältets nedre högra hörn.
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Förarlarm
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Funktion
Larm

Tillgång
Larm

Förmedla föraralarm från fordonen i
systemet till centralen.
Överfallslarm visar alla loggade larm.
Popupfönster || Aktivering av föraren
Undre verktygsfönstret || Verktyg ->
Överfallslarm visar alla loggade larm.

Larmfönster - visas vid larm
När en förare slår larm visas ett separat rödmarkerat popupfönster i alla aktiva applikationer uppkopplade till
centralsystemet. Fönstret visar en karta med endast det larmande fordonet i centrum. Fönstret innehåller också
information om fordonet: dess fordon-ID, position, hastighet, rörelseriktning och vid vilken tid larmet aktiverades.
Det finns även möjlighet att zooma in/ut i kartan, och att använda fordonssnabbmenyn.
När en användare trycker på Acceptera kommer övriga användare att få denna bekräftelse och larmet slutar att låta.
Användaren kan avaktivera larmet, i fall av falskt larm eller test, genom att trycka på Avaktivera. Notera att man först
måste acceptera ärendet innan man kan avaktivera det.

Inställningar
I inställningar för alarm kan du konfigurera larmljudet i
applikationen.

1. Koppla ifrån systemet (
).
2. Välj Arkiv > Inställningar > Larm.
3. Välj ljud.
3.1 Använd system ljud genom att klicka på Använd
systemljud.
3.2 Använd eget ljud genom att klicka på Använd vald
ljudfil.
3.2.1 Klicka på Bläddra och peka ut den fil du vill
använda.
4. Klicka på högtalarens ikon för att testa din ljudfil.
5. Klicka på OK när du är nöjd med dina ändringar.

Överfallslarm verktyg
Överfallslarm visar alla loggade larm, även testlarm, med information om larmande fordon, aktiv larmperiod och
vilken användare som accepterat respektive avaktiverat larmet.
• Ett fritextfilter låter dig snabbt hitta ett specifikt larm.
• Testlarm indikeras med en grön bock i kolumnen Test.
• Klicka på en rad i den övre larmlistan för att se tidsstämplar för varje individuell uppdatering i det undre
detaljfältet. Då en användare accepterat/avaktiverat larmet indikeras detta i separata kolumner.
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Geofence
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Funktion

Visning av geofence-områden på kartan.

Geofenceverktyget är mycket enkelt:

Geofence

Tillgång
Geofence

Översikt

Undre verktygsfönster och Kartan ||
Verktyg -> Geofence

• Alla geofence-områden i systemet visas i en lista.
• Klicka på ett geofence i listan för att få detaljerad information om detta i detaljfältet till
höger.

I systemet kan sådana virtuella områden användas för en rad funktioner. De
kan trigga informationsmail till valda användare då (valda) fordon kör in i
eller ut ur området, trigga signaljusprioritet, hantera terminaler med många
hållplatser, hantera lokal styrning av drivlinan på vissa Volvobussar, bestämma
lokalt definierade Driver Coaching-trösklar för till exempel lägre maxhastighet
utanför skolor, osv.
Geofencetyper
Ett antal olika geofencetyper hanterar dessa skilda funktioner – dessa är
färgkodade i Traffic studio.

• Coaching zon
: Denna geofencetyp används för att trigga emailnotifiering då förare kör in eller lämnar zonen, överskrider lokalt satta
driver coaching-gränser för hastighet, hård inbromsning, osv.
• Signalprioritet
: Signalprioritetszoner och -linjer används för att
trigga trafiksignal-prioritetsbegäran som skickas till signalsystemet. När
fordonet passerar linjen i viss riktning triggas prioritetsbegäran.
• Terminalområde
: Terminalområden, eller ”stora hållplatser”, är
geofenceområden som definierar ett område som normalt rymmer
många hållplatser, som är så tätt placerade eller utan möjlighet till
pålitlig GPS-positionering att de måste hanteras som en hållplats av
systemet.
• GPS
: Detta geofenceområde styr hur fordonen detekterar rutten
och rapporterar inom områdets gränser. Det kan till exempel användas
för att skapa ”vattenvägar” där fordonet lastas på en färja och fraktas
över ett vattendrag, och alltså inte rullar trots att det följer ”rutten”.
• Vägbegränsningszon
: Detta geofenceområde används för att trigga
varningar för förare och trafikledare att fordonet är på väg mot en
vägsträcka med hinder – för låg fri höjd eller för smal vägbana.

• Dubbelklicka på ett geofenceområde i
listan för att zooma till detta på kartan.
• På kartan kan du högerklicka på
ett geofenceområde och välja Visa
geofencedetaljer för att markera det i
verktygets lista och se dess detaljinformation i detaljfältet.
• Tre filter; regler (geofencetyper), operatör och ett fritextfilter,
låter dig snabbt hitta de geofenceområden du söker. De påverkar
både kartan och tabellen.
• Specifika geofencer kan även visas/döljas efter behov för att göra
kartbilden renare. Klicka på ögat för att visa
eller dölja
den
valda geofencen.

Tips
Visste du att...

Tryck ”Esc” för att avmarkera
geofencezonen i listan (och
stänga detaljfältet).
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Händelser:Konfiguration
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Funktion
Händelser:Konfig

Tillgång
Händelser:Konfig

Realtidsvisning av händelser genererade av fordon, hållplatser och
utsättningar (genererade av centralsystemet).
Vänster verktygsfönster || Verktyg -> Händelser ->
Händelser:Konfiguration

Färgkodning
Händelser kan ha fyra allvarlighetsgrader: blå för information,
gul, orange och röd för stigande allvarlighetsgrad.

Ställa in tröskelvärde
1. Välj operatör.
2. Välj händelsetyp i listan. Ett
underliggande fält med tillgängliga
menyer och funktionsalternativ för
händelsen kommer visas.
3. Ändra tröskelvärde genom att skriva
in nytt värde eller justera upp/ned med
pilknapparna i fältet.
4. Klicka på Spara för att spara
ändringarna.
Notera att inte alla händelsetyper har
justerbara parametrar.

Aggregerad förarhändelse
Aggregerad förarhändelse är en mycket flexibel men också ganska komplex funktion. Du kan
skapa olika aggregerade förarhändelser, med olika namn och med varierande ”känslighet” för olika
förarhändelser för att specialanpassa förarövervakningen. Dessa varianter kallas ”instanser” och du kan
ge dem egna namn. Varje aggregerad förarhändelse är förarspecifik.
Skapa en aggregerad förarhändelse
1. Välj Aggregerad förarhändelse i händelselistan.
2. Kryssa i aktiv-rutan för att aktivera aggregerade
händelser.
3. Klicka på Lägga till för att addera en ny aggregerade
händelser-instans.
4. Skriv in ett lämpligt namn för den nya instansen.
5. Ställ in tidsfönstret – den tidsperiod under vilken
händelsevikterna kommer att summeras. Formaten är
HH:MM:SS.
6. Ange ett värde i % för var och en av de händelser
som skall övervakas. Observera att värdet måste vara
mellan 0 och 100%, där 0% utesluter händelsen från
instansen.
7. Klicka på Spara för att spara instansen.
Redigera en aggregerad förarhändelse
1. Välj Aggregerad förarhändelse i händelselistan.
2. Välj instansen i listan.
3. Gör dina ändringar (namn, händelsevikter).
4. Klicka på Spara för att behålla dina ändringar.
Summering och triggning
Hur fungerar det då? Jo: Varje gång ett förarevent inrapporteras till centralsystemet så adderar
Traffic Studio procentvikten av alla föregående förarevent som inkommit under den konfigurerade
tidsperioden bakåt i tiden, till procentvikten för denna förarhändelse (för det specifika fordonet/
föraren). Blir summan mer än 100% så triggas den aggregerade event-instansen.
Eftersom en enskild förarhändelse bara kan vara med och trigga en aggregerad förarhändelse-instans
så “nollställs” historiken för varje individuell förarhändelse-instans varje gång den triggats.
Vid nästa inkommande förarhändelse kommer det alltså att vara “tomt” på förarhändelser bakåt
i tiden, för just denna instans. De förarhändelser som var med och triggade den första instansen
kommer däremot att inkluderas summeringen för att trigga övriga instanser. Instanserna är alltså helt
separata och påverkar inte varandra på något sätt.
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Händelser
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Funktion
Händelser

Tillgång

Händelser-verktyget visar i realtid de händelser som registrerats
i systemet det senaste dygnet. Nya händelser läggs till i tabellens
överkant.
Undre verktygsfönstret || Verktyg -> Händelser -> Händelser

Händelser

Händelsetyp-filtret
Använd händelsetyp-filtret för att endast se händelser av de
typer du valt. En räknare visar hur många händelsetyper ingår i
filtret, t.ex. (18/21).
1. Klicka på Händelsetyp-filtret-knappen för att öppna menyn
med kryssrutor för alla händelsetyper.
2. Kryssa i/ur rutorna tills endast de händelsetyper du vill se är
ikryssade. Stäng menyn genom att klicka igen på knappen.
Listan uppdateras automatiskt.

Nya händelse
Nya händelser läggs till toppen av listan vartefter de registreras och färgmarkeras i gult under
några sekunder för att fånga din uppmärksamhet.
Meddela
Du kan arbeta med andra verktyg och få en notifikation när en ny händelse registreras.
Klicka på

för att aktivera denna funktion.

När den är aktiv åtföljs varje händelse kommer av ett notifikationsljud, oavsett om verktyget
Händelser är aktivt eller inte.
Verktyget använder Windows notifikationsljud - se till att detta är aktiverat på datorn.
Gulmarkerad verktygsflik vid nya meddelanden
När ett annat verktyg i verktygsfönstret är aktivt och alltså täcker över Händelser-fönstret
blir Händelser-fliken gulmarkerad vid varje ny händelse för att fånga din uppmärksamhet.

Aggregerad förarhändelse
Fritextfiltret
Utöver Händelser-filtret kan du filtrera listan med hjälp av ett fritextfilter. När du använder
detta filter markeras också de tabellceller som överensstämmer med filtertexten/numret.
Listan uppdateras automatiskt.

Bekräfta händelser
Den här enkla funktionen kan användas för tydligare arbetsfördelning.
En användare kan klicka i kryssrutan i Bekräftad-kolumnen för att, för övriga användare,
visa att han/hon hanterar en händelse. Dessa kan sortera sina listor för att endast visa de
händelser som ingen ännu bekräftat.
En bekräftad händelse visar användarnamn och bekräftelsestid. Notera att du inte kan ångra
att du har bekräftar en händelse.

Aggregerade förarhändelse-instanser listas med instansnamnet, som i exemplet är ”Test 2” i
beskrivningsfältet. Tidsstämpeln motsvarar sista händelse som triggat instansen.
Klicka på raden för att expandera denna. De enskilda händelserna visas hierarkiskt
underordnade med kursiv text för att skilja dem från övriga händelser i tabellen.
Informationen motsvarar den om övriga händelser.

Kopiera rader
Du kan välja en eller flera rader (SHIFT-klicka / CTRL-klicka), kopiera dem (CTRL-C)
och sedan klistra dem (CTRL-V) i andra program/dokument som Anteckningar, Word och
Excel.
Exportera till Excel
Klicka på Excel-knappen i funktionsfältet för att exportera den aktuella Händelsestabellen
till Excel. En spara dialog låter dig namnge och välja en plats för filen.
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Funktion
Händelser:Historik

Tillgång
Händelser:Historik

Visning av händelser genererade av fordon, hållplatser och
utsättningar (genererade av centralsystemet) för ett valt datum.
Undre verktygsfönstret || Verktyg -> Händelser -> Händelser:
Historik

Sök
1. Välj från-to datum med hjälp av kalendern.
2. Klicka på Sök för att få fram händelserna.
3. Välj vilka händelser du vill fokusera med Händelser: Filter.
4. Filtrera vidare genom att skriva in bokstäver och/eller siffror i fritextfiltret.

Heat Map
Funktionen Heat Map visualiserar data grafiskt överlagrat på kartbilden. Den används för att se antal
händelser i relation till geografisk position.
Färgerna som visar tätheten varierar från grönt över gult, orange till rött. Grönt betyder få rapporter/
area medan rött representerar områden med flest rapport/area.
Heat Map visar bara de händelser som ingår i Händelser: Filter-lista.
För att aktivera Heat map, klicka på knappen längst upp till höger i verktygsfältet
funktionen är avstängd som standard för att minimera verktygets laddningstid.

. Observera att

Händelser: Filter
Filtrera informationen i tabellen genom att välja
de händelser som du tycker är intressanta. En liten
räknare låter dig veta hur många händelser som
visas, t.ex. (19/21).
1. Klicka på Händelsefilter för att öppna en lista
med alla tillgängliga händelsetyper.
2. Klicka på en kryssruta för att välja denna
händelse eller avmarkera motsvarande händelse.
Tabellen uppdateras automatiskt.
Kopiera rader
Fritextfiltret
Utöver Händelser-filtret kan du filtrera listan med hjälp av ett fritextfilter.
När du använder detta filter markeras också de tabellceller som
överensstämmer med filtertexten/numret. Listan uppdateras automatiskt.

Du kan välja en eller flera rader (SHIFT-klicka / CTRL-klicka), kopiera dem (CTRL-C) och sedan
klistra dem (CTRL-V) i andra program/dokument som Anteckningar, Word och Excel.
Exportera till Excel
Klicka på Excel-knappen i funktionsfältet för att exportera den aktuella Händelsestabellen till Excel.
En spara dialog låter dig namnge och välja en plats för filen.
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Funktion
Importera trafikdata

Tillgång
Importera trafikdata

Importera, godkänna och driftsätta
trafikdata i Consat Telematics System.

Övre verktygsfönstret || Verktyg ->
Importera trafikdata

Fliken Loggfil
För avancerade användare finns de kompletta loggarna tillgängliga under fliken Loggfil. Menyer låter
dig välja dataset och specifik loggfil och en Spara-knapp låter dig spara den visade loggfilen lokalt.
Kontakta Consat Telematics för beskrivning av dessa loggfiler.

Importprocessen är uppdelad i tre distinkta steg: Import, Verifiering och Driftsättning
Hela processen kan göras manuellt eller automatiskt, en gång om dygn.

Fliken Loggar
Loggar för de senaste importerna finns tillgängliga under loggfliken.

• Loggen för en pågående process kan du öppna med loggknappen till höger om
förloppsindikatorn i det aktuella importsteget.
• I varje loggfält hittar du tre översiktsindikatorer som visar om importen passerat
motsvarande steg eller om problem uppstått. Dessa indikatorer visar även med
loggfältet minimerat om importen löpte hela vägen till driftsättning, eller ej.
• Importfel av samma typ loggade i sekvens grupperas för enklare översikt.
Expandera gruppen genom att klicka på expandera-knappen i vänsterkanten.
Antal fel i gruppen är angivet inom parentes.

Allvarlighets symboler
Här visas med symboler, motsvarande dem i loggknapparna, vilken allvarlighetsnivå händelsen hade.
Information: Inget fel
Varning: Mindre allvarligt icke hindrande fel.
Det finns tre typer av varningar.

• Utsättning borttagen (omlopp)
• Överlappande turer
• Destination saknas
Hindrande fel: Importen stoppades.

Fel och felbeskrivningar kommer från Windows egen felhanterare. Felet visas som:
”Import avbrutits på grund av ett allvarligt fel”, följt av text från Windows händelsehanterare.

Hindrande fel vid uppladdning

Uppladdningen avbryts vid hindrande fel. Förloppsindikatorn och loggsymbolen växlar till rött. Kolla
på loggarna för mer information om felet/felen.
Manuellt återstartad uppladdning vid hindrande fel

Importsteg

Översiktstatus

Import

Lyckat steg utan problem

Verifikation

Lyckat steg med varning(ar)

Driftsättning

Misslyckats steg pga allvarligt fel. Processen stoppas.

Ett tillfälligt kommunikationsproblem kan ligga bakom en misslyckad uppladdning, vilket leder
till hindrande fel (röd förloppsindikator och röd varningssymbol i loggknappen). Testa då alltid att
manuellt starta uppladdningen igen.
1. Klicka först på Loggknappen för att kontrollera varför uppladdningen misslyckades (inte
nödvändigt). Klicka på Importera-fliken för att komma tillbaka.
2. Tryck på Godkänn för att starta uppladdningen igen.
Hindrande fel vid driftsättning

• Uppladdningen avbryts vid hindrande fel .
• Förloppsindikatorn och loggsymbolen växlar till rött.
• Ett sådant fel ovanligt, men om det händer, bör du kontakta din support.
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Fliken Manuell import
Steg 1 - Importera trafikdata
Import
Oavsett om schemalagd import är aktiverad eller inte
kan du när som helst starta en manuell import (utom
när en import redan pågår).
1. Tidsperiod: Välj hur många trafikdygns trafikdata
framåt i tiden.
2. Obligatorisk verifiering: Aktivera/inaktivera
manuell obligatorisk verifiering i steg 2 genom att klicka i/ur denna kryssruta.
3. Du kan välja att – i nödfall – vid driftsättningen skriva över data nu i drift.
Detta bör endast göras vid allvarliga problem med dagens data.
4. Klicka på Importera trafikdata för att start importen.
Importens framsteg
Oavsett vilken typ av import, dess framsteg framgår av en förloppsindikator, med
den förflutna tiden och den beräknade återstående tiden.
• Klicka på det röda krysset knappen när som helst för att avbryta importen.
• Klicka på den blå informationsknappen när som helst för att kontrollera
importens logg.

Steg 2 - Verifiera trafikdata
När första steget, Importera trafikdata, är klart växlar verktyget till nästa steg, 2.
Verifiera trafikdata. Överst i sektionen hittar du information om det dataset som
importerats.
Ingen obligatorisk verifiering av trafikdata
Knapparna för avslag eller godkännande är utgråade
och processen går efter uppladdningen direkt vidare till
Steg 3 - Driftsättning.
Obligatorisk verifiering av trafikdata
Verktyget stannar vid steg 2 och väntar på ditt beslut.
Använd Planerad trafik och Omloppsgraf för att
kontrollera att allt trafikdata stämmer med den planerade trafiken. Därefter
godkänner eller avslår du trafikdata genom att klicka på motsvarande knapp.
Avslå: Processen går tillbaka till steg 1 och du behöver importera ny data.

Steg 3 - Driftsätt trafikdata
Steg 3 sker när både första och andra stegen är klara. I den övre delen av driftsättningssteget visas
information om importen och den användare som godkänt datat och när.
Klicka på Avslå eller Godkänn för att gå vidare. Det finns inget popup-fönster där du ombeds att
bekräfta ditt val.
Avslå: Processen går tillbaka till steg 1 och du behöver importera ny data.
Godkänn: Processen går vidare för att driftsätta trafikdata. Det framgår av en förloppsindikator,
med den förflutna tiden och den beräknade återstående tiden. Observera att du inte kan avbryta
uppladdningen. Observera att du inte kan avbryta driftsättningen.

Fliken Automatisk import: Konfiguration
Under fliken Automatisk import: Konfiguration ställer du in schemalagd import av trafikdata (en
gång per dygn vid vald tidpunkt).
Notera: Under Driftsätt trafikdata kan du välja vilka dagar som den schemalagda importen ska gå hela
vägen och automatiskt driftsätta importerat data. Även om importen initieras varje dag behöver den
alltså inte resultera i en driftsättning varje
dag.
Steg 1 - Importera data
Klicka i kryssrutan för att aktivera
schemalagd import. Välj tidsperioden och
den tidpunkten då importen skall starta,
varje dygn.
Steg 2 - Verifiera trafikdata
Välj automatisk eller manuell verifikation
av data. Då funktionen Manuell verifikation är vald stannar importprocessen i steg två och inväntar
manuell verifiering, vilket sedan alltid följs av manuell driftsättning.
Då Automatisk verifikation är vald jämförs antalet omlopp i importerat data med driftsatt data i två
separata processer: En process som kan stoppa hela importen vid stora totala avvikelser, och en som
endast hindrar import av data vissa dagar från enskilda operatörer
Steg 3 - Driftsätt data
Denna funktion är endast möjlig att aktivera då schemalagd verifiering är aktiverad. Vid manuell
verifikation driftsätts även data manuellt.
Ikryssade veckodagar kommer importen att avslutas med en automatisk driftsättning av data.

Godkänn: Processen går vidare med uppladdningen. Det framgår av en
förloppsindikator, med den förflutna tiden och den beräknade återstående tiden.
Observera att du inte kan avbryta uppladdningen.
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Funktion

Visning av övervakningskameror i tre visningsfält.

Kameror

Tillgång

Vänster verktygsfönstret || Verktyg -> Kameror

Kameror

Snabbmeny hållplats, kamerasymbol: Visa kameravy
De hållplatser som enligt konfigurationen är inkluderade i någon kameras bildfält har ett extra menyval i
snabbmenyn: Visa kameravy: ####.
När du väljer detta öppnas verktyget Kameror med den kamera som överblickar hållplatsen förvald i
översta visningsfältet. Är Kameror redan öppet växlar översta visningsfältet till den valda kameran.
Du kan även öppna kameravyn från motsvarande kamerasymbol på samma sätt.

• Kamerabilderna uppdateras var 30:e sekund.
• Varje kameras position och riktning indikeras dessutom med
symboler på kartan.
• Över varje kamerabild visas Kameran namn, datum och tidsstämpel
för den visade bilden.
• Valda kameror i visningsfälten sparas mellan sessionerna.
Välj kamera i varje kameravy
Klicka på namnfältet brevid kameraikonen. Du kan välja vilken kamera
som visas i dropdowns listan genom att bara klicka på den.

Anteckningar

Zooma till kamera på kartan
Klicka på Zooma till kamera-knappen till höger om kameramenyn för att
zooma kartan till denna kamera. Kamerasymbolen visar kamerans riktning.
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Funktion
Kundsupport

Tillgång
Kundsupport

Direkt tillgång till tidtabeller,
prognoser och trafikinformation.

Övre verktygsfönstret || Verktyg ->
Kundsupport

Verktygsfält
Kundsupport är uppdelat i fyra sektioner/fält:
Urval Sökkriteria för tid och hållplatsområde
Filter Olika filter och en fritext sökfält
Hållplatsinformation Visar tidtabeller, prognoser, m.m.
Filter

Urval
Hållplatsinformation

Filter
Du kan begränsa listan genom att kombinera olika filter.
• Textfilter, t.ex. 3442 för alla resultat angående
fordon 3442.
• Hållplatssfilter, t.ex. Centralstation B, Arena 2.
• Linjefilter, t.ex. bara visa resultat för linje 3.
• Destinationsfilter, t.ex. visar bara resultat för alla
linjer som kör till Universitet.

Färgkodning
• Den första delen av tabellen har ingen
radmarkering, vilket innebär att fordonet inte har
avgått från hållplatsen enligt tidtabellen. Fordonet
kan dock vara tidigt. Kontrollera alltid kolumnen
Status om du är osäker.
• Den andra delen av tabellen har grå radmarkering,
vilket innebär att fordonet borde ha avgått från
hållplatsen enligt tidtabellen. Fordonet kan dock
vara sent. Kontrollera alltid kolumnen Status om du
är osäker.
• Blå visar att fordonet avgick sent.
• Röd visar att fordonet avgick tidigt.
• Grön visar att fordonetavgick itid.
Listan uppdateras i realtid.

Kommande passager: Fordon #
Hur går det till?
Börja med att filtrera fram den information du söker i
Urvalet.
1. Välj ett datum. Nu är förvalt. För att ändra datumet,
avmarkera Nu. Du kan skriva in datumet själv eller
välja det via kalendern.
2. Välj ett hållplatsområde. Använd fritextfiltret för att
snabbt hitta din hållplats.
3. Klicka på Sök för att generera data.

Högerklicka på en grå rad och välj alternativet "Kommande
passager".
Detta öppnar en tabell i det nedre verktygsfönstret med
alla planerade passager vid denna hållplatsen för det valda
fordonet.

Linje

Den linje avgången tillhör.

Tur

Turnummer

Destination
Omlopp

Hållplats

Tidtabell
Ankommer

Turens destination

Det omlopp turen tillhör
Hållplatsläge

Då fordonet ankommer enligt tidtabell

Tidtabell
Avgår

Då fordonet avgår enligt tidtabell

Prognoser
Avgår

(Framtida) avgång, enligt prognos. Om en avgång
dras in visas prognosen överstruken.

Prognoser
Ankommer

(Framtida) ankomst enligt prognos. Om en avgång
dras in visas prognosen överstruken.

Avgång

Historisk avgång enligt fordonsrapport

Fordon

Avvikelse
Status

Passagerarbeläggning:

Fordonsnummer, status
Avvikelse från tidtabell

Fordonets turstatus (på hållplats/avstånd till hållplats/avgått, etc.)
Passagerarbeläggning, i procent.

Passagerare

Passagerare ombord, påstigande, avstigande

Samtrafik till:

Planerad samtrafik – lämna passagerare till:

Samtrafik från:

Planerad samtrafik – ta emot passagerare från:

Senaste uppda- Tidsstämpel, visar när avgångsinformationen senast
tering:
uppdaterades.

Tips
Visste du om...

Du kan stänga av popupfönstren som
visas störningar och fritextmeddelanden
under Arkiv -> Inställningar ->
Kundsupport.

Du kan öppna flera flikar för olika fordon.
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Funktion
Linjer

Tillgång
Linjer

Visar en lista över alla aktiva fordon och
sorterar dem per linje.
Undre verktygsfönstret || Verktyg ->
Fordon -> Linjer

Begränsa urvalet
För att begränsa urvalet kan du filtrera visningen. Du kan använda tre olika filter för detta:
Linjegrupper (i funktionslisten), Operatörsval och Intervall i verktygsfönstret.

Operatör, Intervall och Sök
I verktygsfönstrets övre del hittar du menyer för Operatör, Intervall och Sök. Välj att bara se
fordon från en operatör i Operatörsmenyn eller minska intervallet och exkludera fordon som
inte rapporterat inom den valda tiden. Du kan filtrera listan med hjälp av ett fritextfilter. När du
använder detta filter markeras också de tabellceller som överensstämmer med filtertexten/numret.

Information i verktyget
Realtidsinformation för varje fordon. Det mesta av informationen är hämtad från
fordonets senaste fordonsrapport.
[Fordonssymbolkolumn]

Fordonssymbol och etikett för fordonet. Färgkod och etikett enligt
konfiguration (inklusive färgkod för reglerhållplats).

Destination

Destination enligt utsättningen/fordonstjänsten. Om fordonet har
en ”löpande destination” i sin planerade rutt, som skiljer sig från
sin slutdestination, kommer den att visas i tabellen som ”Löpande
destination (slutdestination)” tills fordonen har passerat ”löpande
destinationen ”.

Linje

Förare

Förartjänst
Omlopp
Tur

Turstatus

Senaste hållplats
Avstånd

Avvikelse
Passagerare

Tips
Visste du att...

• Du kan sortera informationen efter valfri kolumn. Klicka på rubrikhuvudet.
• Ett fordon skickar avgångsrapport (avgått från hållplats) när det detekterar att
det är utanför en 25 meters radie runt hållplatsen som lämnats.
• Du kan dubbelklicka på en rad för att zooma in på fordonet i Karta.
• En tom mapp betyder att det inte finns några fordon utsatta till denna linje.
• Fordon som har turstatus mellan, dvs kör på mellantur/tomtur, visar information
om nästa tur. Detta syns med en pil (->) innan linje, destination och tur.

Senaste
kommunikation

Sekvensnummer
Tid vid hållplats

Operatör

Giltiga flaggor
Statusflaggor

Skyltstyrning
Fordon

Linjen fordonet rapporterar att det kör.

Fordonsnumret.

Förartjänstnummer/namn
Omloppsnummer.

Turens namn (nr.). Då ”->[X]” indikeras är fordonet mellan turer och
nästa tur visas.
Startad, Utanför rutt, Avslutad, Kö, Övning (utbildning)
Senaste hållplats som fordonet stannat vid.

Avståndet i meter från förra hållplatsen, eller ett statusmeddelande:
Ankomst, Avgång, På hållplats, Av rutt, Manuell ompositionering förare, Automatisk ompositionering.

Avvikelsen från tidtabellen enligt fordonsdatorn.

Passagerarräknarinformation. Visas med symboler: Antal ombord,
antal påstigande, antal avstigande.
Tidsstämpel och kommunikationstyp (AMS: Fordonsrapport/
NVS:Versionskontroll fordon-depå).
Sekvensnummer för fordonsrapport

Den tid fordonet stått vid [förra] hållplatsen (tiden från första
dörröppningen till sista gången dörrarna stängdes och fordonet
började rulla ut från hållplatsen. Passerade fordonet hållplatsen utan
att stanna visas ”00:00:00”).
Den operatör fordonet tillhör.
Visar status för validering.

Visar kommunikationsläge. Kan vara ”Tetra” eller ”UDP/IP”.

Hur fordonets skyltar styrs: Ingen text (automatiskt)/Manuellt/Extern
(extern skyltstyrningsenhet).
Fordonsnummer
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Funktion
Linjeöversikt

Tillgång
Linjeöversikt

Visar en översikt över alla linjer (beroende
på val i linjegruppsfiltret) och fordonen på
dessa. Fordonens avvikelse från tidtabell
visas grafiskt.
Vänster verktygsfönstret || Verktyg
-> Linjeöversikt

Sortera efter linjegrupper

Anteckningar

Genom att använda linjegruppsverktyget i funktionslisten kan
du begränsa antalet linjer som visas i Linjeöversikt. När du väljer
linjegrupp påverkas visningar i alla verktyg i applikationen.
Definiera linjegrupper i Arkiv > Inställningar > Visning av
fordon.

Grafisk presentation
Varje stapel representerar ett fordon.
Stapels sorteringsplats och färg visar om fordonet loggat in
men ej påbörjat turen (längst till vänster, grå), anses vara tidigt
(röd), i tid (grön stapel) eller sent (blå, till höger).

Dölj/visa linjer
Du kan dölja ett linjediagram i Linjeöversikt genom att
klicka på dess namnfält. Den grafiska visningen släcks och
namnfältet markeras med blått.

Stapels höjd över/under ”mittlinjen” motsvarar avvikelsen från
tidtabellen, utom de grå staplarna som alltid har samma höjd
och som är centrerade i höjdled.

Inforuta och snabbmeny
Håll muspekaren över en diagramstapel för att se information
om fordonet. Högerklicka för att öppna snabbmenyn.

Fordon utsatt på linjen men ej på tur
De grå fullhöjdsstaplarna visar fordon som är utsatta på linjen
men är mellan turer eller kör tomtur.

Du kan öppna verktyget
Linjerutter genom att
dubbelklicka på en diagramstapel
Visste du att...
i Linjeöversikt. Det valda fordonet
visas på sin nuvarande rutt.

Tips

Varje stapel har sitt egen skärmtips.
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Funktion
Linjerutter

Tillgång
Linjerutter

Visar vald linje och rutt grafiskt, inklusive
fordon på rutten. Du kan välja rutt i båda
riktningarna (om linjen har alternativa
rutter).

Funktioner i verktygsfönstren
Välj jämn/proportionerlig
visning individuellt för
varje linjeruttsfönster.

Övre verktygsfönstret || Verktyg ->
Linjerutter

Stående/ liggande visning
För att växla mellan stående och liggande visning av
linjeruttsfönstren klickar du på knappen

i funktionslisten.

Visa linjen i Planerad
trafik.

Symboler | Fordon
Varje pilsymbol motsvarar ett fordon. Symbolen visar
riktning och avvikelse från tidtabellen med färg och storlek.
Ett ”handtag” som utgår från symbolen visar var
fordonet skulle varit längs rutten om det följt
tidtabellen exakt.

Fordon ej på vald rutt och Omloppsproblem

Ställ in visningen av fordon i
Arkiv -> Inställningar -> Visning av fordon

Välj vilken ordning
hållplatserna ska
visas.

Symboler | Hållplatser
Hållplatser visas som cirklar. När ett fordon står vid en
hållplats är denna gulmarkerad. Står fler än ett fordon vid
hållplatsen är den orangemarkerad.

Funktioner i funktionslisten
Följande knappar i funktionslisten är tillgängliga när
verktyget Linjerutter är aktivt. De styr alla öppna
linjeruttsfönster.

Två knappar i varje linjeruttsfönster expanderar/döljer listor över
fordon på linjen som ej är på rutt respektive problem på linjen.
Fordon som ej är på rutt visas uppdelade i körriktning.
Problem på linjen kan vara:

Välj rutt
Välj rutt för varje körriktning. Huvudrutten är
markerad med asterisk (*). Efter ruttensnamn finns
(ruttens ID) och [antal turer som kör rutten under det
aktuella trafikdygnet].

• Aktivt omlopp är ej utsatt.
• Inget fordon rapporterar från aktivt omlopp.
• Flera fordon rapporterar från samma aktiva omlopp.

Växlar mellan liggande och stående visning.
Sorterar och justerar verktygsfönstren, i första hand i
stigande numerisk ordning i andra hand i alfabetisk
ordning.
Växlar mellan proportionerlig och jämn visning av
hållplatsavstånden i alla linjeruttsfönster.
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Funktion
Mina fordon

Tillgång
Mina fordon

Listar all tillgänglig (statisk)
information om fordonen i systemet.
Undre verktygsfönstret || Verktyg ->
Fordon -> Mina fordon

Denna lista kan innefatta allt från chassi ID till utrustning
för rörelsehindrade passagerare och tillverkningsdatum.
Verktyget innehåller ett operatörs- och ett fritextfilter för
att du lättare ska kunna sålla och hitta det du letar efter.

Två sektioner
Huvudsektionen är en tabell med alla fordon och deras
information.
Klicka på en rad för att öppna detaljsektion. Den här vyn är
endast tillgänglig om ditt system har ytterligare information
utöver vad som finns i huvudvyn.
Innehållet i denna sektion är dynamiskt och bygger på
tillgängliga data. Notera att vissa data kan ingå i både den
vanliga listan och i detaljsektionen.
Detaljsektionen har sitt eget fritextfilter för snabb åtkomst av
specifik information i en potentiellt lång lista.

Operatör och Fritextsök
I verktygsfönstrets övre del hittar du menyer för Operatör
och Fritextsök.
Välj att bara se fordon från en operatör i Operatörsmenyn.
Skriv siffror eller text i fritextfilterfältet för att filtrera
listan. När du använder detta filter markeras också de
tabellceller som överensstämmer med filtertexten/numret.
Precis som i de flesta andra Traffic Studio-verktyg med
listvisning och fritextfilter kan du, genom att klicka på
förstoringsglasknappen till vänster om fritextfilterfältet,
fälla ut separata fritextfilterfält ovanför alla kolumner (som
hanterar fritextfiltrering).

Information i tabellen
Du kan sortera listan efter valfri rubrik och i valfri ordning
genom att klicka på rubrikhuvudet.
Operatör

Fordonsoperatör

Senaste ändring

Typ

Fordonstyp (buss, spårvagn, färja,
snöplog, osv.) visas som den ikon som
används för att symbolisera fordonet i
applikationen och typnamnet.

Road speed limiter

Fordon

Systemadress
Nod-namn
Aktiv

Rakeladress

MSISDN-nummer
Chassi-ID

Externt ID

Beskrivning

Utrustning: Rullstol
Utrustning: Ljudinformation
Ramp eller lift

Handikappanpassad
Låg ingång
Låggolv

Barnvagnsplats
Har toalett

Utrustning: Visuell
information

Anpassad för rullstol

Antal rullstolsplatser
Registrerat

Tillverkningsdatum

Fordonsnummer

Unikt fordons systemadress
I4M systemnodsnamn

( Ja/Nej) Om fordonet är aktivt eller
inte

Hastighetsgräns

Hastighetsgräns tröskel (km/h)

Varvtal ekonomi – till

Undre varvtal ekonomis värde

Hög acceleration

Hög acceleration, tröskelvärde

Övervikt

Hård inbromsning
Hård kurvtagning

Chassisnummer

Bränsleavtappning

Fordonsmodemets telefonnummer

Lutning

Externt fordonsnummer

Lång tomgångskörning

( J/N) Fordonet är utrustat för rullstolstransport

RSL tröskel (km/h)

Varvtal ekonomi – från Övre varvtal ekonomis värde

Rakelnummer/ISSI

Visar fordonsdatas ursprung

Tid och datum då fordonet senaste
ändrades

Sittplatser
Ståplatser

Övervikt, tröskelvärde

Hård inbromsning, tröskelvärde
Hård kurvtagning, tröskelvärde
Lutning, tröskelvärde

Bränsleavtappning, tröskelvärde (l)

Lång tomgångskörning, tröskelvärde
(sek)
Antalet sittplatser i fordonet

Antaler [tillåtna] ståplatser i fordonet

( J/N) Fordonet är utrustat för ljuduppspelning

Fordon har ramp/hiss för funktionshindrade passagerare
( J/N) Fordon är utrustat för funktionshindrade passagerare
( J/N) Fordon har låga dörrtrösklar/lågt
insteg
( J/N) Fordon har låggolv

( J/N) Fordon har plats för barnvagn

( J/N) Fordon är utrustat med toalett

( J/N) Fordonet har informationsskärmar
( J/N) Fordon har rullstolsplats
Antal rullstolsplatser

Tid och datum då fordonet beställdes

Tid och datum då fordonet tillverkades
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Funktion
Mina Skyltar

Tillgång
Mina Skyltar

Lista av alla informationsskyltar i
systemet, inklusive webskyltar och
radioskyltar, med extra information.
Nedre verktygsfönstret || Verktyg ->
Mina Skyltar och Karta

Tabellen listar alla skyltar i systemet, med vilka hållplatser de täcker och
deras geografiska läge. Skyltar visas också på kartan.

Information i verktyget
Typ

Symbol som indikerar skylttyp

Beskrivning

Beskrivande namn/text.

Drift

Kommentar

Uppdaterades senast
Uppdaterad av användare

Filter

Skyltrubrik

Ett skylttypfilter låter dig filtrera bort skyltar av typer du inte
är intresserad av.

Skylt-ID

I dagsläget finns det tre skylttyper:

• Consat-skyltar, de vanliga hållplats/terminalskyltarna
• Webskyltar, som visas i vanliga webbläsare
• Radioskyltar, en enklare batteridriven skylt som får
realtidsinformation över envägs FM-radio med låg bandbredd.
Notera att endast webskyltar som konfigurerats i Display Manager/
Depån visas i Mina Skyltar, URL-konfigurerade webskyltar visas inte.

Täcker hållplatser
Longitud
Latitud

Nuvarande produktionsstatus: Produktion, Test, Avstängt, Väntande (installerad men ännu inte i produktion).
Kommentarer.

Tidsstämpel, visar när skylten senast uppdaterades (När konfigurationen
sparades).
Den användare som senast uppdaterade skylten.
Den rubriktext som visas på skylten.

Alla hållplatser skylten är konfigurerad att visa prognoser/information för.
Skyltens unika ID i systemet.

Geografisk position: Longitud (om tillgänglig).
Geografisk position: Latitud (om tillgänglig).

Snabbmeny skylt
Skyltsymbolerna i listan och på kartan ger tillgång till snabbmenyn för skylt och felhistorik.
Notera: Skärmdumpar och felhistorik är endast tillgängliga för Consat-skyltar (grön
skyltsymbol), inte från web- eller radioskyltar.

Det vanliga fritextfiltret låter dig snabbt hitta en skylt med ett visst namn
eller en skylt som täcker en viss hållplats.

Visa på kartan
Då du dubbelklickar på en rad i listan zoomar kartan till skyltens verkliga eller ”logiska”
position, beroende på om den geografiska positionen är tillgänglig eller inte. Skylten visas
som en färgkodad symbol. Orange linjer knyter de visade hållplatserna till skyltsymbolen
på kartan.
Notera att den logiska positionen är en medelposition mellan de hållplatser skylten visar.
Väljer du att ha funktionen
”visa på karta” aktiv, kommer
kartan att centreras runt den
för tillfället valda skylten i
listan, då kan du till exempel
byta rad med piltangenterna.
Kartan kommer att panorera
till den för tillfället valda
skylten.

Visa
Högerklicka på en skylt och välj ”Visa: ” för att få
en bild av hur skylten ser ur. Notera att det är en
visualisering och inte en riktig skärmdump.
Felhistorik
Högerklicka på en skylt och välj ”Felhistorik: ” för
att öppna skyltens felhistorik.
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Funktion
Omloppsgraf

Tillgång
Omloppsgraf

Grafisk visning av varje omlopp och
ingående turer.

Genväg till fordonsmeny och Planerad trafik
Högerklicka på fordonssymbolen för att nå verktygen:

Övre verktygsfönstret || Verktyg ->
Planerad trafik -> Omloppsgraf

Varje trafikdag med kalendermenyn i verktygsfönstrets överkant. Skriv
in datum eller öppna kalendern med pilknappen och klicka på önskad
dag. Klicka på Uppdatera-knappen för att uppdatera visningen.

Skjutreglage tidsskala
Under grafen hittar du ett skjutreglage för att flytta dig fram och tillbaka i tiden under det valda dygnet.
Panorera turgrafen med listen under graf-fältet för att svepa över hela trafikdagen. Välj längden på den tidsperiod som
ska täckas in av grafen genom att dra i panoreringslistens ändar. Grafens ”tidsfönster” kan ställas mellan en och fyra
timmar.

Gå till kalenderdagens början

Flytta tidsfönstret en timme bakåt

Flytta tidsfönstret en timme framåt

485
Varje rad motsvarar ett omlopp

• Gult nummer på svart fält
Linjenumret/namnet

• Blå rektangel
Visar en tur. Turens början och slut och dess längd
motsvaras av rektangels placering och längd.

• Fordonssymbol
Turer med rapporterande fordon visas med en
fordonssymbol efter linjenumret. Fordonssymbolens
färg visar hur fordonet ligger till mot tidtabellen. En
varningstriangel visar att fordonet inte är korrekt utsatt.
• Röd vertikal linje
En röd vertikal linje visat nuvarande tidpunkt i grafen.

Gå till kalendersdagens slut

Centrera turgrafen runt nuvarande klockslag

Symboler
Fordonssymbolerna visar avvikelsen mot tidtabellen.
Färg, storlek och gränsvärdena ställer du in under
Arkiv -> Inställningar -> Visning av fordon.

753

Varningssymboler visas över fordonsymbolerna.
Gul rektangel: Fordonet är inte korrekt utsatt.
Orange rektangel: Fordonet är inte på sin rutt.
Blå rektangel: Fordonet står i kö.
Lila rektangel: Manuell skyltning.
Röd triangel: Aktivt fordonsfel
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Funktion
Planerad trafik

Tillgång
Planerad trafik

Visar planerad trafik för valfritt trafikdygn (historiskt,
aktuellt eller framtida).
Vänster verktygsfönstret || Verktyg -> Planerad trafik ->
Planerad trafik

Innehållet visas i en trädstruktur. Varje kategori har rötter (första namn) och underrötter
(andra namn). T.ex. Omlopp & turer listar alla omlopp. När den utökas visar den en lista
över deras turer.

Tur
Dubbelklicka på en tur för att öppna ett nytt fönster med detaljinformation i det undre
verktygsfönstret. Klicka en gång på en tur för att visa den på kartan.
Från Tur-fönstret kan du, genom att högerklicka på informationsfältet, öppna en snabbmeny för
att snabbt hitta relevanta information. Du kan välja att se detaljer om omlopp där turen ingår i ett
nytt flytande fönster, se detaljerad information om den linje turen trafikerar eller välja Visa rutt,
för att få detaljerad information om den rutt turen följer.
Det finns också en snabbmeny för varje rad.

Trafikdata som visas gäller för den aktuella kalenderdagen. För att leta efter en annan, välj
en kalenderdag (24 timmar) och klicka sedan på knappen Uppdatera för att ladda den nya
trafikdatan.
Ett sökfält finns för att filtrera alla expanderade noder i listan. Du kan också rita ett
område på kartan för att filtrera all data geografiskt. För att aktivera den, klicka på knappen
Markera område i kartan, växla kartläget till Välj och rita en rektangel med vänster
musknapp.
Några detaljvyer har länkar för att snabbt komma åt andra relaterade detaljvyer, t.ex. turer
från en viss rutt. Länkarna betecknas med blå text och en underlinje.

Omlopp & turer
Omlopp & turer visar alla planerade omlopp med ingående turer.
Dubbelklicka på ett omlopp för att öppna ett nytt fönster med detaljinformation i övre
verktygsfönstret.

Linjer & rutter
Under linjer listas alla linjer och rutter hierarkiskt. Expandera och visa rutterna på linjerna genom
att klicka på plussymbolen i
kanten. Antal turer som kör en
rutt på det valda trafikdygnet
visas inom [ ] efter turens
namn.
Notera: Rutter till tomturer
visas i ett eget underliggande
”Tomtur”-träd. Dessa rutter är
märkta med ”Tomtur”.
Klicka på ”visa rutter” knappen
för att visa alla rutter på
kartan (svarta linje).
Klicka på en rad i ruttlistan för
att markera den valda rutten i
orange på kartan.
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Rutter
Klicka en gång på en rutt för att visa den på kartan.
Dubbelklicka på en rutt för att öppna ett nytt fönster med detaljinformation i det undre
verktygsfönstret. Detta fönster innehåller två sektioner: Hållplatser (längs rutten) och Turer
(associerade med den visade rutten). Sektionerna kan visas eller minimeras beroende på behov.
Varje sektion har även ett fritextfilter för att du snabbt ska kunna hitta till exempel en viss
hållplats längs en lång rutt.

Förartjänster
I de system som inkluderar förartjänster kommer även dessa att visas i Planerad trafik.
Expandera alt. Dubbelklicka på en förartjänst för att se mer detaljerad information om
denna, inklusive information om alla turer i förartjänsten.

Notera: Hållplatslistan i ruttfönstret ger dig tillgång till den vanliga snabbmenyn för hållplatser.

Zoner
I de system/det trafikdata som inkluderar
zoner kommer även dessa att visas i
Planerad trafik, under en separat nod.

Hållplatsområden & hållplatser
Dubbelklicka på ett hållplatsområde
i hållplatsområde-listan för att öppna
ett nytt fönster som innehåller separata
vyer för hållplatser, planerad trafik,
passerande linjer och samtrafik.
Skriv in text/siffror i filterfältet för att
endast se rader med celler som matchar
filterinnehållet.

Dubbelklicka på en hållplats för att
öppna ett nytt fönster som innehåller
separata vyer för hållplatsläges
egenskaper, planerad trafik, passerande
linjer och samtrafik.

Expandera Zoner-noder för att se alla
zoner. Dubbelklicka på en zon för att
se detaljinfo om denna i ett separat
detaljfönster. Här listas även alla
hållplatslägen med minst en hållplats
inom zonen.

Avtal
I de system som inkluderar presentation
av avtal mellan huvudman och operatörer,
kommer även dessa att visas under noden
Avtal i Planerad trafik.
Expandera noden och dubbelklicka på ett
avtal för att se information om detta och
en lista över alla turer som inkluderas i
avtalet, i ett separat fönster.
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Funktion
Rapportera fel

Tillgång
Rapportera fel

Felsökningsverktyg som rapporterar fordonssystemfel och
kan samtidigt begära en fjärr-omstart på fordonsdator.

Anteckningar

Vänster verktygsfönstret || Snabbmeny, fordon ->
Rapportera fel

Verktyget Rapportera fel är kopplat till utsättningsverktyget. Det låter dig
rapportera fordonssystemfel och samtidigt begära en uppladdning av en
diagnoslogg från fordonet till DFS/Configuration Manager för vidare felsökning.
En funktion för fjärr-omstart ingår också.
Rapportera fel är direkt kopplat till diagnosfunktionen i DFS/Configuration
Manager och felrapporterna kan även läsas i motsvarande fält i DFS/Configuration
Manager-gränssnittet.
Rapportera fel, steg för steg
1. Högerklicka på en fordonsrad eller en omloppsrad med utsatt fordon i verktyget
Utsättningar. Välj Rapportera fel i snabbmenyn.
Menyalternativet Rapportera fel är även tillgängligt i snabbmenyn för fordon i
övriga verktyg om du har utsättningsverktyget installerat.
2. Verktygsfönstret Rapportera fel öppnas i vänstra verktygsfältet.
3. Skriv in din mailadress och ditt telefonnummer (måste fyllas i) och en fel-/
problembeskrivning i Felbeskivningsfältet.

Vill du starta om fordonsdatorn klickar du i kryssrutan ”Omstart” under
felbeskrivningsfältet.
4. Klicka på Spara för att spara felrapporten och initiera uppladdning av
diagnostiklogg från fordonet till DFS, och därefter starta om fordonsdatorn, om
Omstart-rutan varit ikryssad. Klicka på Avbryt för att stänga fönstret utan att
spara eller initiera diagnostiklogg/omstart.
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Funktion
Rasterkarta

Tillgång
Rasterkarta

Geografisk översikt över systemet.
Fordon, hållplatser och utrustning kan
visas (beroende på konfiguration).
Övre verktygsfönster || Verktyg ->
Rastakarta

Navigering
Du kan använda musen för att navigera runt i kartan.
Zooma in/ut: Använd musens fingerhjul för att zooma in
och ut.
Pan: Panorera kartan genom att hålla ner vänster knappen
och dra på kartan.

Verktygsfunktioner

Kartobjekt (palett)
Du kan välja om du vill se enskilda typer av
”kartobjekt” som fordon, hållplatser och rutter
med hjälp av en utfällbar palett med enkla visa/
dölj-knappar.
Kartobjekt-paletten innehåller en visa/dölj-knapp
per aktuell objekttyp och för flera objekttyper även
en motsvarande visa/dölj etiketter-knapp.

Symboler

Fordonssymbolernas färg/storlek
visar fordonens avvikelse från
tidtabellen (se avsnittet Visning av
fordon för beskrivning hur du kan
ställa in dessa).

Rasterkarta, följ fordon

1. Högerklicka på en fordonssymbol för att öppna dess
snabbmeny. Välj Karta, (raster) följ fordon i snabbmenyn.
2. En ny karta öppnas inzoomad på det valda fordonet.
Fordonssymbolerna uppdateras varje gång fordonen skickar
en ny fordonsrapport.

Då ”fordonsringar” visas enligt konfigurationen av
fordonsvisning indikeras att fordon rapporterar GPS-position
med ringar rund fordonssymbolerna. Då riktning rapporterats
visas denna med en pil runt ringen.
Då du valt att följa ett fordon visas detta med en grå ring
(innanför ev. GPS-ring som förlorar sin genomskinlighet).

Ett valt fordon markeras orange.

Navigering
Verktygsfältet finns på nedre delen av kartan.
Aktivera zoom funktion.
/

Zooma in / Zooma ut

Aktivera ”välj” funktionen för att välja objekt på
kartan (fordon eller hållplatser beroende på menyval).
Hålla ner SHIFT för att välja flera objekt samtidigt.

Hållplatser visas som punkter med
blå kant.
En vald hållplats har orange kant.
Varningssymboler kan visas över
fordonssymbolen:
Gul: Fordonets utsättning inte stämmer
med centralsystemets.

Positionsfält

Orange: Fordonet är inte på sin rutt.

I nederkanten av verktygsfältet hittar du positionsfältet.
Här visas koordinaterna för muspekaren på kartan eller
senast markerade fordonet/ hållplatsen.

Blå: Fordonet står i kö.
Lila: Fordonets skyltar styrs manuellt.
Röd: Fordonet har ett aktivt fel.
Turkos: Fordonet förstärkar en tur.
Grön: Pausläge (ersätter blå/kö). Endast
aktuell för övervakning av arbetsfordon
(snöplogar).

Passagerarräknare
Med verktyget Rutt: Historik kan passagerarräknarinformation
visas på kartan. I ett fält visas antal passagerare ombord, antalet
påstigande och antalet avstigande.

Tips
Visste du att...

• Du kan zooma in/ut med
mushjulet.
• Du kan ändra storleken på
verktysfönstren genom att dra i
kanterna.
• Du kan flytta sektioner i
funktionlisten genom att dra dem
till önskad plats.
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Funktion

Visar all planerad och historisk
samtrafik för det aktuella trafikdygnet.

Samtrafiksövervakning

Tillgång

Övre verktygsfönstret || Verktyg >
Samtrafiksövervakning

Samtrafiksövervakning

Huvudfönstret
Här visas dagens samtrafik så långt framåt och tillbaka i tiden som du valt i
verktygskonfigureringen.
Den resulterande tabellen kan filtreras efter status, operatör och med ett
fritextfilter, för att du lätt ska kunna anpassa verktyget efter dina specifika
behov.

Menyn
Status: Filtrera listan efter samtrafiksstatus.
Företag filter: Visa alla fordon (samtrafikrelationer) eller bara fordon som
tillhör en vald operatör (företag).
Fritextfilter: Filtrera listan efter inmatade fritext. Alla celler som innehåller
filtertexten/numret visas.
Konfigurering: Klicka för att öppna konfigureringsvyn där du kan välja
tidsintervall och färger.

Samtrafik statuslägen
Ingen information: Prognoser saknas för minst ett fordon (Minst ett av fordonen kommunicerar ej
med centralsystemet.)
Kommer troligtvis att misslyckas: Samtrafik kommer enligt prognoserna troligen inte att lyckas.
Kommer misslyckas: Samtrafik kommer enligt prognoserna säkert att misslyckas (för att mottagande
fordon redan har avgått från hållplats etc.).
Kommer att lyckas: Samtrafik kommer enligt prognoserna att lyckas (inklusive planerad gångtid).
Misslyckades: Det lämnande fordonet ankom till hållplatsen för sent för att lämna passagerare till det
mottagande fordonet.
Lyckades: Det lämnande fordonet ankom till hållplatsen i tid för att lämna passagerare till det
mottagande fordonet (inklusive planerad gångtid).

Konfigurering
I konfigureringsvyn ställer du in hur långt fram och hur långt tillbaka i tiden listvisningen skall sträcka
sig. För att nå Konfigureringsvyn klickar du på Konfigurerings-knappen
verktygsfönstret.

i övre högra hörnet av

För att lämna Konfigureringsvyn, klicka på Spara för att behålla dina nuvarande val, eller klicka på
Avbryt om du vill återgå till verktygsfönstret utan att spara eventuella ändringar.
Framtid: Hur långt fram i tiden skall tabellen visa samtrafiken. Formatet är HH:MM:SS.
Historik: Hur långt tillbaka i tiden ska tabellen sträcka sig. Formatet är HH:MM:SS.
Statusfärger: Välj färg för varje separat statusläge.

Ändra statusfärger
1. Klicka på pilen bredvid den nuvarande statusfärgen.

2. Välj en av de fördefinierade färgerna eller en av de senast
använda färgerna. Du kan nå ett fritt färgval för exakt
färgdefinition genom att klicka på Advanced-knappen.
Om en samtrafik kommer att mysslyckas pga att en tur/avgång/ankomst har blivit
inställd, kommer det att anges med överkorsade prognoser och tidtabeller för det
fordonet.

3. I Advanced-läge kan du fritt välja en färg genom att dra i
färgkontrollen och klicka i nyansfönstret, eller skriva in/ändra
Röd-Grön-Blå värdena direkt. Det understa reglaget, ”A”, står
för Alfa vilket är färgens genomskinlighet.

4. Klicka var som helst utanför färgvalsfönstret för att stänga det.
Traffic Studio utbildningsmaterial || s.63

Skicka Textmeddelanden
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Funktion

Textkommunikation med enskilda fordon.

Textmeddelanden

Tillgång
Textmeddelanden

Nedre verktygsfönstret, popup || Fordons
snabbmenyn och Verktyg -> Textmeddelanden ->
Skicka textmeddelanden

Inställningar
Flik: Meddelandeljud
Du kan använda vald systemljud som meddelandeljud eller välja en egen
ljudfil som spelas upp när meddelanden kommer in.
Flik: Presentation
Klicka i eller ur rutan för att aktivera eller avaktivera visning av
popupfönster för nya inkomna meddelanden.

Skicka meddelande
Högerklicka på en fordonssymbol någonstans i applikationen och välj
Skicka meddelande till. Ett nytt fristående fönster öppnas. Väljer du
att svara på ett meddelande i Textmeddelanden: Logg öppnas också
fönstret Skicka meddelanden.
Skicka till flera förare/fordon
Du kan använda Rasterkarta för att markera flera fordon inom ett
område. Alla valda fordon visas under Fordon där de kan läggas till eller
tas bort genom att klicka på deras kryssruta.
Använd välj fordon-verktyget i kartan. Högerklicka och dra upp
en selekteringsrektangel som täcker de fordon du vill lägga till i
mottagarlistan.
Fordonen kommer
läggas till när
du släpper upp
musknappen.
Addera fler
fordon på samma
sätt genom att
hålla nere Skifttangenten och göra
om proceduren.

Addera linjer/fordonsgrupper till mottagarurvalet
För att lägga till alla fordon som kör valda linjer när meddelandet skickas, använder du Linjer-menyn ovanför
mottagarfältet. Öppna menyn genom att trycka på linjer-knappen och klicka i de linjer i menyn du vill lägga till i
mottagarfältet.
Att lägga till fordonsgrupper fungerar precis som när du lägger till linjer. Fordonsgrupper kan du skapa i verktyget
Fordon -> Fordonsgrupper.
Fördefinierade meddelanden
Fördefinierade textmeddelanden visas i det expanderbara Fördefinierade meddelanden-fältet. Välj ett fördefinierat
meddelande genom att klicka på det i listan. Meddelandet kommer visas i Meddelandefältet under, där du vid
behov kan editera det innan du skickar det, inkl. svaralternativ. Du kan lätt spara ditt meddelande i fördefinierade
listan med knappen Spara som fördefinierad.
Svar alternativ
Genom att addera svarsalternativ till ett meddelande kan du styra upp svaren och dessutom gruppera meddelande
och svar i meddelandeloggen. För att addera ett svarsalternativ, skriv i det i svarsalternativ-fältet och tryck på den
gröna (+) addera svarsalternativ-knappen. För att ta bort ett svarsalternativ klickar du på motsvarande (X)-symbol.
Tänk på att du behöver minst 2 alternativ för att kunna skicka ditt meddelande.

Textmeddelandelogg
Verktyget meddelandelogg i undre verktygsfönstret visar alla skickade och mottagna meddelanden. Dubbelklicka
på en meddelanderad för att öppna Meddelandesdetajler på höger sida av Traffic Studio. I loggen kan du bekräfta
meddelanden för att låta föraren och andra trafikledare veta att du har läst det. Du kan lätt se hur många mottagare
det finns, hur många av dem har fått, läst och även svarat på meddelandet. Du kan också gömma alla kvitterade
meddelanden genom att klicka på det gröna kuvertet.

Meddelandedetajler
Verktyget meddelandelogg i undre verktygsfönstret visar alla skickade och
mottagna meddelanden. Dubbelklicka på en meddelanderad för att öppna
Meddelandedetajler på höger sida av Traffic Studio. I loggen kan du bekräfta
meddelanden för att låta föraren och andra trafikledare veta att du har läst
det. Du kan lätt se hur många mottagare det finns, hur många av dem har
fått, läst och även svarat på meddelandet. Du kan också gömma alla kvitterade
meddelanden genom att klicka på det gröna kuvertet.

Sök Textmeddelanden
Verktyget Sök Textmeddelanden (Verktyg ->
Textmeddelanden -> Sök Textmeddelanden) hjälper dig att
snabbt hitta meddelanden som inkommit en viss dag.
1. Välj datum
2. Klicka på Sök.
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Snabbmeny || Fordon
Snabbmenyn för fordon når du från nästan alla verktyg. Du kan
högerklicka på de flesta fordonssymboler i applikationen för att
öppna fordonets snabbmeny:

Omloppsdetaljer

Innehållet i snabbmenyn beror på hur din applikation är konfigurerad.

Klicka på en tur för att se en detaljerad turbeskrivning.
De ingående hållplatserna med avgångstider visas. I
kolumnen längst till höger ser du vilka hållplatser som är
reglerhållplatser.

Visa omloppet (omloppsnummer)

Öppnar fönstret Omloppsdetaljer
(flytande).

Nästa linje: (linjenamn)

Öppnar snabbmeny för nästa linje.

Linje: (linjenamn)

Öppnar snabbmeny för denna linje.

Tur: (turnamn)

Öppnar snabbmeny för denna tur.

Senaste: (hållplatsnamn)

Öppnar snabbmeny för hållplatsen.

Nästa tur: (turnamn)

Öppnar snabbmeny för nästa tur.

Nästa: (hållplatsnamn)

Öppnar snabbmeny för hållplatsen.

Karta/Rasterkarta
- visa: (fordonsnummer)

Öppnar en ny karta och zoomar in
på fordonet.

Historik: (fordonsnummer)

Visar alla turer (inklusive tomturer) i omloppet inklusive
start-, sluttid och Destination.

Fordonsdetaljer
Visar en hel del realtidsinformation om det valda
fordonet, i sitt eget flik på höger av övre verktygsfönstret.
Det finns fyra sektioner som kan minimeras vid behov.

Ändra utsättning
(fordonsnummer)

Öppnar verktyget Utsättningar.

Karta/Rasterkarta
- följ: (fordonsnummer)

Öppnar en ny karta och zoomar in
på fordonet och följer det.

Fordonets rutt informerar om de kommande
hållplatserna, inklusive fordonets position på rutten,
avstånd till nästa hållplats och planerad avgångstid.
Närliggande fordon listar alla fordon inom 2km, med
deras avstånd och riktning i förhållande till det valda
fordonet.

Skicka meddelande
till: (fordonsnummer)

Öppnar fönstret Fordonshistorik
(flytande) med detaljerad beskrivning av fordonets tidigare avgångar.

Öppnar verktygsfönstret Skicka
meddelande till (flytande) där du
kan skriva in eller välja ett fördefinierat meddelande till föraren.

Fordon innehåller information om fordonet (ID,
dörrstatus, stanna-knappen, riktning och hastighet),
förare, passageraräkning, utsättning och tidsavvikelse.

Närliggande hållplatser listar alla hållplatser inom 2km,
med deras avstånd och riktning i förhållande till det
valda fordonet.
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Snabbmeny || Fordon - Historik
Funktion
Fordonshistorik

Tillgång
Fordonshistorik

Visar alla fordonsrapporter för ett visst fordon. Visar
också de loggade positionerna på kartan, förbundna
med linjer.
Övre verktygsfönstret, popup || Fordons snabbmeny
& Verktyg -> Fordonshistorik

Fordonshistorik
Fordonshistorik visar i utgångsläget fordonshändelser som fordonet rapporterat under de
senaste 4 timmarna. Du kan därefter, vid behov, manuellt välja datum/tidsperiod och flytta
urvalet i tiden med hjälp av tidsurvalskontrollerna.
Dra tidsfönstret fram/tillbaka för att justera tidsurvalet, eller hoppa framåt eller bakåt i
historiken genom att klicka på knapparna i fönstrets underkant.
Dubbelklicka på en rad/fordonsrapport i historiken för att visa denna markerad på kartan.
Klicka på en rad för att få fram Signal & Metadata information. Du kan slå den av genom
att klicka på knappen

.

Är knappen Följ
markerad (dvs mörkgrå) kommer kartan att automatiskt centrera på
den valda händelsen utan att behöva dubbelklicka på raden.
Fordonshistorik på karta
Att öppna fordonhistoriken visar även de loggade positionerna på rasterkartan, förbundna
med färgade linjer för att visa fordonets väg. Alla loggade händelser visas som små färgade
punkter. GPS-riktning visas som en liten pil i positionspunkten.
Fordon
Du kan välja att se fordonshändelser för upp till tre fordon i samma fordonshistorikfönster.
Det finns i princip två sätt att välja fordon i historikverktyget:
1. Öppna snabbmenyn för det extra fordonet och välj ”Lägg till fordon till
Historik:”.
2. Använd fordonsvalsmenyn för att addera ett eller två fordon till visningen.
Välj bort ett fordon genom att klicka ur motsvarande ruta i fordonsvalsmenyn,
eller genom att klicka på ta-bort-kryssen i fordonsfälten.
De valda fordonen visas i separata fält till höger om fordonsvalsmenyn. En
presentationsfärgmeny för varje fordon låter dig byta presentationsfärg vid
behov.
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Snabbmeny || Hållplats
Snabbmenyn för hållplats når du från nästan alla verktyg som visar hållplatser.
Du kan högerklicka på de flesta hållplatssymboler i applikationen för att öppna
hållplatsens snabbmeny.

Innehållet i snabbmenyn beror på hur din applikation är konfigurerad.
Prognoser: (hållplatsnamn)

Öppnar fönster med prognoser för hållplatsen.

Aktuell trafikinformation: (hållplatsnamn)

Öppnar ett fönster med all aktuell trafikinformation.

Passerande linjer: (hållplatsnamn)

Öppnar ett fönster med alla linjer som passerar hållplatsen
(se nedan).

Kundsupport

Öppnar verktyget Kundsupport, med det valda hållplatsläget och genererade data vid nu-tidpunkten.

Historik: (hållplatsnamn)

Rasterkarta - visa: (hållplatsnamn)

Prognoser:
Öppnar ett fönster med prognoser för fordon som ska stanna vid hållplatsen/
hållplatsområdet. Beräknad ankomst och avgångstid, avgångstid enligt tidtabell, senaste
hållplats, fordon, tur status och status visas.
• Ett fritextfilter låter dig snabbt hitta
specifik information.
• Notera: Alla rader med
realtidsinformation ger tillgång till
motsvarande fordons snabbmeny.
• Höger-klicka på en rad för att få fram
prognoshistorik för ditt urval (jid
3157647, ...).

Visa hållplatshistorik:
Öppnar ett fönster där alla fordon
som stannat vid hållplatsen listas.
Sortera genom att klicka på valfritt
rubrikhuvud.

Öppnar ett fönster där alla fordon som stannat vid hållplatsen listas.

Öppnar verktyget Rasterkarta och zoomar in på hållplatsen.

Passerande linjer:

Aktuell trafikinformation:
Öppnar ett fönster där trafikinformation som är aktuell för hållplatsen visas (Trafikstörning,
textmeddelande och ljudutrop).

Det här fönstret visar alla linjer som passerar hållplatsen, inklusive deras
destination.
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Snabbmeny || Tur
Snabbmenyn för tur når du från nästan
alla verktyg. Du kan högerklicka på de
flesta fordonssymboler i applikationen
för att öppna fordonets snabbmeny och
sedan välja tur, eller nästa tur. Du kan
nå den genom planeringsverktyg som
Omloppsgraf och Planerad Trafik.

Avkorta tur
Trafikledaråtgärden Avkorta tur använder du som
trafikledare för att ställa in delar av en tur, efter en vald
hållplats.
1. Välja ”Avkorta tur: ###” i snabbmenyn. Fönstret
Avkorta tur öppnas.
2. Klicka på hållplatsmenyn för att välja var turen skall
sluta.
3. Kryssa i Kortvänd för att låta efterföljande tur starta
vid den valda hållplatsen (i motsatt riktning).
4. Den interna beskrivningen fylls i automatsikt och
beror på trafikledaråtgärden. Du kan ändra den om
du vill. Tänk på att en kortvändning skall ske vid
samma hållplatsen, dvs att sluthållplats på första
turen är samma som starthållplats på andra turen.
5. Klicka på Spara för att skapa det nya ärendet. Detta kommer att direkt visas i
verktyget Visa Trafikinformation.
6. I Visa Trafikinformation, hittar du trafikledaråtgärde under fliken ”Att granska”.
Höger-klicka på ärendet och välj ”Visa”, för att kunna gå genom ärendet i Ny
Trafikinformation.
7. Gå genom ärendet och ändra det vid behov genom att lägga till textmeddelande,
ljudutrop, osv. När du är klar, godkänn ärendet via Förhandsgranska/Spara.
Ytterligare information finns under Trafikinformation.

Innehållet i snabbmenyn beror på hur din applikation är konfigurerad.
Planerad trafik - visa tur:
(tur)

Öppnar turvyn i verktyget Planerad Trafik.

Detaljrapport - Tur: (tur)

Öppnar verktyget Detaljrapport, med den valda turen och genererade data.

Avkorta tur: (tur)

Öppnar Avkorta tur fönstret där man kan initiera en avkorta tur eller en kortvändning.

Kortvänd
En kortvänd är när du låter turen sluta före den planerade destinationen och ställer
samtidigt in början på den efterföljande turen (som löper i motsatt riktning längs den
matchande rutten), så denna tur börjar på samma ställe längs rutten.
Du kan skapa en kortvänd genom att välja Avkorta tur i turens snabbmenyn. När
du kommer på steg 3, kryssa i Kortvänd. De endast skillnader blir den interna
beskrivningen (”Kortvänd vid” isf ”Avkorta tur vid”) och urvalet på steg 6 och 7, där
hållplatserna kommer att väljas på två konsekutiva turer.

Förstärkning (bara i verktyget Utsättningar)
Fyller omlopps- och tursfält med det aktuella trafikdata, för förenklad förstärkning av
turen.
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Sök funktioner

Sök fordon

Sök gata

Sök hållplats
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Funktion
Sök fordon

Hittar fordon utifrån hela eller delar
av fordonsnummer eller omlopp.

Tillgång

Vänster verktygsfönster || Verktyg -> Sök fordon

Sök fordon

Hur fungerar det?

Aktiva och historiska fordon, sorteringsordning

1. Skriv in hela eller delar av det fordons- eller omloppsnummer du vill söka på.
2. Klicka på Sök-knappen.

Både aktiva och historiska fordon visas, med det fordon
som rapporterat senast överst i listan över aktiva fordon och
underst i listan över historiska fordon.

Alla Fordon som helt eller delvis matchar sökningen visas, såväl aktiva som historiska
fordon. (Historiska fordon har inte rapporterat inom tidsgränsen som definierar
aktiva fordon, se Arkiv > Inställningar > Visning av fordon).

Funktion
Sök gata

Hittar gata utifrån hela eller delar
av gatunamn.

Tillgång

Vänster verktygsfönster || Verktyg -> Sök gata

Sök gata

Hur fungerar det?

1. Skriv in hela eller delar av gatunamnet eller gatunumret.
2. Får du för många svar kan förfina sökningen genom att utöka namnet eller numret:

Klicka på ett namn för att zooma till och markera gatans sträckning (blå) på kartan.

Funktion
Sök hållplats

Hittar hållplats utifrån hela eller delar av
hållplatsnamn eller nummer.

Tillgång

Vänster verktygsfönster || Verktyg -> Sök hållplats

Sök hållplats

Hur fungerar det?

1. Skriv in hela eller delar av hållplatsnamnet eller -numret. Listan uppdataras direkt.
2. Får du för många svar kan du förfina sökningen genom att utöka namnet eller numret.

Exempel: Du ville hitta Liseberg A och skrev Li, resultatlistan blev avskräckande lång.
Lägger du till ett ”s” (Lis) så blir listan kortare och det går fort att hitta Liseberg och därunder
Liseberg A.
Sökresultatet visas i alfabetisk ordning.

Tips
Visste du att...

• Snabbmenyn för hållplats är tillgänglig från alla
hållplatssymboler.
• Dubbelklicka på en hållplats för att zooma till den
på kartan.
• Du kan i grupperingsmenyn välja att gruppera/
presentera hållplatslistan på tre olika sätt: efter
hållplatsområde, uppdelat efter kommun, eller
ogrupperat (alla hållplatser visas separat).
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Talkommunikation
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Funktion
Talkommunikation

Tillgång
Talkommunikation

Hantera talanrop, meddelanden
och larm över en radio som är
kopplad till datorn.
Nedre verktygsfönstret || Fordons
Verktyg > Talkommunikation

Fönster
Vektyget delas i sex delar och har ett popupfönster (larm).

Trafikledningsansvar och ansvarsområden (tillval)

Kommandoknappar

Alla (fördefinierade) ansvarsområden och deras status listas då i det
centrala fältet för ansvar och vidarekoppling. Till höger i fältet visas, per
område, i klartext, om någon har tagit ansvar för det aktuella området.

Dessa knappar erbjuder ett alternativt
sätt att utföra några av de vanliga
kommandona.

När ingen användare har tagit ansvar för något ansvarsområde har alla
områden röd status i verktyget (röda statusindikatorer i fältets vänsterkant).
Notera! Anrop/meddelanden till de ansvarsområden som ingen tagit
ansvar för - de som är rödmarkerade i ansvarsfältet - vidarekopplas till
förkonfigurerad radioenhet (fallbacktrafikledningsradio).

Anropskö Listar alla inkommande anropsbegäran till
centralen i prioritets- och tidsordning.

Någon har tagit ansvar.

Ansvar och vidarekoppling Lisar alla (fördefinierade)
ansvarsområden och deras status.

Status okänd - koppling till databas ej upprättad.

Val- och informationsfält Här väljs fordon/omlopp/grupper/
enheter som du vill anropa.
Kommandofält Kommandon du matar in när du anropar och
kommandoknappar.
Informationskö Visar alla meddelanden och larm.
Radiostatus Här visas signalstyrka, volyminställning
och anropsstatus för radion. Symboler visar
kommunikationsstatusen.
Larm Inkommande larm öppnar ett separat fönster i alla
stationer som har Talkommunikation aktivt. När du klickar
på Avaktivera/Bekräfta, stängs larmfönstret i alla stationer.

Larm
Anropskö

Ansvar och
vidarekoppling
Val- och
informationsfält
Kommandofält

Informationskö

Radiostatus

Stängningskryss
För att undvika att du av misstag stänger ned verktyget
konfigureras det normalt utan stängningskryss i
verktygsfliken.

Ingen har tagit ansvar.

Skicka meddelande. Motsvarar
funktionstangenten F10.
Anropa grupp. Motsvarar
funktionstangenten Home.
Anropa. Motsvarar
funktionstangenten +.
Avsluta samtal. Motsvarar
funktionstangenten -.

Områdesansvaret vidarekopplat till handenhet.

Ta trafikledningsansvar för ett ansvarsområde (eller flera)
För att ta trafikledningsansvar för ett ansvarsområde klickar du i motsvarande
kryssruta. Bekräfta ditt val i dialogrutan som visas, eller tryck ”Nej” om du
ångrat dig. Till höger i ansvarsfältet visas i klartext att du tagit ansvar för
området genom att lista ditt namn/andvändarnamn.
Ansvar: Vidarekoppling
Då du inte befinner dig vid din arbetsstation kan du behöva vidarekoppla alla
anrop för de områden du har ansvar för till en (förkonfigurerad) radioenhet.
För att vidarekoppla väljer du en
enhet i vidarekopplingsmenyn
och bekräftar ditt val i dialogen
som visas. Menyknappen och
statussymbolerna för varje område
du har ansvar för kommer visa att
anropen vidarekopplats till den
valda enheten.
När du vill stänga av vidarekopplingen väljer du ”Inte vidarekopplad” i menyn.
Notera: Från och med att
ansvaret vidarekopplas kommer
alla inkommande androp/
meddelanden i köerna att visas
utgråade (de hanteras ju utanför
verktyget).
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Talkommunikation
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Anropa översta fordon/ en enhet in anropskön

Anropa (fordonet som kör) ett omlopp

Avsluta ett anrop

Anropskön är normalt i fokus så du kan svara snabbt med
kommandotangenterna.

Klicka på radens Anropa-knapp
eller:
1. Tryck +/ANR (Anropa). ”Anrop” visas i
kommandofältet.
2. Tryck DEL/OML, Anrop Omlopp visas i
kommandofältet. Aktuella/valbara omlopp visas i
detaljfältet inklusive de fordon som nu kör dem.
3. Knappa in omloppsnumret eller välj i listan med musen.
Du kan även stega upp/ner i listan med piltangenterna
för att välja.
4. Tryck Enter/AKT(Verkställ) eller dubbelklicka på
omloppet i listan omloppet anropas.
5. Prata.

Klicka på avsluta-knappen under kommandofältet
1. Tryck -/NED, Avsluta visas i kommandofältet.
2. Tryck Enter/AKT. Anropet avslutas.

Klicka på översta radens Anropa-knapp , eller:
1. Tryck + (Anrop).
2. Tryck Enter/AKT, fordonet/enheten anropas.
3. Prata.
Ta bort översta anropet i anropskön (utan att anropa)
Klicka på Ta-bort knappen

på översta raden eller tryck på F6.

Anrop ett valfritt fordon/ en enhet i anropskön

Klicka på radens Anropa-knapp , eller:
1. Klicka på raden för att markera den.
1. Tryck +, Anrop visas i kommandofältet.
2. Tryck Enter/AKT (Verkställ), fordonet/enheten anropas.
3. Prata.
Ta bort valfritt anrop från anropskön (utan att anropa)
Klicka på Ta-bort knappen
på raden, eller:
1. Markera anropet genom att klicka på raden.
2. Tryck F6.
Ta bort översta meddelande från meddelandekön
Klicka på Ta-bort knappen

på översta raden, eller tryck F5.

Ta bort valfritt meddelande från meddelandekön
Klicka på Ta-bort knappen
Anropa ett fordon/en enhet

på raden.

1. Tryck +/ANR (Anropa) eller klicka på Anropa-knapp ,
under kommandofältet. ”Anrop” visas i kommandofältet och alla
tillgängliga fordon/enheter listas i detaljfältet.
2. Knappa in fordons- eller enhetsnummer, eller välj direkt i listan
med musen (eller stega upp/ner med piltangenterna). Listan
filtreras automatiskt när du börjar skriva. För att filtrera efter
fordonsnummer: Tryck ”/” följt av numret. För att filtrera efter
enhetsnummer, tryck ”*” följt av numret.
3. Tryck Enter/AKT (Verkställ) eller dubbelklicka i listan.
4. Prata.

Anropa en handenhet
Klicka på radens Anropa-knappen , eller:
1. Tryck +/ANR (Anropa). ”Anrop” visas i
kommandofältet.
2. Tryck END, ”Anrop handenhet” visas i
kommandofältet. Tillgängliga handenheter visas i
detaljfältet.
3. Knappa in hela anropsnumret, eller delar av numret för
att filtrera listan och välj med musen. Du kan även stega
upp/ner i listan med piltangenterna för att välja.
4. Tryck Enter/AKT(Verkställ) eller dubbelklicka i listan,
den valda enheten anropas.
5. Prata.
Grupputrop
1. Tryck Home/GRP, eller klicka på Grupputropknappen . Tillgängliga grupper visas i detaljfältet.
2. Knappa in gruppnumret/namnet för att filtrera listan
eller välj den grupp du önskar göra utrop till direkt
med musen. Du kan även stega upp/ner i listan med
piltangenterna när väl en rad i listan är markerad.
3. Tryck Enter/AKT eller dubbelklicka i listan, den valda
gruppen anropas. Grön statusruta i radiostatusfälten
visar uppkoppling.
4. Prata.

, eller:

Skicka meddelande
Skicka meddelande används för att skicka enkla
textmeddelanden eller koder som aktiverar meddelanden i
mottagarens radioenhet.
1. Markera fordon/enhet i anropskön eller informationskön.
2. Tryck F10 (Textmeddelande). ”Nytt meddelande”
visas med det valda fordoner/den valda enheten som
mottagare.
3. Välj fördefinierat meddelande eller skriv eget.
4. Tryck Skicka.

Radiostatus
Här visas signalstyrka, volyminställning och anropsstatus för
radion. Symboler visar kommunikationsstatusen.
Ansluter
Uppkopplad
Öppen mikrofon, du kan tala.
Andra enheten sänder, du kan inte tala.
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Funktion
Terminalhantering

Tillgång
Terminalhantering

Visar alla planerad och historisk ankomster och
avgångar vid en vald hållplats. Användaren kan ändra
hållplatsläget.
Övre verktygsfönstret || Verktyg >
Terminalhantering

Verktygsfönstret
Hållplatsområde
Datum
Fritextfilter
Nu

Raderna visas färgkodade, beroende på status.
Orange

Vald tur. Du kan antingen klicka på en rad för att manuellt
markera/välja den, eller klicka på knappen ”Nu” för att
automatiskt gå till och välja den tur som enligt den
planerade trafiken är näst i tur.

Gul

Tur med ett ändrat hållplatsläge.

Grå

Turer vars ankomsttid till den valda hållplatsen enligt
tidtabellen har passerat. Dessa turers hållplatsläge kan
fortfarande ändras (fordonet kan ju vara sent).

Första hållplatsområdet i den planerade trafiken är förvalt. Vill du välja ett annat
hållplatsområde, kan du klicka på pilen för att öppna hela listan.

Dagens datum är förvalt. Vill du välja ett annat datum, kan du skriva in det manuellt
eller klicka på pilen för att öppna kalendern och välja datum där.
För att filtrera den visade tur- listan, använd fritextfiltret. Endast turer som matchar
filterfältet visas.

Klicka på ”Nu” för att automatiskt gå till och välja den tur som enligt den planerade
trafiken är näst i tur.

Ändra hållplatsläge/gate för en tur

1. Klicka på aktuell cell i kolumnen ”Ny gate”.
2. Skriv in det nya hållplatsläget eller klicka på pilen för att öppna listan där du kan se och välja
mellan de aktuella hållplatslägena.

Hela raden gulmarkeras för att visa att hållplatsläget ändrats. Ditt användarnamn visas i Ändrat avkolumnen och tidpunkten för ändringen visas i kolumnen Ändringstid längst till höger.

Information
Tabellen ger information om varje planerad och historisk tur.
Omlopp

Turens omlopp.

Tur

Turens nummer.

Linje

Destination

Ankomst
Avgång
Gate

Ny gate
Ändrad av

Ändringstid

Turens linje.

Turens ändhållplats. Om fordonet har en ”löpande destination” i sin planerade rutt, som skiljer sig från slutdestinationen,
kommer den att visas i tabellen som ”Löpande destination
(slutdestination)” tills fordonen har passerat den ”löpande
destinationen”.

Anteckningar

Turens planerade ankomsttid till hållplatsen.

Turens planerade avgångstid från hållplatsen.
Turens hållplatsläge enligt planerad trafik.

Turens nya hållplatsläge, fältet är tomt om hållplatsläget ej har
ändrats.
Den användare som (senast) ändrat hållplatsläget.
Tid för senaste ändringen av hållplatsläge.
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Funktion
Trafikavvikelser

Tillgång
Trafikavvikelser

Visar loggade turer med
trafikavvikelser och deras orsak.
Undre verktygsfönstret || Verktyg ->
Reportark -> Trafikavvikelser

Trafikavvikelser är ett verktyg som visar och hanterar
”trafikavvikelser”, ärenden som skapas och beskriver
specifika avvikelser från den planerade trafiken, knutet till
en viss tur.
Dessa avvikelseärenden kan inkludera både anledningen
till avvikelsen (rapporterad av förare eller trafikledare) och
kommentarer.
Information från trafikinformationsärende som visar att
hela eller delar av en relaterad tur är inställd inkluderas i
kommentarerna för att ge kontext/förklara avvikelsen.

Begränsa urvalet
För att begränsa urvalet kan du filtrera visningen med 3
filter: Tidsurval, Avvikelsetypsfilter och Orsaksfilter.

Fritextfiltret
Skriv siffror eller text i fritextfilterfältet för att filtrera listan.
Tabellen filtreras automatiskt till endast de rader med minst en
matchande cell. Du kan till exempel mata in fordonnummer för att
endast se rapporter från ett visst fordon.
Klicka på förstoringsglasknappen till vänster om fritextfilterfältet
för att fälla ut separata fritextfilterfält ovanför alla kolumner (som
hanterar fritextfiltrering).

Information
Linje

Den linje det försenade fordonet trafikerade.

Fordon

Fordonet som var försenat på turen.

Destination

Förare

Omlopp
Tur

Hållplats
Datum

Planerad avgång

Tidsurval
Senaste dygnet (24h) då ”nu” är ikryssad, eller vald
tidsperiod enligt från-till-menyerna.

Aktuell avgång

Avvikelsetypsfilter

Avvikelsetid

Använd avvikelsetypsfilter för att endast visa de valda
avvikelsetyper. En räknare visar hur många avvikelsetyper
ingår i filtret, t.ex. (2/3).

Avvikelse

Orsaksfilter
Använd Orsaksfiltret för att endast se valda orsaker. En
räknare visar hur många orsakstyper ingår i filtret, t.ex.
(4/8).

Avvikelsetyp

Orsak (meny)
Kommentar
Ändrad av /
Ändrad tid

Destinationen för den tur fordonet körde när avvikelsen detekterades.

Det omlopp det försenade fordonet rapporterat från.

Den tur det försenade fordonet rapporterat från (den
tur som räknas som ”försenad” i detta verktyg).
Hållplatsen där fordonet rapporterat (första) avvikelsen på turen.
Det datum som avvikelsen registrerades

Den planerade avgångstiden vid första försenade
avgången (den hållplats som visas i hållplatskolumnen).

Den verkliga avgångstiden vid första förseningen, se
ovan.
Skillnaden mellan planerad och aktuell avgångstid
vid första försenade avgången på turen.
Loggad avvikelse
Typ av avvikelse

Förklaring/rapporterad orsak till den försenade
turen (den loggade förseningen vid den angivna
hållplatsen).
Ärendekommentarer. Kan läggas till/ändras av
användaren, se efterföljande stycke.

Användare och tidsstämpel för senaste inmatningen/
trafikavvikelser. Om trafikavvikelsen inte inkommit
för avvikelsen visas ingen användare, bara en tidsstämpel då avvikelserapporten skickades av fordonet.

Tidsurval: Realtidsvisning och historisk rapport
Trafikavvikelser har två visningslägen:

• Ett realtidsläge som visar alla trafikavvikelser
som inkommit de senaste 24 timmarna (listan
uppdateras i realtid)
• Ett historiskt läge som låter dig manuellt söka
alla trafikavvikelser som inkommit under en vald
tidsrymd (alla rapporter genererade mellan två
valda datum).
Klicka i kryssrutan ”nu” för att välja realtidsläget. Klicka
ur ”Nu”-kryssrutan för att istället manuellt söka alla
rapporter som inkommit under en vald tidsperiod genom
att välja från- och till-datum och därefter klicka på ”Sök”knappen.

Trafikavvikelser
Nuvarande avvikelser som kan hanteras:

• Sen avgång (mer än 15 minuter sen).
• Tidig turstart (mer än 5 minuter
tidig).
• Sen turstart (mer än 5 minuter sen).
• Ofullständig tur.
Notera att tröskelvärde är konfigurerbara.

Orsaker
Exempel på orsaker
•
•
•
•
•
•
•
•

Väglag
Tekniska fel på fordon
Sen från tidigare tur
Vänta på samtrafik
Olycka
Betjäning av passagerare
Personalbrist
Annat
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Funktion
Ny Trafikinformation

Tillgång
Ny Trafikinformation

Hanterar informationsärenden till
passagerarna och styr indragning av
prognoser vid planerade störningar i
trafiken. Meddelanden kan visas på
skyltar, hemsidor, wap-sidor, sociala
medier och genom sms-tjänster.
Vänster verktygsfönstret || Verktyg
-> Ny trafikinformation och via
Funktionslisten.

1. Ärendekomponenter
Trafikstörning: Avstängda prognoser för en eller
flera informationspunkter.

Textmeddelande: Textmeddelanden som visas på en
eller flera informationspunkter.
Ljudutrop: Ljudmeddelanden som spelas upp
genom systemets högtalare.

Vägbeskrivning: En enkel ritad körväg på kartan
som visar den rekommenderade rutten.

2. Intern beskrivning
Här kan du kommentera/beskriva ditt ärende.
Beskrivningen sparas i databasen och kan ses av alla
användare med verktyget Visa trafikinformation.

3. Giltig: Tidsperiod
Här väljer du när och hur länge ett ärende ska vara gälla
samt ärendets prioritet.

Giltig från och
med, Nu

Välj när informationen ska börja gälla.

Giltig till och
med, Trafikslut, Välj när informationen ska sluta gälla.
Tillsvidare
Prioritet

Textmeddelandfen och ljudutrop som
skapas märks med prioritet för att göra
det enklare att sortera dem i verktyget
Visa Trafikinformation.

Aktiva Tider: Du kan schemalägga valfri
ärendekomponenter oberoende av varandra för visning
under ett eller flera tidsintervall för specifika veckodagar.

4. Kommunikationskanaler (option)
Välj vart textmeddelande och/eller ljudutrop skall publiceras.
För att låta ärendet endast använda vissa kanaler, klicka på
(text)
(ljud) eller klicka på
(text)
(ljud) för att snabbt
välja bort en kanal eller en meddelandetyp på en kanal.

5. Ärendekomponenter
5.1 Trafikstörning
Denna komponent låter dig ställa in prognoser på/för de
trafikdatanoder du väljer i ärendet, till exempel då turer ställs in
eller då hållplatser dras i under en tid.
För system som använder GTFS RT, visas fältet
Störningsdetaljer under Giltig: Tidsperiod-sektionen där du kan
välja mellan ”Ställ in” för turer, hållplatser, osv eller ”Flytta” för
hållplatser. Prognoserna för hållplatsen/hållplatserna dras in precis
som när du ställer in dessa.
5.2 Textmeddelande
Du kan välja en fördefinierad mall eller skriva in meddelandet
direkt i meddelandefältet.
Skriv in rubrik i det separata rubrikfältet (valfritt). Beroende på
system kan denna rubrik användas av reseplanerare, etc.
Du kan använda textvariabler som inkluderas i texten och styrs
av nodurvalet. De är framförallt praktiska i mallar. Höger-klicka i
textfältet för att få fram ett urval av textvariabler.
Klicka på förhandsvisningsknappen för att se hur meddelandet
kommer se ut på konfigurerade skyltar. Förhandsvinsinsgen kan
vara aktiv medan du skriver, väljer mall, osv.
Meddelandevariant för olika kanaler (option)
1. Skriva in den första meddelandevarianten på första fliken.

2. Klicka nu på plus-knappen
till höger om första fliken (1)
för en ny version. En ny flik (2) med en kopia av det första
meddelandet adderas och under textfältet visas en lista med
kommunikationskanaler.
3. Ändra i texten för den nya meddelandevarianten. Aktivera

kommunikationskanaler för
denna meddelande genom att
klicka på
. Notera att du
bara kan ha ett meddelande per
kanal, men att du kan ha flera
kanaler på samma meddelande.
4. Addera vid behov fler
meddelandevarianter.
Notera att den första fliken (1)
kommer automatiskt att välja de
kanaler som inte är valda av andra flikar.
Ta bort en meddelandevariant
Ångrar du dig och vill ta bort en meddelandevariant är det
bara att klicka på ta-bort-krysset på den aktuella fliken.

5.3 Ljudutrop - Spela in
1.
2.
3.
4.

Klicka på för att starta inspelning av ett nytt ljud/utrop.
Klicka på stopp när inspelningen är klar.
För att spela upp ljudet, klicka på .
Specificera antalet utrop som skall göras och intervallet/
tiden mellan utropen med hjälp av menyerna. Välj
volymnivå.

Ljudutrop - Konvertera text till tal
1. Fyll i/kontrollera att den text du vill konvertera står i
textfältet.
2. Klicka på Konvertera text-knappen
. En ny ljudfil
skapas, precis som om du spelat in den med en mikrofon.
3. För att spela upp ljudet, klicka på .
4. Se steg 4 från Spela in.
Ljudutrop - Ladda/importera sparade ljudfil
1. Spara/flytta dina
ljudfiler i din
mallmapp.
2. Klicka på meny ikonen
och välj från listan.
3. Se steg 4 från Spela in.
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5.4 Vägbeskrivning
1. Klicka på
för att öppna ett nytt Redigera
Vägbeskrivning-kartfönster. Du vänsterklickar och
drar kartan som vanligt för att navigera.
2. Du ritar ut din vägbeskrivning genom att högerklicka
ut vägpunkter på kartan – från början till slut
(vägbeskrivningen har en riktning).
Radera det du ritat ut med Esc-tangenten och börja
om, om du ritat fel.
3. När du är klar trycker du på Retur-tangenten för att
spara vägbeskrivningen. Redigera Vägbeskrivningfönstret stängs och denna visas i den vanliga kartan i
grått med små pilar som visar körriktningen.

Filter & Annat
Linjegrupp

Valfritt, filtrera trafikdata efter Linjegrupp

Välj en annan kalendardag (aktuell dag är strandardvalet)
Ange siffror/text för att bara se matchande info på
Fritext
första nivåer.
Rita ett område på kartan för att bara visa relaterade
(område) noder.
Kalendardag

(zoom)
Visa tomtur

Zooma till det ritade området ovan.

Urvalkategorier
I flikens nodträd kan du välja följande noder fritt. Notera att visa
noder återkommer i flera träd.

-> Övriga hållplatser -> Hållplats -> Ankomst, Avgång

• Omlopp: Omlopp -> Tur -> Ankomst, Avgång
• Hållplatsområde: Hållplatsområde -> Hållplatsläge ->
Ankomst, Avgång

Ta bort Förarhänvisning från ärendet.
På kartan, zoom till den ritade omvägen.

6. Urval trafikdata
Välj var trafikinformationen ska visas/ropas ut. Dessa
tillgängliga trafikdatanoder är baserade på systemets
planerade trafik. Därför behöver du välja kalenderdag för
att kunna göra ditt urval.

Det är också möjligt att välja hållplatser/ linjer direkt på kartan.
1. Välj hållplatser i kartverktygets urvalsfunktion.
2. Välj en eller flera hållplatser genom att högerklicka och dra
upp en urvalsrektangel som täcker hållplatserna.
3. För att välja flera hållplatser eller välja bort hållplatser, håll
nere SHIFT när du markerar. Du kan förstås även klicka ur
hållplatser i urvalsträdet för att välja bort dem.

Visa/dölja tomturer i listan.

• Linje-Tur: Linje -> Tur -> Ankomst, Avgång
• Linjer: Linjer -> Linje m. destination
-> Huvudrutt -> Hållplats -> Ankomst, Avgång //

4. Vägbeskrivningsvyn visar nu ”Förarhänvisning”.
Notera att det bara kan finnas en aktiv
Vägbeskrivning/ärende.

Välj hållplatser i Karta/ Linjenät

Ett enklare sätt att välja är att kolla på vad varje kategori täcker
och om den är kopplad till tidtabeller.
•
•
•
•

Linje-Tur: Utsättningar - kopplad till tidtabeller
Linjer: Geografi - ej kopplad till tidtabeller
Omlopp: Utsättningar - kopplad till tidtabeller
Hållplatsområde: Geografi - ej kopplad till tidtabeller

För att göra ett urval för specifika linjer / turer, till ett urval för
alla linjer som passerar berörda hållplatserna, klicka på Gör
urvalet giltigt för alla passerande linjer.
För att göra ett urval för specifika hållplatser till ett urval
för alla berörda linjer, klicka på Gör urvalet giltigt för alla
passerande linjer.

7. Spara/Publicera
Klicka på Förhandsgranska-knappen
för
att se hela ärendet sammanfattat. Visningen motsvarar den i
verktyget Visa trafikinformation.
När alla önskade val har gjorts, klicka på Spara.

En vald (förbockad) post i trädet indikerar att denna nod och alla
underliggande noder är valda och kommer att beröras
En ifylld nod indikerar att noden i trädet berörs delvis, att vissa
men inte alla underliggande noder är markerade.
Du kan kontrollera det resulterande urvalet genom att klicka på
Granska Urval knappen.

Traffic Studio utbildningsmaterial || s.82

8. Mallar

Tips & Tricks

En mall kan innehålla allt i ett ärende och alltså publiceras
direkt om den passar dina behov, eller så innehåller den bara
vissa delar av ärendet. Då fyller du i de delar som saknas och
modifierar det som behöver ändras innan du publicerar.

Text: När du skapar en textmeddelande och /
eller en textmall, kom ihåg att du kan använda
textvariablerna genom att högerklicka i textfältet.

Alla mallar du/din användarroll har tillgång till hittar du i
en utfällbar sektion till vänster i verktygsfönstret. Därunder
hittar du ett navigeringsträd, där olika kategorier och
underkategorier gör det möjligt att snabbt hitta en lämplig
mall.
Välj en mall
1. Använd navigationsträdet för att hitta
rätt mallkategori.
2. Klicka på en kategori/underkategori
för att välja den. Alla mallar i
kategorin listas i sektionen under
navigeringsträdet.
3. Klicka på en mall för att välja den.
4. Dubbelklicka på mallen, eller klicka
på Använd-knappen för att ladda
innehållet. Du kan förstås ändra eller
komplettera alla val och inmatningar
innan du publicerar ärendet.
5. Verifiera innehållet och publicera
ärendet som vanligt.
Skapa en mall
Notera att du behöver vara administratör
för att skapa/administrera mallar.
1. För att addera en rotkategori:
Högerklicka i mallträdsfältet utanför
kategorinamnen. Välj det enda
menyalternativet Lägg till rotkategori.
2. För att addera en underkategori: Högerklicka i mallträdet
över ett kategorinamn. Välj Lägg till.
3. Ett nytt inramat kategori-fält visas. Skriv in
kategorinamnet och tryck retur.

Urval: Att välja rätt urval kan vara lite förvirrande
ibland, men det handlar om vad du vill påverka.
T.ex. Du vill ta bort prognoser och lägga till ett
textmeddelande vid hållplatsen ”Teleskopgatan”.
Vill du ...
1. ... bara påverka en särskild tur?
1.1 Använd Linje-Tur.
1.2 Hitta din linje och utöka den.
1.3 Hitta din tur och utöka den.
1.4 Markera rutan bredvid Teleskopgatan.
1.5 Upprepa för ytterligare turer.
2. ... bara påverka en särskild linje?
2.1 Använd Linjer.
2.2 Hitta din linje och utöka den.
2.3 Expandera rätt riktningen.
2.4 Expandera huvudrutten (är det en ovanlig
hållplats, ska den finnas den under ”Övriga
hållplatser”).
2.5 Markera rutan bredvid Teleskopgatan.
2.6 Upprepa för den andra riktningen om det
gäller eller för fler linjer.
3. ... påverka alla linjer?
3.1 Använd Hållplatsområde.
3.2 Hitta Teleskopgatan. Du kan använda
textfiltret för att snabbt begränsa listan till
den.
3.3 Expandera hållplatsen om du använder
hållplatsläge för att välja rätt riktning.
Markera rutan med hållplats (er) eller hela
hållplatsområdet.

1

2

3

Notera att du behöver sortera minst en mall till kategorin
för att den ska sparas när du stänger ner verktyget.
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Trafikinformation - Visa
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Funktion
Trafikinformation

Tillgång
Trafikinformation

Visar trafikinformationsärenden,
överskådligt och i detalj.
Undre verktygsfönstret || Verktyg
-> Visa trafikinformation och via
Funktionslisten.

Listflikar: Välj flik för att se de ärenden du är intresserad av:
”Just nu” (aktiva), Alla, Framtida eller Historik.
Fritextfilter: Fyll i fritextfiltret för att snabbt hitta ett
ärende med matchande innehåll.
Skapar av program-filter: Filter på ärenden skapade av
valda källor/system.

Fem flikar
Att granska: Alla informationsärenden skapade genom
trafikledaråtgärder eller föraråtgärder.
Just nu: Alla aktuella informationsärenden.
Alla: Alla informationsärenden.
Framtida: Framtida informationsärenden.
Historiska: Låter dig söka i databasen efter historiska
ärenden. Fliken öppnar en sökruta där du kan välja
tidsintervall,
filtrera efter
användare, innehåll,
hållplatsområde,
hållplats, linje, osv.

Avsikt-filter: Filter för specifika åtgärder, t.ex. avkorta tur.
Spela upp ljudutrop (flik Just nu): Uppspelning av
ljudutrop på/av när de blir aktiva.
Informationskomponenter i ärendet
Trafikstörning: Avstängda prognoser för en eller flera
informationspunkter.
Textmeddelande: Textmeddelanden som visas på en
eller flera informationspunkter.

Ljudutrop: Ljudmeddelanden som spelas upp genom
systemets högtalare.

Vägbeskrivning (till trafikstörning): En enkel “ritad”
linje / graf på kartan som visar en tilldelad / rekommenderad rutt.

Övriga kolumner visar intern beskrivning, innehåll,
giltighetstid, användaren som skapat meddelandet, prioritet
och vilka informationspunkter som påverkas.
Giltighet

Ärenden är färgkodade för att du snabbt ska kunna skilja
aktuella från historiska och framtida/planerade.
Giltigt ärende (nu aktivt)
Framtida ärende (ännu ej aktivt)
Historiskt ärende (inte länge aktivt)

Detaljfältet: Se informationskomponenterna i
ärendet
Då du väljer ett ärende i listan på någon av flikarna visas
detta ärendes komponenter i detaljfältet under listan. Här
kan du granska vilka kommunikationskanaler som valts
för varje komponent, spela upp ljudutrop, etc.
Notera: Då ett ärende innehåller flera
textmeddelandeversioner adresserat till olika kanaler visas
dessa versioner på separata rader.

Snabbmeny

Högerklicka på en meddelanderad för att öppna en
snabbmeny,
Ändra (Visa om ärende krävs godkännande)
1. Öppnar ärendet i verktyget Ny trafikinformation i
vänstra verktygsfönstret.
2. Se föregående sidor för hur
du gör ändringar och sparar
ditt ändrade ärende i detta
verktyg.

Ta bort
Tar bort det markerade ärendet direkt.
1. Klicka på en rad för att välja den.
2. Höger-klicka för att öppna snabbmenyn.
3. Välj Ta bort.
Kopiera till ny
Ofta är det enklaste sättet att skapa ett nytt ärende att kopiera ett
lämpligt ärende som redan finns.
1. Högerklicka på ärendet du vill kopiera.
2. Välj Kopiera till ny i snabbmenyn.
3. Ärendet kommer att öppnas i Ny trafikinformation. Gör de
önskade ändringarna och spara ditt ärende
Se ärendets informationspunkter på kartan
Genom snabbmenyn för ärenden kan du även
visa de hållplatser/informationspunkter och
stationära skyltar ett ärende berör.
1. Högerklicka på informationsärendet för
att öppna snabbmenyn.
2. Välj Visa på karta för att tända och
zooma till informationspunkterna/
skyltsymbolerna på kartan. Symbolerna
kommer ligga kvar tills du släcker/tar bort dem.
Släck alla visade informationspunkter på kartan
1. Högerklicka på informationsärendet i listan för att öppna
snabbmenyn.
2. Välj Rensa alla markeringar på karta.
Se relaterade trafikinformationsärenden (historik)
Då nya trafikinformationärenden är redigerade kopior av äldre
ärenden kan det vara bra att kunna se varje sådant ärendes
”släktträd”:
1. Högerklicka på informationsärendet i listan för att öppna
snabbmenyn.
2. Välj Visa relaterade trafikinformationer. En ny flik öppnas
med alla ärenden som är relaterade till det valda ärendet
(inklusive detta ärende). Informationen motsvarar den vanliga
visningen. Stäng fliken på vanligt sätt genom att klicka i
stängningskrysset.
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Funktion
Trafikstatus

Tillgång
Trafikstatus

Trafikstatus är ett verktyg för förenklad
realtidsövervakning av trafiken.

Dragbar splitterbar

Samtrafikproblem-sektion

Du kan använda den dragbara splitterbar för att ändra storleken
på varje sektion. Varje sektion har också sin egen rullningslist.

Här visas de samtrafikrelationer/de anslutningar
som riskerar missas för att fordon är sena till
samtrafikhållplatserna.
Varje enskild anslutning visas separat, vilket betyder
att om ett fordon är sent till en samtrafikhållplats där
det ska lämna passagerare till flera anslutande linjer,
kommer detta visas med en rad per mottagande fordon.

Vänster verktygsfönstret || Verktyg
-> Trafikstatus

Sektioner

Bara 2 samtrafikstatus visas i listan:

I ett antal separata sektioner, som kan döljas/visas efter behov,
visas sådant som du som trafikledare behöver hålla ögonen på:
Tidiga fordon

Fordon i kö

Sena fordon

Fordon med aktivt fel

Samtrafikproblem

Laddnivå

Fordon av rutt

Passagerarbeläggning

Fordon med
utsättningsproblem

Använd knapparna i verktygets överkant för att dölja/visa
de enskilda sektionerna i verktyget. En mörkgrå bakgrund
motsvarar en synlig sektion medan en ljusgrå bakgrund
motsvarar en gömd sektion (t.ex. samtrafikproblem).

Samtrafik kommer troligtvis misslyckas

•

Samtrafik kommer misslyckas

Varningar-sektioner
Filter i alla sektioner
I alla individuella verktygssektioner hittar du filter som låter
dig välja ut enskilda linjegrupper eller fritt välja linjer du vill
övervaka. Ett kompletterande fritextfilter tillåter till och med
övervakning av endast matchande fordon/samtrafikhållplatser
(alternativt använder du fritextfiltret som en sökfunktion).
Både avvikelser-sektioner har ett valbart ”max-filter” som låter
användaren filtrera bort fordon med extrema avvikelser.

Sortera sektionerna
Det finns två sätt att omorganisera sektionerna. Du kan dra
och släppa dem i listan till den plats du föredrar. Du kan
också klicka på inställningsikonen högst upp för att visa
pilar för varje sektion, som du sedan kan använda för att flytta
upp eller ner i de olika sektionerna. Det kommer också att
ändra deras ikoner högst upp.
Visa/dölj verktygssektioner

•

Dessa fyra separata varningssektionerna visar fordon
som inte följer sina planerade rutter, (av rutt) fordon
med utsättningsproblem, fordon som står i kö och el/
hybridfordon med låg laddnivå.
• Listorna visar fordonsikon fordonsnummer,
linje, avvikelse från tidtabellen och senast
rapporterade hållplats.
• Listorna byggs uppifrån vid statusförändring
– det fordon som senast rapporterade med en
varning, utom Laddnivå listar alla fordon från
lägst till högst.

Passagerarbeläggning-sektion
Avvikelser-sektioner
I dessa två separata verktygssektioner visas de fordon som just
nu avviker från tidtabellen. I tidig-listan visas de fordon som
ligger före tidtabellen och i sen-listan hittar du de fordon i
systemet som är försenade.
• Fordonen visas med statussymbol, fordonsnummer, linje,
nuvarande avvikelse och senast rapporterade hållplats.
• Listorna är sorterade med de ”mest avvikande” fordonen
på toppen.

Här listas alla fordon med passagerarräkning som också
har tillgänglig information om passagerarkapacitet och
tröskeln för max. passagerarbeläggning.
Fordon vars förare har valt "full buss" i gränssnittet
listas som 200%.
100% beläggning betyder att antalet passagerare
ombord = antal platser.
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Funktion
Tur starttid

Tillgång
Tur starttid

Verktyg för att justera framtida turers
starttid.

Nedre verktygsfönstret || Verktyg >
Tur starttid

Raderna visas färgkodade, beroende på status.
Orange

Vald tur. Du kan antingen klicka på en rad för att manuellt
markera/välja den, eller klicka på knappen ”Nästa turstart” för
att automatiskt gå till och välja den tur som planeras starta
härnäst.

Gul

Tur med en ändrad starttid.

Grå

Turer vars planerade eller ändrade starttid passerat (dessa kan
förstås ej ändras).

Verktygsfönstret
Datum: Om du vill kolla på en annan dag än det nuvarande trafikdygnet, kan du välja det i menyn eller
genom att skriva in manuellt i fältet. Tryck sedan på Sök.
Nästa turstart: Scrollar till och markerar raden med nästa turstart.
Visa turer som börjar inom nästa: (hh:mm): Ange hur långt i framtidan skall turerna visas. Format är hh:ss
och tabellen uppdateras automatiskt.
Fritextfilter: För att vidare filtrera den resulterande tabellen kan du skriva in filterttext/siffror i fritextfiltret.
Listan uppdateras automatiskt.
Obs! Du kan klicka på förstoringsbilden före sökfältet för att aktivera sökfunktionen för varje
kolumn. All information som matas in i de nya fälten gäller endast deras respektive kolumn.

Information
Omlopp

Det omlopp där turen ingår.

Start hållplats

Turens starthållplats.

Linje

Destination

Tur

Turtyp

Starttid

Ny starttid
Ändrad av

Ändringstid

Turens linje.

Turens ändhållplats. Om fordonet har en ”löpande destination” i sin planerade rutt, som skiljer sig från sin slutdestination, kommer den att visas i tabellen som ”Löpande destination (slutdestination)” tills fordonen har passerat ”löpande
destinationen ”.

Ändra starttid för en tur

1. Klicka på aktuell cell i kolumnen Ny starttid.
2. Skriv in den nya tiden i hh:mm-format och tryck Retur (t.ex. 14:15). Hela raden gulmarkeras för att visa
att starttiden ändrats och ditt användarsnamn visas i Ändrat av med tidpunkten för ändringen i kolumnen
längst till höger.
• Obs! Du kan inte ändra starttid för en tur som redan har påbörjats (som är gråmarkerad).

Turens nummer.

Typ av tur: T.ex. ”Ordinarie” för vanliga turer.
Turens planerade starttid (kan ej ändras).

Turens nya starttid, fältet är tomt om ny starttid ej lagts in av
användare.
Den användare som (senast) ändrat starttiden.
Tid för senaste ändringen av starttid.
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Funktion
Utsättningar

Verktyg för att sätta ut fordon på
planerade omlopp (fordonstjänster).

Verktygsfältet
Trafikdag

Mata in direkt eller öppna kalendern och välj.

Fordon

Mata in eller klicka i fordonslistan

Omlopp

Tillgång
Utsättningar

Övre verktygsfönstret || Verktyg ->
Utsättningar

Linje/Tur

Starttid / starthållplats
Sluttid / sluthållplats

Fält

Mata in eller klicka i omloppslistan

Förskjut tidtabell Vid förstärkning: Förskjut tidtabell framåt/
bakåt med x min.
Kommentar

Sätt ut på en specifik tur i det valda omloppet
Välj en specifik starttid/starthållplats på den
valda turen.

Vid behov, skriv en kommentar om utsättningen.
Sätt ut fordon på omlopp. Normal utsättning,
helt omlopp eller delvis.
Sätt ut förstärkningsfordon på omlopp.

Välj en specifik/eller sluthållplats på den valda
turen.

Sätt ut som andravagn (spårvagn).

Verktyget är uppdelat i flera fält.
Verktygsfältet Används för att välja trafikdata,
operatör och menyer för inmatning vid utsättning.
Omloppsistan Visar planerad trafik och alla
utsättningar (centrala/manuella). Trafikstörningar
indikeras med symbol
Fordonslistan Visar alla/tillgängliga fordon. Vid
behov kan omloppsgraf för utsatta fordon visas.
Tidskontroll Används för att justera den tidsperiod
som täcks av omloppsgraferna i båda listorna.

Omloppslistan
Omlopp

Omloppstyp

Verktygsfältet

Det planerade omloppsnumret.
Om omloppet påverkas av en trafikstörning indikeras detta av en gul varningssymbol.
Normal: Standardomlopp med flera turer, tidtabell
etc.
LineJourney: Ett omlopp för bara en linje med
endast en tur.
Relative: Ett omlopp med relativ tidtabell.

Omloppslistan
Fordon
Fordonslistan

NoTime: Ett omlopp utan tidtabell.

Fordonsnummer, utsättningstyp (central/förarutsättning).

Utsättning gjord i Utsättningar indikeras med TS-

Visste du om...

Varje rad i listan i Omloppsfältet
representerar ett omlopp. De omlopp
som markeras med ”Inte utsatta ” har
börjat men återstår att sättas ut.

Sluttid / sluthållplats
Förskjut tidtabell
Kommentar
Användare
Operatör

Senast ändrad
Starttid

Förarutsättning indikeras med en förarsymbol

Tidskontroll

Tips

Kommentar

symbol

Status

Notera: Externt gjorda utsättningar visas utan
symbol.

Här ser du om fordonet bekräftat utsättningen
(”inkodning ok”), om det är problem med kommunikationen eller om fordonet tagits bort.

Eventuell kommentar inlagd av den som satt ut
fordonet
Välj en specifik sluttid eller sluthållplats på den
valda turen.

Vid förstärkning: Förskjut tidtabell framåt/bakåt
med x min.
Vid behov, skriv en kommentar om utsättningen.
Användare som satt ut fordonet.

Den operatör omloppet/fordonet tillhör.

Tidsstämpel för senaste ändring av utsättningen.
När omloppet/utsättningen börjar. Notera: Om
omloppet inte har någon utsättning är fältet
utgråat.

Första hållplats Omloppets/Utsättningens starthållplats. Notera:
Om omloppet inte har någon utsättning är fältet
utgråat.
Omlopp/Turgraf

Grafisk visning av omlopp. Vid förstärkningstrafik,
de delar av omloppet som förstärks.

Sluttid

När omloppet/utsättningen slutar.

Sista hållplats

Omloppets/Utsättningens sluthållplats.
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Sätt ut fordon

Redigera utsättning

Bryta omlopp / ersättningsfordon

Utsättningar kan göras på flera sätt. Välj ett som passar
dig.

Här kan man sätta ut förstärkande fordon eller andravagn
(spårvagn).
1. Dubbelklicka på en rad i omloppslistan.

Använd Metod 1 upp till punkt 4.

Raden expanderar och omloppets redigeringsfält visas under
raden. Är flera fordon utsatta på omloppet visas editeringsfält
för alla dessa. Fälten motsvarar utsättningsfälten i
verktygsfältet.
2. Gör ändringar vid behov och klicka på OK-knappen för
motsvarande rad för att spara ändringen.

6. Vid behov: välj en tid/hållplats på turen där
ersättningsfordonet kommer att ta över omloppet.

Metod 1 || I verktygsfältet
1. Vid behov, tryck Esc för att radera verktygsfältets
inmatningsfält och flytta markören till omloppsfältet
(längst till vänster) för att starta inmatningen.
2. Omloppsnummer – Skriv in eller klicka på ett
omlopp i omloppslistan.
3. Hoppa till fordonsfältet med Tab-tangenten, eller
klicka i fordonsfältet med musen.
4. Fordonsnummer – Skriv in eller klicka ett fordon i
fordonslistan.
5. Vid behov: Välj specifik tur och ev. Start-,
sluthållplats i motsvarande menyer.
6. Tryck retur för att sätta ut – eller klicka på
utsättningsknappen
för att sätta ut fordonet
som en vanlig utsättning.
Metod 2 || I omloppslistan
1. Filtrera omloppslistan så endast lediga omlopp
visas. Detta gör att du enkelt kan hoppa mellan ej
utsatta omlopp med piltangenterna.
2. Klicka i ett fordonsfält i omloppslistan för att
markera detta. Skriv fordonsnummer och tryck på
retur för att sätta ut detta fordon på omloppet.
3. Vid behov: Byt rad med pil upp/ned-tangenterna för
att hoppa till nästa omlopps fordonsfält.
Metod 3 ||Dra-och-släpp
Som alternativ kan du klicka på ett omlopp eller ett
fordon i respektive lista, hålla nere musnappen, dra och
släppa detta på ett fordon/omlopp i den andra listan.
Var noggrann att släppa det precis på omlopps- eller
fordonskolonnen.
Utsättningen sker automatiskt utan att du behöver
klicka på någon knapp.

OBS! Gör du ändringar på flera rader behöver du klicka på
alla motsvarande OK-knappar).

Ta bort utsättning

1. Dubbelklicka på en rad i omloppslistan.
Raden expanderar och omloppets editeringsfält visas. Är
flera fordon utsatta på omloppet visas editeringsfält för alla
dessa.
2. Klicka på Radera-knappen för motsvarande rad för att ta
bort utsättningen

.

Förstärkning
Använd Metod 1 upp till punkt 4.
5. I turfältet, välj vilken tur förstärkningsfordonet skall
förstärka.
6. Vid behov: välj en tid/hållplats på turen där
förstärkningsfordonet kommer att börja.
7. Vid behov: välj en tid/hållplats på turen där
förstärkningsfordonet kommer att sluta.
8. Vid behov: välj en tidsförskjutning, före eller efter den
planerade tidtabellavgången.
9. Klicka på förstärkningsknappen.

5. I turfältet, välj vilken tur ersättningsfordonet skall ta
över.

7. Vid behov: välj en tid/hållplats på turen där
ersättningsfordonet kommer att lämna uppdraget.
8. Tryck retur eller klicka på utsättningsknappen.
Notifiering vid utsättningskonflikter
Om du försöker göra en
överlappande utsättning
visas en varningsruta.
Klickar du på Godkännknappen kommer den nya
utsättningen ta över den
gamla.
En annan varningsruta visas om en förare sätter
ut sitt fordon på ett omlopp som redan har en
utsättning. Du får information om det fordon
som försöker ta över omloppet, om det nuvarande
utsatta fordonet och vilket omlopp det gäller.
Tre knappar, ”Godkänn”,
”Godkänn vid nästa
tur” och ”Avslå”, låter
dig antingen godkänna
eller avslå förarens
övertagsbegäran.
Trafikledarpopup
Trafikledarpopups visas momentant (30 sekunder) i
applikationsfönstrets nedre högra hörn. Du kan välja att
bläddra mellan alla öppna popuper (pilknappar), sätta
på den momentana visningen (häftstift), stänga av den
(grått kryss) och stänga av alla visningar (rött kryss).
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Andravagn (spårvagn)
Koppla en andravagn
Metod 1 || I verktygsfältet
1. Vid behov, tryck Esc för att radera verktygsfältets inmatningsfält och flytta markören
till omloppsfältet (längst till vänster) för att starta inmatningen.
2. Omloppsnummer – Skriv in eller klicka på ett omlopp i omloppslistan.
3. Hoppa till fordonsfältet med Tab-tangenten, eller klicka i fordonsfältet med musen.
4. Fordonsnummer – Skriv in eller klicka ett fordon i fordonslistan.
5. Andravagnsnummer – Skriv in fordonet.
6. Vid behov: I turfältet, välj på vilken tur kommer andravagnet.
7. Vid behov: välj en tid/hållplats på turen där andravagnen kommer att börja.
8. Vid behov: välj en tid/hållplats på turen där andravagnen kommer att sluta.
9. Klicka på den gröna koppla-knappen till höger om menyn

.

Metod 2 || I fordonslistan
1. Klicka på fordonsraden i fordonslistan för att markera denna och aktivera koppla
fordon(vagn)-menyn.
2. Öppna menyn (alla tillgängliga vagnar visas), skrolla och välj vagn i menyn.

3. Koppla genom att trycka på Enter-tangenten eller genom att klicka på den gröna
koppla-knappen till höger om menyn

10. Den kopplade vagnen visas med kopplad vagn-symbol till vänster

.

.

4. Den kopplade vagnen visas i omloppslistan med kopplad vagn-symbol till vänster

.

Koppla ifrån spårvagn

1. Klicka på fordonsrad i fordonslistan.
2. Klicka på den röda ”koppla ifrån”-knappen till höger
om fordonsnumret i Kopplat fordon-kolumnen.
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Vägsituation
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Funktion
Vägsituation

Tillgång
Vägsituation

Visa externt skapad väg- och
trafikpåverkande information.

Nedre verktygsfönstret || Verktyg ->
Vägsituation

Karta

Områdesfilter

Det separata kartlagret för vägsituationsinformation ger
dig möjlighet att välja om du vill se varningssymbolerna för
vägarbete/trafikpåverkande situation och, vid behov, tillhörande
etiketter (med information om förändringen/störningen).

Vägsituation är ett enkelt listverktyg som inkluderar visning av
informationssymboler (och information i skärmtips/etiketter) på
rasterkartan.
• Genom att aktivera verktyget och vägsituationsvarningarna på kartan kan du snabbt få information
om planerade vägarbeten, trafikomläggningar, stängda
vägsträckor etc. som kan påverka trafiken.
• Använd verktygets områdesfilter för att endast se
informationsärenden som rör ett definierat område.
Områdesfiltret sparas i konfigurationen för din
användare/roll och är tillgängligt nästa gång du öppnar
verktyget.
• Notera: Multipla aktiva perioder (veckodagar) visas i
denna version i högerfönstret ”Vägsituationsdetaljer” och i
etikett/skärmtips, inte i listverktyget.

Filter

Vägsituationsdetaljer
Dubbelklicka på en rad i verktyget, eller höger-klicka på den på
kartan, för att se den i detaljvyn.

Tabell
Verktyget Vägsituation listar information om varje väg/
trafikpåverkande händelse – inklusive aktiv tidsperiod (flera
aktiva perioder visas i Vägsituationsdetaljer-fönstret).
Dubbelklicka på en rad för att zooma till motsvarande plats.
Allverlighetsgrad
symbol

Giltighetsfilter: Välj om du vill se nu aktuell information och/eller
framtida vägsituation-händelser.
Typfilter: Välj vilka typer av vägsituationsinformation du vill se –
filtret innehåller alla typer ditt system kan visa.
Allvarlighetsfilter: Detta filter låter dig se endast de
allvarlighetsgrader du valt.
Fritextfilter: Skriv text och/eller siffror för att filtrera tabellen.

1. Klicka på Definiera områdesfilter-knappen, ett nytt
kartfönster öppnas i övre verktygsfönstret.
2. Zooma/panorera till rät område på kartan.
3. Högerlicka ut hörnpunkter för att definiera området.
Klickar du fel är det bara ett trycka på Esc. och börja
om.
4. När du klickat runt och åter håller muspekaren över
utgångspunkten färgas området grönt för att indikera
att du nu kan sluta filterområdet genom att trycka
Retur.
5. Lägg till ny Vägsituation områdesfilter-fönstret
stängs och området visas med orange kontur på den
vanliga kartan.

Röd: Aktivt vägsituationsärende,
allverlighetsgrad Högst eller Hög.
Gul: Aktivt vägsituationsärende,
allverlighetsgrad Medium, Låg eller Lägst
Grå: ej aktivt (framtida) vägsituationsärende

Id

Unikt ID-nummer för varje informationsärende

Plats

Plats/vägsträcka som berörs

Typ

Beskrivning
Start
Slut

Typ av störning/vägsituationsärende – beroende
på system.
Text som beskriver vägsituationshändelsen
Tidsstämpel: Tid och (datum)
Tidsstämpel: Tid och (datum)
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Översikt

Icke giltiga fordonsrapporter

Rapporttyper

Statistikrapporterna, som vanligtvis är placerade i
övre verktygsfönstret, är uppdelade i två sektioner.

Statistikrapporterna bygger oftast på fordonsrapporterna
som sparats i systemet. Fordonsrapporter kan av olika skäl
ibland vara icke giltiga och de kommer då inte att tas med i
statistikrapporten.

Statistikrapporterna kan, beroende på rapport, vara i form av
tabeller, diagram eller grafer.

Urval

Genererad statistikrapport

Efter urvalet är definierat och rapporten
genererad, minimeras Urvalet så att
den resulterande rapporten få maximalt
skärmutrymme. För kontroll av eller ändringar
i urvalet kan du alltid expandera sektionen med
expansionsknappen .

Inställningar för avvikelse

De vanligaste anledningarna till att data inte tas med i
rapporten är:
•
•
•
•

I Punktlighets- och avvikelserapporten kan du ställa in
gränsvärden för avvikelser mot tidtabellen - vad som ska
räknas som mycket
tidig, tidig, i tid, sen och
mycket sen i rapporten.
Du kan också välja
hur y-axeln ska visas,
antingen med automatisk
eller egendefinierad
procentskala.

Felaktig eller otillräcklig trafikdata.
GPS-position saknas eller är orimlig.
Odometerinformationen är felaktig.
Fordonet har inte kört korrekt enligt utsättningen
(felaktigt omlopp, felaktig ompositionering osv.).

Exportera till Excel
Du kan exportera rapportinnehållet i Excelformat genom att
klicka på Excelikonen i funktionslisten, eller välja Arkiv ->
Skicka till Excel.

Inforutor
Urval

Genererad statistikrapport

Håll muspekaren över en diagramstapel/punkt för att visa en inforuta med
numerisk information.

Urval

Vad hamnar var?

I urvalssektionen väljer du tidsintervall och övriga
specifika urval som linje/fordon/hållplats/operatör
beroende på rapporttyp.

I punktlighets och avvikelserapporten varierar gränsdragningen mellan de olika
kategorierna (tidig/sen/i tid...) beroende på diagramtypen.

Tänk på att urvalsparametrar som beror på tidigare
val kan ta tid att uppdatera, mest om du väljer en lång
tidsintervall. Beroende på omfång och rapporttyp kan
det ta ganska lång stund att generera rapporten.
Luta dig tillbaka och ta några kontemplativa andetag.

Kategorierna i cirkeldiagrammen visas nedan. En fylld cirkel betyder att fordonet
inkluderas i den kategorin.

Mycket tidig

Mycket sen
Tidig

Sen

För tidig
(kastas)
-1:00:00

För sen
(kastas)

I tid
-0:03:00

-0:00:30

0:03:00

0:07:00

1:00:00
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Funktion
Avvikelse

Baseras på
Avvikelse

Tidsintervall

Visar avvikelse i översiktsform med
möjlighet att jämföra operatörer eller
linjer.
Giltiga avgångsrapporter, förutom
ändhållplatsen (ingår ej).
Endast begränsad av tillgång på data.

Avvikelse

Avvikelserapporten är baserad på jämförelse mellan linjer eller
operatörer
1. Tidsintervall: Välj från och till-datum. Dygnen visas i
urvalsfönstret till höger.
2. Diagram: Välj hur diagrammen ska presentera informationen:
Ingen jämförelse/ per linje eller per operatör.
3. Urval:
3.1 Välj Affärsområde eller alla affärsområden.
3.2 Klicka i de linjer/linjegrupper och operatörer du vill ska
ingå i rapporten.
3.3 Begränsa din sökning till trafiktyper och/eller veckodagar.
4. Klicka på Generera rapport.
Notera att du bara kan inkludera upp till 32 linjer eller 32
operatörer. Du kan välja bort hållplatser där fordonet inte
stannade. Du kan också välja att visa data från alla hållplatser och
inte bara reglerhållplatser.

Inställningar för avvikelse
Du kan ändra gränsvärdena för avvikelse och y-axeln. Notera att
procent-sektionen inte rör den här rapporten.
Avvikelsetider: Här
definierar du vad som
ska räknas för de olika
avvikelsekategorierna.

Cirkeldiagram

Avvikelse från tidtabell

Avvikelserapporten innehåller tre cirkeldiagram. De två
diagrammen till vänster ger en uppfattning om hur bra
underlaget för rapporten är.

Diagrammets x-axel visar avvikelsen från tidtabell med
ingen avvikelse i mitten. Som i övriga applikationen är
avvikelsen uppdelad i kategorier (mycket tidig, tidig, i tid,
sen och mycket sen) som visas färgkodade i diagrammets
bakgrund. Gränserna beror på dina inställningar i
Inställningar för avvikelse.

Planerade turer visar proportionerna mellan turer med
giltiga fordonsrapporter, turer utan giltiga fordonsrapporter
och turer utan fordonsrapporter.
Planerade avgångar visar
avgångar med giltiga rapporter,
utan giltiga rapporter, utan
utsättning och utan rapport.
Generallt är mycket grönt i
cirkeldiagrammen ett tecken
på att underlaget är bra medan
små gröna ”tårtbitar” visar att
rapporten bygger på skakig
grund.

Staplarna visar totala antalet avgångar inom ett visst
avvikelseintervall (30 sekunder, visas under x-axeln).
Över varje stapel visas antalet avgångar numeriskt. Varje
stapel är indelad i de operatörer eller linjer du har valt i
urvalssektionen.

Färgkodning
Röd = mycket tidig || Ljuströd - tidig
Grön = i tid

|| Blå - sen

Giltiga planerade avgångar visar proportionerna mellan
avgångar som är mycket tidiga, tidiga, i tid, sena och mycket
sena.

Tips
Visste du om...

Turer/avgångar med giltiga rapporter visar procentandelen planerade turer/
avgångar från hållplats, som körs av korrekt rapporterande fordon. Vi anser att en
fordonsrapport är giltig/korrekt då:

• Det fordon som är utsatt också rapporterar från turen (då ett annat fordon än det
centralt utsatta sätts ut manuellt på en tur blir dess rapporter ogiltiga).
• Fordonstid och systemtid inte skiljer sig åt för mycket.
• Rapporterna kommer i korrekt ordning.
• Vid avgångsrapport, att hållplatsen är korrekt enligt utsättning och trafikdata.
Turer/avgångar utan rapporter visar procentandelen turer/avgångar som saknar fordonsrapporter.
Det kan vara flera olika orsaker till att fordonsrapporter saknas.
• Ingen har kört turen
• Fordonet som kört turen har kommunikationsproblem.
• Utsättning saknas, fordonet kör då förstås utan att rapportera från turen.
Notera: Eventuell förstärkningstrafik är ej inkluderad i denna rapport.
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Funktion
Daglig diagnostik

Baseras på

Problemkategorier

Visar det valda avslutade (kalender)
dygnets problem i systemet och trafiken.

Problemnivåerna visas som enkla mätare med värden
som anger andelen fordon/trafikdatanoder med problem
jämfört med det totala antalet. Såväl kategorierna som
varje problemtyp kan maximeras/minimeras för att anpassa
visningen.

Fordonsrapport

Daglig diagnostik

Tidsintervall

Valt trafikdygn

Daglig diagnostik

Dygn och Operatör: Välj ett dygn från kalendern och
klicka på Sök. Du kan sedan välja en operatör från
listan.
Vänster sida: Tårtdiagrammet och problemkategorierna
visar data för det valda dygnet. Datumet visas ovanpå
cirkeldiagrammet.
Högre sida: Ytdiagrammet och Linjediagrammet visar
date för de senaste 30 dagarna ifrån det valda dygnet.

Dygn och operatör val
Valt dygn

Senaste 30 dagarna

Tårtdiagram

Ytdiagram

Problemkategorier

Linjediagram

Under problemkategorierna kommunikationsproblem,
passagerarrapportsproblem, problem med fordon och
utsättningsproblem hittar du ”mätare” för ett antal
individuella problemtyper. Dessa består av liggande
stapelgrafer med numerisk visning av andelen aktiva
fordon/noder osv som har just dessa problem.

• Klicka på expansionspilen för att lista de mest
problematiska noderna (max 10 st).
• Flera problem-listor kan vara expanderade samtidigt.
• Håll muspekaren över en problemmätare för att få en
enkel förklaring av problemet och numerisk visning
av hur många fordon/noder av totalen som berörs.

Tårtdiagram

Linjediagram

Den ger en överblick över samband mellan trasiga fordon, testfordon, okända fordon och
fordon i drift.

Grafen visar hur de valda problem varierar över tid 30 dagar bakåt. (y-axeln visar andelen
fordon/noder etc, i procent, som har de valda problemen. Det är samma mätarskala som de
liggande problemmätarna i vänstra fältet.

Trasig: Fordonet har markerats som trasigt i DFS/
Configuration Manager.
Test: Fordonet har markerats som testfordon i DFS/
Configuration Manager.

Klicka i visa-i-graf-rutan/cirkeln till vänster i Problemkategorier för att se problemnivån de
senaste 30 dagarna i grafen. Klicka ur för att ta bort grafvisningen. Du kan markera upp till
tio (10) problem för visning.

Okänt: Fordonet har okänd status i DFS/
Configuration Manager.
Fordon i drift: Fordonet är ej markerat som trasigt eller som testfordon i DFS/
Configuration Manager.

Ytdiagram
Ytdiagrammet visar antalet fordon i drift, i procent och per dag, för de senaste 30 dagarna
ifrån det valda trafikdygnet.
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Funktion
Detalj

Baseras på

Analys på fordonsrapportnivå av ett
fordons arbete under upp till 24 timmar.
Fordonsrapporter

Detalj

Tidsintervall
Detalj

Upp till 24 timmar under samma
trafikdygn.

Urval
I översta menyn kan du välja att filtrera
rapporten efter Fordonsnummer, omlopp,
linje och tur eller Slingor. Beroende på det
här valet får du olika följande urvalsmenyer.

Tidsintervall
Klicka i Trafikdygn för att välja ett valfritt helt trafikdygn
i kalenderrutan, eller klicka ur Trafikdygn för att själv
definiera start och sluttid för rapporten.

Urval: Fordonsnummer

Söker du på fordonsnummer täcker rapporten ett valt
fordon under den valda tidsperioden:
1. Välj Fordonsnummer i översta menyn
2. Välj Tidsintervall
3. Välj Operatör
4. Välj Fordonsnummer
5. Se till att rutan Fordonsrapporter är ikryssad. Vill du
även inkludera slingrapporter kryssar du i den rutan.
6. Klicka på Generera rapport.

Urval: Omlopp

Kolumner i rapporten

Söker du på omlopp kommer rapporten täcka alla fordon
som har kört det valda omloppet:
1. Välj Omlopp i översta menyn
2. Välj Tidsintervall
3. Välj Operatör
4. Välj Omlopp
5. Klicka på Generera rapport.

Linje

Linjenummer

Turstatus

Status för turen (Mellan, Inväntar, Startad,
Utanför rutt, Avbruten, Avslutad, I kö, Övning/Utbildning)

Urval: Linje, tur

Destination

Söker du på Linje, tur kommer rapporten täcka alla
fordon som har kört de valda turerna på den valda linjen.
1. Välj Linje, tur i översta menyn
2. Välj Tidsintervall
3. Välj Operatör
4. Välj Linje
5. Klicka i Visa alla turer för att inkludera alla turer på
linjen eller klicka ur Visa alla turer och välj enskild tur
i den underliggande menyn.
6. Klicka på Generera rapport.

Slingor
Söker du på Slinga kommer rapporten täcka alla passager
av vald slinga under den valda tidsperioden:
1. Välj Slinga i översta menyn
2. Välj Tidsintervall
3. Välj den slinga du vill att rapporten ska täcka
4. Klicka på Generera rapport.

Tur

Omlopp

Utsatt omlopp

Fordonsnummer
Hållplatsläge
Hållplats-ID
Händelse

Avstånd

Avvikelse

Tid vid hållplats
Skyltsyrning

Ombord / Påstigande / Avstigande
Passengers valid
Giltig
Radio

Färgkodade fält

Systemdatum/ -tid

Fälten i kolumnen Avvikelse är färgkodade
för att tydligt indikera graden av avvikelse. Ju
mörkare färg (blå för sen och röd för tidig)
desto större avvikelse.

Fordonsdatum/ -tid
Skillnad
Sekvensnummer

Turnumret

Omloppet fordonet rapporterar att det kör.
Det omlopp fordonet är utsatt på
Fordonets ID-nummer
Turens destination.

Visar hållplatslägets namn. Hållplats med
fetstil indikerar reglerhållplats.
ID Hållplatsens ID-nummer
Exemplar till händelser:

”Ankomst” – fordon har anlänt till
hållplats; ”Avgång” – fordon har lämnat
hållplats; ”På hållplats” – fordon befinner
sig på hållplats; ”Oväntad dörröppning”;
”Automatisk ompositionering” ; ”Manuell
ompositionering”; osv.
Avstånd i meter från förra hållplatsen
Avvikelsen från tidtabellen

Tiden fordonet stått vid hållplatsen

Hur fordonets skyltar styrts: Automatiskt/
Manuellt/Extern
Relaterad till Passageraräknare och listad
per dörr [A B C].
Validitetsstatus för passagerarräknardata:
Giltig/Ogiltig eller ”-” (Okänd)
Valideringsstatus

Kommunikationsläge. Kan vara Tetra eller
UDP/IP
Datum och tid enligt centralsystemet då
fordonsrapporten mottogs.

Datum och tid enligt fordonssystemet då
fordonsrapporten skickades
Skillnaden mellan ”Systemtid” och ”Fordonstid”.
Löpande sekvensnummer.
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Funktion

Elfordons energiförbrukning per tur.

Energiförbrukning

Baseras på
Energiförbrukning

Tidsintervall

Energiförbrukningen per tur ifrån
förändringen i laddnivå från turens början
till dess slut, och fordonets batterikapacitet.
Endast begränsad av tillgång på data.

Energiförbrukning

Urval

1. Tidsintervall: Välj från och till-datum.
2. Fordon: Välj ett eller flera fordon. Du kan använda
fritextfilter för att begränsa fordonslistan.
3. Klicka på Generera rapport.

Notera: Om fordonets batterikapacitet inte är specificerat i
fordonsdata används ett generiskt värde (visas i grått i tabellen).
Vi rekommenderar starkt att ni importerar korrekt data för
batterikapacitet för att undvika felaktiga förbrukningsvärden i
rapporten.

Tabell

Anteckningar

Varje rad visar en tur. Notera att SoC står för State of
Charge (laddnivå).
Fordon

Fordonsnummer.

Linje

Den linje fordonet kört.

Omlopp
Tur

Start
Slut

Sträcka [km]
Batteri [kWh]

Förändring SoC [%]
Energiförbrukning
[kWh]
Energiförbrukning
[kWh]/[km]

Det omlopp fordonet kört
Den tur fordonet kört.

Turens loggade starttid.
Turens loggade sluttid.

Turens loggade längd (körsträckan enl.
odometer)

Fordonets batterikapacitet. Om data för
batterikapacitet är tillgänglig visas den med
svarta siffror, om data ej är tillgänglig visas ett
generiskt standardvärde i grått. [kWh]
Förändringen i laddnivå från turens början
till dess slut. (Laddnivå start – laddnivå slut),
anges i procent.
Beräknad energiförbrukning. Batteri
[kapacitet] * Förändring SoC (diff ).

Beräknad energiförbrukning/loggade sträcka
[km].

Rapport
Den genererade rapporten består av tre sektioner:
Filter och laddnivågraf-knappen: En fritextfilter hjälper
att begränsa information i tabellen.

Laddnivågraf (SoC)

Tabell: Lista av alla körda turer för de valda urvalkriterierna.

Välj en rad och klicka på Laddnivågraf-knappen
för att
se hur fordonets laddnivå ändras från turens start till dess
slut. Y-axeln visar laddnivå (SoC), i procent, och X-axeln
visar sträckan i meter.

Laddnivågraf: Visar en graf av den valda turen i tabellen.

Snabbmenyer
Du når snabbt relaterat trafikdata, etc. genom snabbmenyn
för varje rapport-rad. Högerklicka på raden och välj i
respektive meny.
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Funktion
Fordonshastighet

Baseras på
Fordonshastighet

Visar ett fordons hastighet under vald
tidsperiod.

Fordonsrapporter som skickas vid
fördefinierade händelser.

Händelser
Hastighet: Fordonets hastighet överskrider ett specifikt
värde.
Hastighet: Fordonets hastighet underskrider ett specifikt
värde.
Dörröppning: (Minst) en dörr har öppnats.

Tidsintervall Endast begränsad av tillgång på data.
Fordonshastighet

Den här rapporten skiljer sig från övriga eftersom den
är placerad i undre verktygsfönstret. Det beror på att
den använder verktyget Karta i övre verktygsfönstret för
visualisering av det valda fordonets rutt och händelserna som
triggat varje fordonsrapport.

Urval

1. Välj tidsintervall (från och till-datum/tidpunkt).
2. Välj fordon.
3. Klicka på Generera rapport.

Dörrstängning: Alla dörrar stängda (efter öppning).
Odometer: Händelse baserad på körsträcka enligt
odometer.
Tid: Händelse baserad på tidsgräns.

Övriga
Maxhastighet: Högsta hastigheten mellan två
händelser. Symbolens position visar var maxhastigheten
uppnåddes.

Tabell
Tabellen i undre verktygsfönstret listar alla
fordonsrapporter med följande information.
Systemtid
Fordonstid
Händelse
Händelse
hastighet

Maxhastighet
Lägsta
hastighet

Tid enligt centralsystemet när fordonsrapporten mottogs.

Tid enligt fordonssystemet när fordonsrapporten skickades.
Händelsetypen, symbol och förklaring.

Momentan hastighet när händelsen inträffade.

Maximala hastigheten sedan förra fordonsrapporten.
Lägsta hastigheten sedan förra fordonsrapporten.

Verktygsfönstret visar även Fordonsnummer, tidsperiod,
maxhastighet under rapportperioden, tidpunkten då
maxhastigheten uppnåddes och medelhastighet för
rapportperioden.

Anteckningar

Fordonshastighet || Visning på karta
Du behöver ha verktyget Karta öppet för att rapporten ska
kunna plotta fordonets väg på kartan.
Alla fordonsrapporter markeras som punkter på kartan och
symboler visar vilken typ av händelse som triggat skickadet av
rapporten.
Håll muspekaren över en symbol för att få en inforuta med
information om händelsetyp, fordons-ID, tidsstämpel och
hastighet.
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Funktion
Fordonskommunikation

Baseras på

Visar antalet planerade omlopp,
utsatta omlopp och fordon som
rapporterar från rätt omlopp.
Giltiga avgångsrapporter.

Fordonskommunikation

Tidsintervall
Fordonskommunikation

Upp till 24 timmar under
samma trafikdygn.

Fordonskommunikationsrapporten är relativt enkel.

Urval

1. Välj en operatör eller alla operatörer.
2. Välj unika eller alla fordonrapporter i Typ-menyn
(mer om detta senare)
3. Välj datum och tidsintervall i Intervall-fältet.
4. Klicka på Generera rapport.

Övre diagrammet

Alla fordonsrapporter

I Typ-menyn kan du välja mellan Unika fordonsrapporter och
Alla fordonsrapporter. Detta påverkar det övre diagrammet.

Det här diagrammet visar det totala antalet fordonsrapporter
som tagits emot från alla fordon enligt urvalet.

Unika fordonsrapporter

X-axeln visar tiden i 30-minutersintervall.

Det här diagrammet
visar antalet fordon
som sänt minst en
rapport under det
valda tidsintervallet.
X-axeln visar tiden i
30-minutersintervall.

Varje intervall har fyra staplar
Grå stapel: Totala antalet fordon som skickat minst en
fordonsrapport under det aktuella 30-minutersintervallet.
Gul stapel: Antalet planerade omlopp med minst en tur under
det aktuella 30-minutersintervallet.
Blå stapel: Antalet utsatta omlopp (delmängd av grå stapeln)
Grön stapel: Antalet utsatta omlopp med fordon som
rapporterar. Delmängd av den gula stapeln.
I en perfekt värld kommer de blå och gröna staplarna vara lika
höga, vilket betyder att alla utsatta omlopp har fordon som
rapporterar.
Exempel
Ett fordon är utsatt på en tur i ett omlopp mellan 10:00 och
12:00

Linjediagrammet
Utsättningar och fordonsrapporter jämfört med planerad
trafik
Det här linjediagrammet ser likadant ut oavsett val i Typmenyn.
Den blå linjegrafen visar relationen i procent mellan utsatta
omlopp och planerade omlopp.
Den röda linjegrafen visar relationen mellan rapporterande
fordon och utsatta omlopp (fordon som rapporterar från dessa
omlopp).
Den svarta linjen visar relationen i procent rapporterande
fordon och planerade omlopp (fordon som rapporterar från
dessa omlopp).

Fordonet kör och rapporterar mellan 9:45 och 12:15
Från 09:45 till 10:00 kommer fordonet att inkluderas i grå
stapeln
Från 10:00 till 12:00 kommer fordonet vara inkluderat i grå och
gröna stapeln
Från 12:00 till 12:15 kommer fordonet bara vara inkluderat i grå
stapeln.
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Funktion
Intervall

Baseras på

Visar intervallet mellan fordon vid
vald eller valda hållplatser, inklusive
avgångsfrekvensen vid hållplatsen.
Giltiga avgångsrapporter.

Staplarna visar tiden mellan varje avgång vid den eller de valda
hållplatserna. Under x-axeln visas varje avgång med destination,
linje, tur, omlopp och avgångstid.
Y-axeln visar förfluten tid i minuter och sekunder.

Intervall

Tidsintervall

Stapeldiagram Intervall

24 timmar till en vecka.

Vissa staplar kan bli mycket höga (se bilden till höger), till
exempel när trafiken gör uppehåll under natten.

Intervall

För att en avgång ska räknas i rapporten behöver fordonet inte
öppna dörrarna, bara köra förbi hållplatsen.

Urval/sökkriterier

1. Tidsintervall: Välj start och sluttid för rapporten. Klicka på
24h eller 1 vecka för snabbval av senaste 24 timmarna eller
senaste veckan.
2. Urval
2.1 Välj Affärsområde eller alla affärsområden i översta
menyn.
2.2 Välj linjer eller linjegrupper i den hierarkiska menyn.
Kryssa i/ur i menyn för att inkludera eller utelämna.
2.3 Välj starthållplats för att inkludera fordon som passerar
denna eller både start och sluthållplats för att inkludera
alla fordon (enligt övrigt urval) som först passerar start
och sedan sluthållplatsen.
3. Inkludera förstärkningstrafik
3.1 Kryssa i för att även inkludera data från fordon som varit
utsatta som förstärkning.
4. Klicka på Generera rapport.

Avgång förstärkningstrafik
Förstärkingstrafik visas med grå stapel för att
särskilja dessa från den planerade trafikens
lila staplar.
Det gäller också ”andravagn” för spårvagnar.
Notera: Då du exporterar rapporten till
Excel visas förstärkningsavgångar med ett
”X” i kolumnen Förstärkning.

Anteckningar
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Funktion
Linje

Baseras på

Jämför planerad trafik mot verklig
och loggad trafik.
Giltiga avgångsrapporter.

Linje

Tidsintervall
Linje

Endast begränsad av tillgång på
data.

Urval

1. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj
därefter vid behov bort enskilda datum och eller
veckodagar genom att kryssa ur i motsvarande lista.
2. Välj alla eller en enskild linjegrupp för att begränsa
linjeurvalet.
3. Välj alla linjer eller en/flera linjer i listan.
4. Kryssa ur turtyp du inte vill ta med i rapporten. Notera
att ”Förstärkning” inte är ikryssad från början.
5. Klicka på Generera rapport.

Rapport
Den genererade rapporten består av två tabeller; en
översiktstabell som visar all planerad och utförd trafik på
de linjer du valt, under den tidsperiod du valt – och en
detaljtabell, med motsvarande information som detaljerat
visar alla turer där fordon rapporterat för en linje du valt i
den övre översiktstabellen.

Tur med för lite data

Översiktstabell: Linjer

Detaljtabell: Turer på den valda linjen

Valda linjer visas på var sin rad. Summerad data för
planerad trafik och verklig, loggad trafik, från alla turer på
linjen.

Planerat och rapporterat data för alla planerade turer, på den valda
linjen.

Klicka på en rad för att se alla turer på linjen i det undre
rapportfönstret (detaljtabell).
Linje

Totalt planerade
turer
Totalt aktuella
turer

Totalt förstärkningsturer
Totalt planerade
avgångar
Totalt aktuella
avgångar

Totalt planerade
avstånd (km)
Totalt på rutt
avstånd (km)
Total av rutt
avstånd (km)

Avstånd skillnad
(%)

Linjenamn.

Det totala antalet planerade turer.
Antalet turer på linjen, som fordon rapporterat ifrån.

Planerade avgångar kan jämföras med rapporterade (aktuella)
avgångar och planerade avstånd (ruttlängderna) kan jämföras med
rapporterade, körda avstånd (på rutt och av rutt) på turen.
Trafikdygn

Det trafikdygn turen tillhörde (planerades)

Linje

Den (valda) linje turen kör

Fordonsnummer
Tur

Omlopp

Det fordon som rapporterat från turen
Turnummer

Det omlopp turen ingår i

Antalet förstärkta turer på linjen. Notera:
Två förstärkande fordon på samma tur
räknas som ”2” förstärkta turer i tabellen.

Turtyp

Det totala rapporterade antalet avgångar
på de turer som fordon rapporterat ifrån.

Planerade
Avgångar

Den totala rapporterade körsträckan då
fordon följt rutten, på alla turer på linjen.

Planerade
avstånd (km)

Den planerade turens ruttlängd, enligt det
geografiska trafikdatat.

Avstånd utanför
rutten (km)

Den sträcka fordonet rapporterat från turen men
varit av rutt (inte följt den planerade rutten).

Det totala antalet planerade avgångar på
alla planerade turer.

Destination

Turtyp: Normal/Tomtur/Förstärkning

Turens destination. Tomturer har oftast samma
destination, som till exempel ”Ej i Trafik” osv., så du
kan använda denna kolumn för att sortera upp/ned
tomturerna på linjen
Det totala planerade antalet avgångar på turen.

Det totala, summerade längderna av de
planerade tur-rutterna på linjen.

Aktuella
Avgångar

Det totala rapporterade antalet avgångar på turen.

Den totala rapporterade körsträckan
fordon kört då de varit av rutt (ej följt
rutten) på alla turer på linjen.

Avstånd på rutten
(km)

Den totala rapporterade sträcka fordonet kört på
turen och följt rutten (varit på rutt).

Skillnaden, i procent, mellan den totala
planerade körsträckan och den verkliga,
totala körsträckan (summan av ”på rutt”
och ”av rutt-sträckan”).

Rapporterad/
planerad sträcka
(%)

Skillnaden i procent mellan den planerade och
verkligen körda sträckan (på och av rutt). Notera att
ett negativt värde visar att det planerade avståndet
var motsvarande mycket kortare än det verkligen
körda.

Turer som innehåller för lite data för att kunna inkluderas
i översiktstabellen markeras med en varningssymbol i
detaljtabellen.
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Funktion
Länk/körtid

Baseras på
Länk/körtid

Tidsintervall

Visar kör- och hållplatstider, inklusive
avvikelse från tidtabell mellan
ändhållplatserna på en länk. Inkludera
en eller flera linjer.
Giltiga avgångsrapporter, förutom
ändhållplatsen (ankomstsrapport).

Endast begränsad av tillgång på data.

Länk/körtid

Urval

1. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj
därefter vid behov bort enskilda datum och eller
veckodagar genom att kryssa ur i motsvarande lista.
2. Välj första hållplatsen på din länk (Från) och sista
hållplatsen på länken (Till).
3. Välj alla turer eller en/flera linjer i listan.
4. Välj alla turer eller en/
flera turer i listan.
Turens linje och starttid
finns i listan för att
hjälpa till med urvalet.
Kryssa i ”Inkludera
tomturer” för att ta med
dessa i rapporten.
5. Klicka på Generera
rapport.

Presentation

Specifik tur, detaljinformation

Rapporten visas som en tabell. Varje rad visar medelvärden för en
specifik hållplats. Om det finns flera varianter av resor mellan två
hållplatser visas resorna efter varandra i samma tabell (grupperade
i resor).

Klicka på ett maxvärde för att visa detaljerad information
om den specifika turen i ett eget fält i verktygsfönstrets
underkant. Här kan du jämföra verkliga avgångstider med
tidtabellen.

* Medelvärdena inkluderar pass-by och räknar detta som ”0
sekunders hållplatstid”

Hållplats

Hållplats namn.

** Siffrorna inom parentes visas antalet fordonsrapporter (fordon)
ett värde bygger på.

Sekvensnummer

Fordonsrapportens sekvensnummer

Hållplatsområde/
Hållplatsläge
Hållplatsområde/
Hållplatsläge ID
Distans

Planerad körtid,
medel
Körtid, medel
Körtid, min

Körtid, max

* Tid vid hållplats,
medel

Hållplatsområdets/hållplatslägets namn.

Hållplats ID

Planerad ankomsttid

Hållplatsens ID-nummer
Ankomst enligt tidtabell

Planerad avgångstid Avgång enligt tidtabell

Hållplatsens ID-nummer.

Ankomsttid

Rapporterad ankomsttid

Distans mellan nuvarande och sista hållplatsområden/hållplatser.

På hållplats

Den faktiska tiden som fordonet stått still
på den hållplatsen.

Den genomsnittliga planerade tiden för att
köra till den aktuella hållplatsen.

Den genomsnittliga aktuella tiden för att köra
till den aktuella hållplatsen.

Avgångstid

Dörr öppen
Passagerare

Den inimala körtiden till hållplatsen.

Rapporterad avgångstid

Den totala tid fordonets dörrar varit
öppna vid hållplatsen.

Total passagerare ombord, påstigande,
avstigande.

Den maximala körtiden till hållplatsen.

Den genomsnittliga tiden som fordonet står
still på hållplatsen.

Tid vid hållplats, max Maximala tiden ett fordon stått vid hållplatsen.
* Tid dörr öppen,
medel

Den genomsnittliga tiden fordonens dörrar
varit öppna vid hållplatsen.

** Medelavvikelse
(tidigt)

Medelavvikelsen för tidiga fordon.

Tid dörr öppen, max

Den maximala tid ett fordons dörrar varit
öppna vid hållplatsen.

Max avvikelse (tidigt) Maximal avvikelse tidigt fordon.
** Medelavvikelse
(sent)

Medelavvikelsen för sena fordon.

Genomsnittlig avvikelse, absolut

Totala absoluta medelavvikelsen för hållplatsen.

Max avvikelse (sent)

Maximal avvikelse sent fordon.

Avvikelsefördelning
Tidigt/Sent

Procent fördelning av avvikelserna i tidig/sent.

Passagerare, medel

Medelantal passagerare ombord, påstigande,
avstigande

Färgkodade fält
Avvikelsekolumnerna har färgkodade fält som tydligt visar
graden av avvikelse. Mörkare nyans betyder större avvikelse
(röd=tidig, blå=sen).
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Filter
I Filtersektionen kan du styra hur datat visas och dessutom avgränsa innehållet i rapporten. En separat knapp märkt Filtrera uppdaterar visningen efter varje ändrad visnings-/filterinställning

Tidsintervall

Exkludera turer med stora avvikelser från tidtabell

Du kan visa endast de turer som har börjat köras inom tidsintervallet, utan
att manuellt behöva välja dem i urvalet.
1. Generera en rapport.
2. Välj tidsintervallet med Från och Till menyn. En tid med +1d anger att
denna specifika tiden är på nästa kalenderdag.
3. Tryck därefter på Uppdatera för att uppdatera visningen.

För att turer då ”onormala händelser” inträffat inte ska inverka på rapporten kan du exkludera
dessa med ett filter.
1. Generera en rapport.
2. Kryssa i Exkludera turer med avvikelse överstigande:
3. Välj gränsvärdet i menyerna (separat val för timmar/minuter/sekunder.
4. Tryck därefter på Uppdatera för att uppdatera visningen.

Turer: Planerade turer och/eller förstärkning

Om ditt system använder både hållplatsområden och hållplatser,
kan du välja att visa resultat för hållplatsområde eller hållplats.
Om ditt system gör ingen skillnad kommer det inte påverkar
resultat. Klicka på Uppdatera för att uppdatera visningen.

I ”Turer:”-filtret väljer du om du vill att rapporten endast skall innehålla data från planerade
turer, endast från förstärkningstrafik eller både och. Välj i menyn och klicka därefter på
Uppdatera-knappen.

Visa APC-data
Kryssa i denna ruta för att inkludera Passagerarräknarkolumnen i rapporten.

Visa körtider grupperade efter avgång
I grundläget visas körtider och avvikelser mot tidtabell för alla turer inom intervallet.
Vill du istället se körtiderna presenterade per avgång kan du kryssa i filteralternativet
Gruppera körtider på avgång, intervall.
En meny låter dig välja intervall för grupperingen, från 15 minuter till 4 timmar.
Använder du en intervall är det möjligt att olika turer grupperas.
Du kan välja att se körtiderna på två sätt: individuellt eller ackumulerade, genom att
klicka i filteralternativet Tid. Där kan du välja, för både sätt, om du vill se körtider
från Avgång till Avgång, eller från Ankomst till Ankomst.
Du kan också välja att exkludera turer som har en avvikelse större än det valda
tidsintervallet. Glöm ej att trycka på Uppdatera för att få fram datat.
Notera: När resultatet innehåller flera olika turer med samma avgångstid och
sträckning, markeras detta med en asterisk istället för turnumret och antalet turer som
inkluderats anges inom parentes.
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Funktion
Passagerare | Linje

Baseras på
Passagerare | Linje

Tidsintervall

Visar totalvärden och medelvärden
för på/avstigande passagerare för
varje rutt på de valda linjerna.
Automatisk passagerarräkningsrapport
per hållplats.
Endast begränsad av tillgång på data.

Passagerare | Linje

Urval

1. Välj rapporttypen Linjer.
2. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.
3. Tillval: välj alla eller en enskild linjegrupp för att
begränsa linjeurvalet.
4. Välj en eller flera linjer.
5. Klicka på Generera rapport.

Rapport

Grundvyn
Då du öppnar rapporten är tabellen sorterad efter linje, och
i andra hand rutt (bokstavsordning). Du kan förstås sortera
efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet.
Längst ned i varje kolumn hittar du total-värden för
de hållplatser som listats i rapporten. Absolutvärdena i
kolumnerna summeras i totalt-raden. På samma sätt visas
medelvärdet av alla ovanstående medelvärden.
Notera: Rapporten inkluderar alla loggade turer – även
förstärkningstrafik.

Data-Vy
Klicka på Data-vy-knappen för att se data för alla
individuella rapporterade turer. Här kan du i detalj granska
passagerarräknardata som presenteras i grundvyn.
I denna vy fungerar ”Inkludera ogiltigt data”-filterkontrollen
precis som i grundvyn, men du kan även kryssa i ”Även fordon
utan räknare” för att i tabellen inkludera alla planerade avgångar.
Tid

Datum och planerad avgångstid.
Hållplatsens ID-nummer.

Linje

Linje

Linjenummer.

Rutt

∑ påstigande

Det totala antalet passagerare som går
ombord på fordon med APC.

Destination

Rutt

∑ avstigande
Snitt påstigande
Snitt avstigande
Antal turer med
APC

Ruttens start-sluthållplats, nummer.

Det totala antalet passagerare som går av
fordon med APC.

Medelantalet passagerare som går ombord
på fordon med APC.
Medelantalet passagerare går av fordon
med APC.

Tur

Påstigande

Avstigande
Giltighet

Linjenummer.

Den tur fordonet kört.
Turens destination.

Antalet påstigande på turen.
Antalet avstigande på turen.

Datats kategorisering: Giltig (OK)/Ogiltig/”-”
(Okänd giltighet – data är gammalt och saknar
giltighetsflagga).

Antalet turer med passagerarräknare/antalet planerade turer.

Rapporten presenterar översiktligt passagerarräknardata
för de linjer du valt i urvalet. Data för de rutter varje linje
använder presenteras på separata rader.
Då du öppnar rapporten är tabellen sorterad efter linje, och
i andra hand rutt (bokstavsordning). Du kan förstås sortera
efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet.
Notera: Kryssrutan Inkludera ogiltig data används framför
allt i testsyfte för att inkludera rapporter som tekniskt sett
inte är korrekta.
Du kan växla mellan vyerna utan att behöva generera om
rapporten. Klicka på rätt knapp för att få fram den vy du är
intresserad av.
Grundvyn
Data-Vyn
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Funktion
Passagerare | Rutt

Baseras på
Passagerare | Rutt

Tidsintervall

Använd ruttsektionsfiltret för att endast se ett utsnitt
Visar medelvärden för på/avstigande
av rutten. Du väljer start- och sluthållplats längs
och antalet passagerare ombord för varje
ruttsträckningen.
hållplats längs rutten.
Automatisk passagerarräkningsrapport
per hållplats.
Endast begränsad av tillgång på data.

Passagerare | Rutt

Urval

1. Välj rapporttypen Rutt.
2. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj
därefter vid behov bort enskilda datum och eller
veckodagar genom att kryssa ur i motsvarande lista.
3. Begränsa tidsintervallet vid behov.
4. Välj alla eller en enskild linjegrupp för att begränsa
linjeurvalet.
5. Välj en linje då kommer rutt-menyn populeras.
6. Välj en rutt.
7. Välj alla turer eller en/flera turer i listan. För att hjälpa
dig välja visas i ruttmenyn även antalet planerade turer
för varje rutt.
8. Klicka på Generera rapport.

I grundvyn rapport visas samma graf över medelantalet
passagerare längs rutten som i Tur-rapporten. Grafen visar
alltså data från alla hållplatser i tabellen under.
Hållplatserna visas i separata tabellsektioner sorterade från
första hållplatsen på rutten till sista (destination). Längst ned
i varje kolumn hittar du total-värden för de hållplatser som
listats i rapporten. Absolutvärdena i kolumnerna summeras
i totalt-raden. På samma sätt visas medelvärdet av alla
ovanstående medelvärden.
Notera: Rapporten inkluderar alla loggade turer – även
förstärkningstrafik.
Index

Hållplatslägets löpnummer längs rutten.

∑ påstigande

Det totala antalet passagerare som går
ombord på fordon med APC.

∑ avstigande

Snitt påstigande

Rapport
Data presenteras i grundvyn dels i en graf som visar
medelvärden för på/avstigande längs rutten för varje tur.
En alternativ data-vy listar istället data per avgång.
Notera: Kryssrutan Inkludera ogiltig data används
framför allt i testsyfte för att inkludera rapporter som
tekniskt sett inte är korrekta.
Du kan växla mellan vyerna utan att behöva generera om
rapporten. Klicka på rätt knapp för att få fram den vy du
är intresserad av.

Snitt avstigande
Snitt ombord
Hållplatsstopp med
APC/planerade

Klicka på Data-vy-knappen för att se data för alla individuella
rapporterade avgångar/hållplatspassager. Här kan du i detalj
granska passagerarräknardata som presenteras i grundvyn.
I denna vy fungerar ruttsektions-filtret och ”Inkludera ogiltigt
data”-filterkontrollen precis som i grundvyn, men du kan även
kryssa i ”Även fordon utan räknare” för att i tabellen inkludera alla
planerade avgångar.

Grundvyn

Hållplatsläge

Data-Vy

Hållplatslägets namn.

Tid

Datum och planerad avgångstid.

Rutt

Hållplatsens ID-nummer.

Linje
Tur

Destination

Hållplatsläge
Påstigande

Avstigande
Ombord

Giltighet

Linjenummer.

Den tur fordonet kört.
Turens destination.

Hållplatslägets namn.

Antalet påstigande på turen.
Antalet avstigande på turen.

Antalet passagerare ombord när fordonet lämnade
hållplatsen.
Datats kategorisering: Giltig (OK)/Ogiltig/”-”
(Okänd giltighet – data är gammalt och saknar
giltighetsflagga).

Samma som ovan, för avstigande.

Medelantalet passagerare som går ombord vid hållplatsen (det totala antalet
påstigande/antalet hållplatsstopp med
APC).

Medelantalet passagerare går av vid
hållplatsen (det totala antalet avstigande/
antalet hållplatsstopp med APC).

Medelantalet passagerare ombord på fordon vid hållplatsen, när fordonet lämnar
hållplatsen.
Antalet hållplatsstopp med passagerarräknare/antalet planerade hållplatsstopp.

Grundvyn
Data-Vyn
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Funktion
Passagerare | Tur

Baseras på
Passagerare | Tur

Tidsintervall
Passagerare | Tur

Visar loggat passagerarräknardata
som medelvärden per tur, per
hållplats.

Använd ruttsektionsfiltret för att endast se ett utsnitt
av rutten. Du väljer start- och sluthållplats längs
ruttsträckningen.

Automatisk
passagerarräkningsrapport per
hållplats och per tur.
Endast begränsad av tillgång på
data.

Urval

1. Välj rapporttypen Tur.
2. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.
3. Begränsa tidsintervallet vid behov.
4. Välj alla eller en enskild linjegrupp för att begränsa
linjeurvalet.
5. Välj en linje då kommer rutt-menyn populeras.
6. Välj en rutt.
7. Välj alla turer eller en/flera turer i listan. För att hjälpa
dig välja visas i ruttmenyn även antalet planerade turer
för varje rutt.
8. Klicka på Generera rapport.

Rapport

I grundvyn rapport visas samma graf över medelantalet
passagerare längs rutten som i Rutt-rapporten. Grafen visar
alltså data från alla hållplatser i tabellen under.
Turerna visas i separata tabellsektioner sorterade
kronologiskt efter starttid. Panorera tabellsektionen åt höger
för att se turer som inte får plats i verktygsfönstret.
Notera att det är medelvärdena för det antal turer med
APC/passagerarräknare som visas i tabellen.
Notera: Rapporten inkluderar alla loggade turer – även
förstärkningstrafik.
Turstart

Turens starttid

Turer med APC

Antalet turer med passagerarräknare/antalet planerade turer, under tidsperioden.
T.ex. 5/6 betyder att 5 turer ur av 6 har
passagerarräknare.

Index

Hållplatsläge

Data presenteras i grundvyn dels i en graf som visar
medelvärden för på/avstigande längs rutten för varje tur. En
alternativ data-vy listar istället data per avgång.

Snitt påstigande

Notera: Kryssrutan Inkludera ogiltig data används framför
allt i testsyfte för att inkludera rapporter som tekniskt sett
inte är korrekta.

Snitt avstigande

Du kan växla mellan vyerna utan att behöva generera om
rapporten. Klicka på rätt knapp för att få fram den vy du är
intresserad av.

Snitt ombord

Klicka på Data-vy-knappen för att se data för alla individuella
rapporterade avgångar/hållplatspassager. Här kan du i detalj
granska passagerarräknardata som presenteras i grundvyn.
I denna vy fungerar ruttsektions-filtret och ”Inkludera ogiltigt
data”-filterkontrollen precis som i grundvyn, men du kan även
kryssa i ”Även fordon utan räknare” för att i tabellen inkludera alla
planerade avgångar.

Grundvyn

Turnamn

Data-Vy

Tid

Datum och planerad avgångstid.

Destination

Turens destination.

Tur

Hållplatsläge
Påstigande

Avstigande
Ombord

Giltighet

Turnummer.

Hållplatslägets namn.

Antalet påstigande på turen.
Antalet avstigande på turen.

Antalet passagerare ombord när fordonet lämnade
hållplatsen.
Datats kategorisering: Giltig (OK)/Ogiltig/”-”
(Okänd giltighet – data är gammalt och saknar
giltighetsflagga).

Turnamn/-nummer.

Hållplatslägets löpnummer längs rutten
Hållplatslägets namn.

Medelantalet passagerare som går ombord vid hållplatsen (det totala antalet
påstigande/antalet hållplatsstopp med
APC).

Medelantalet passagerare går av vid
hållplatsen (det totala antalet avstigande/
antalet hållplatsstopp med APC).

Medelantalet passagerare ombord på fordon vid hållplatsen, när fordonet lämnar
hållplatsen.

Grundvyn
Data-Vyn
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Funktion
Passagerare | Fordon

Baseras på
Passagerare | Fordon

Tidsintervall

Visar antalet räknade påstigande och
avstigande individuellt för alla inkluderade
fordon, samt framför allt skillnaden mellan
dessa värde.
Automatisk passagerarräkningsrapport
per hållplats.
Endast begränsad av tillgång på data.

Övre tabellen (alla sökta fordon)

Data-Vy

Klicka i denna tabell för att se historisk data från detta
fordon i grafsektionen och i den undre tabellen (de gröna
punkterna).

Klicka på Data-vy-knappen för att se alla turer som ligger till
grund för siffrorna och graferna i rapportens grundvyn, inklusive
de turer som sorterats bort för att de varit ogiltiga (ej kompletta
etc.). Här kan du hitta mer detaljerad information om varför till
exempel ett visst fordons avvikelse ökat drastiskt under en period,
etc.

Notera: Rapporten inkluderar alla loggade turer – även
förstärkningstrafik.
Fordon

Fordonsnummer

∑ påstigande

Totalt antal påstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

Skillnad

Passagerare | Fordon

Urval

1. Välj rapporttypen Fordon.
2. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.
3. Begränsa tidsintervallet vid behov.
4. Välj alla fordon eller en/flera fordon i listan. För att
hjälpa dig välja kan du filtrera lista med fritextfilter.
5. Klicka på Generera rapport.

Rapport
Data presenteras i grundvyn dels i en graf som hur den
procentuella avvikelsen mellan in-och ut-räknarna varierat
för alla sökta fordon under den sökta perioden (de orange
punkterna). Dessutom kan du genom att välja ett fordon i
tabellsektionen se motsvarande avvikelse för detta fordon
och jämföra denna kurva med medelvärdeskurvan (gröna
punkterna). En alternativ data-vy listar istället data per
avgång.
Tabellsektionen delas i två tabeller: I den övre tabellen listas
alla fordon du inkluderat i sökningen med totalt räknardata
för perioden, och procentuell avvikelse.
Den undre tabellen visar historiskt data för ett fordon du
väljer i den övre tabellen.
Du kan växla mellan vyerna utan att behöva generera om
rapporten. Klicka på rätt knapp för att få fram den vy du är
intresserad av.
Data-Vyn
Grundvyn

∑ avstigande
Turer

Datum

Skillnad
∑ påstigande
∑ avstigande
Turer

Exkluderade

Uteslutna turer

Procentuella skillnaden mellan påoch avstigande (på alla godkända turer, se kolumnrubriken Turer nedan).

Totalt antal avstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.
Två siffror visas, per rad – antal
godkända turer med passagerarräknare och totala antalet turer med
passagerarräknare (inom parentes).
Trafikdygn

Procentuell skillnad mellan på-/avstigande detta trafikdygn
Totalt antal påstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

Sortera efter valfri kolumn, skrolla listan, och/eller använd
fritextfiltret för att snabbt hitta data från en enskild eller ett antal
enskilda turer av intresse.
Fordon

Datum och planerad avgångstid.

Linje

Linjenummer

Datum
Tur

Destination
Starttid tur
Skillnad

∑ påstigande
∑ avstigande
Status

Totalt antal avstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

Trafikdygn.

Turens nummer.

Turens destination.

Turens planerade starttid.

Skillnaden mellan av- och påstigande, denna tur.
Antalet påstigande på alla hållplatser på turen.
Antalet avstigande på alla hållplatser på turen.

Status för passagerarräknardata denna tur (OK =
inkluderas i rapporten, alternativt anledningen till
att data exkluderats från rapporten)

Två siffror visas, per rad – antal
godkända turer med passagerarräknare och totala antalet turer med
passagerarräknare (inom parentes).
Dagar som exkluderats av tröskelfiltret är markerade. Filtret exkluderar dagar med färre än valt antal
påstigande.

Här listas de turer som uteslutits på
grund av att de inte är ”kompletta”
etc. Presentationen är uppdelad per
linje: Linje 1 (TurA, TurB, TurC),
Linje 2 (TurD, TurE, TurF)…
							

Traffic Studio utbildningsmaterial || s.125

Passagerare | Fordon rådata

Traffic Studio utbildningsmaterial || s.126

Funktion
Passagerare | Fordon
rådata

Baseras på
Passagerare | Fordon
rådata

Tidsintervall
Passagerare | Fordon
rådata

Visar all
passagerarräknarinformation för
utvalda fordon.

Sammanställning

Detaljer

Tabellen visar APC data för alla fordon där varje rad tillhör
ett särkilt fordon.

Vyn visar det valda fordonet från Sammanställning. En graf jämför
på- och avstigning över perioden. Flera tabeller ger ytterligare
information om APC siffrorna, dörrkategorier, dörrsensörer, osv.

Automatisk
passagerarräkningsrapport per
hållplats.

Fordon

Fordonsnummer

Endast begränsad av tillgång på
data.

∑ av

Skillnad

Samma som ovan, för avstigande.

∑ på

Skillnad på/av
Ogiltiga data

Urval

1. Välj rapporttypen Fordon rådata.
2. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj
därefter vid behov bort enskilda datum och eller
veckodagar genom att kryssa ur i motsvarande lista.
3. Begränsa tidsintervallet vid behov.
4. Välj en/flera fordon i listan. För att hjälpa dig välja
kan du filtrera lista med fritextfilter.
5. Klicka på Generera rapport.

Rapport

# ogiltiga data

Avgångar utan
apc rapport

Totalt antal påstigande, alla hållplatser, alla
godkända turer.
Skillnaden mellan på- och avstigande.

Skillnaden mellan på- och avstigande i [%].
Anledningen till att data flaggats som ogiltigt. Möjliga ogiltighetsflaggor:
•
•
•
•

APC-Error (sensor/räknarsystemfel)
GPS-Error
Door-Error
Odo-Error (odometerfel)

Antalet rapporter som flaggats som ogiltiga
Antalet avgångar utan APC rapport. De
listas på fliken Avgångar utan apc rapport.

Avgångar utan APC rapport
Tabellen visar alla avgångar utan APC rapporter. Använd
den för att hitta hål i data och problem i systemet.

Rapporten har tre flikar: Sammanställning, Detaljer och
Uteblivna rapporter.

Fordon

Fordonsnummer

Sekvensnummer

Sekvensnummer för fordonshändelser – motsvarar
sekvensnumret i Fordonshistorik.

Tid

Apc sekvensnummer
Skillnad turstart

Sammanställning visar total statistik över det sökta datat.
Detaljer-fliken listar alla individuella räknarrapporter
från ett valt fordon, sorterade efter sekvensnummer.

På

Avgångar utan APC rapporter-fliken listar alla avgångar
där det borde ha skickats en passagerarraport men ingen
har loggats.

Av

Filter

∑ av

Filtret innehåller ett fritextfilter och 3 giltighetsfilter.
Inkludera ogiltiga /giltiga data: Som namnen säger.
Sök efter avgångar utan APC rapport: Starta en sökning
efter alla avgångar som saknar en passagerarrapport.
Resultaten kommer att listas i fliken ”Avgångar utan
APC rapport”.

∑ på

Ogiltiga data

Passagerarräknarsystemets sekvensnummer – använd
för att hitta luckor i data
Skillnaden mellan på- och avstigande på början av
turen.

Antal påstigande hittils på turen [inom hakparentes
påstigande på hållplatsen dörr 1, 2, 3…]
Samma som ovan, för avstigande.

Totalt antal påstigande, alla hållplatser, alla godkända
turer.
Samma som ovan, för avstigande.

Anledningen till att data flaggats som ogiltigt.

Fordon

Fordonsnummer

Sekvens på
turen

Avgångens sekvensnummer på turen

Linje

Den linje passagerarräknarrapporten är loggad på

Namnet på hållplatsläget

Index

Hållplatsens indexnummer på turen

Tur

Hållplatsläge
Avgång

Den tur fordonet kört

Avgångens tidsstämpel [datum, klockslag]

Passagerarrapport

Tidsstämpel för passagerarräknar-rapporten

Tur

Hållplatsläge

Trafikrelaterad giltighetsflagga.

Den tur passagerarräknarrapporten är loggad på
Namn, hållplatsläge
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Funktion
Punktlighet

Baseras på
Punktlighet

Tidsintervall

Visar punktlighet i översiktsform med
möjlighet att jämföra operatörer eller
linjer.
Giltiga avgångsrapporter, förutom
ändhållplatsen (ingår ej).
Endast begränsad av tillgång på data.

Punktlighet

Punktlighetsrapporten är baserad på jämförelse mellan linjer eller
operatörer.
1. Tidsintervall: Välj från och till-datum. Dygnen visas i
urvalsfönstret till höger.
2. Diagram: Välj hur diagrammen ska presentera informationen:
Ingen jämförelse/ per linje eller per operatör. Välj också
intervallet i diagramvisningen (x-axelns upplösning:
kalenderdagar, veckor, månader eller år). Har du valt Ingen
jämförelse i Diagram-fältet kommer inget Punktlighetsdiagram
att visas.
3. Urval:
3.1 Välj Affärsområde eller alla affärsområden i översta menyn
i urvalsfältet.
3.2 Klicka i de linjer/ operatörer/trafiktyper/veckodagar/
linjegrupper du vill ska ingå i rapporten.
3.3 Begränsa din sökning till trafiktyper och/eller veckodagar.
4. Klicka på Generera rapport.

Inställningar för avvikelse
Du kan ändra gränsvärdena för avvikelse och y-axeln. Notera att
procent-sektionen inte rör den här rapporten.
Avvikelsetider: Här definierar du
vad som ska räknas för de olika
avvikelsekategorierna.
Y-axel: Här definierar du hur y-axeln
på diagrammet ska visas: Automatiskt
omfång eller ett procentintervall som
du specificerar (från-till).

Cirkeldiagram

Punktlighet, linjediagram

Punktlighetsrapporten innehåller tre cirkeldiagram. De
två diagrammen till vänster ger en uppfattning om hur
bra underlaget för rapporten är.

Varje operatör eller linje får en egen linjetyp i diagrammet.
X-axeln visar tiden och y-axeln punktlighet i procent
(skalan beror på dina inställningar i Inställningar för
avvikelse).

Planerade turer visar proportionerna mellan turer
med giltiga fordonsrapporter, turer utan giltiga
fordonsrapporter och turer
utan fordonsrapporter.
Planerade avgångar
visar avgångar med
giltiga rapporter, utan
giltiga rapporter, utan
utsättning och utan rapport.
Generallt är mycket grönt i
cirkeldiagrammen ett tecken
på att underlaget är bra medan små gröna ”tårtbitar” visar
att rapporten bygger på skakig grund.

Tips
Visste du om...

Turer/avgångar med giltiga rapporter visar procentandelen planerade turer/
avgångar från hållplats, som körs av korrekt rapporterande fordon. Vi anser att en
fordonsrapport är giltig/korrekt då:

• Det fordon som är utsatt också rapporterar från turen (då ett annat fordon än det
centralt utsatta sätts ut manuellt på en tur blir dess rapporter ogiltiga).
• Fordonstid och systemtid inte skiljer sig åt för mycket.
• Rapporterna kommer i korrekt ordning.
• Vid avgångsrapport, att hållplatsen är korrekt enligt utsättning och trafikdata.
Turer/avgångar utan rapporter visar procentandelen turer/avgångar som saknar fordonsrapporter.
Det kan vara flera olika orsaker till att fordonsrapporter saknas.
• Ingen har kört turen
• Fordonet som kört turen har kommunikationsproblem.
• Utsättning saknas, fordonet kör då förstås utan att rapportera från turen.
Notera: Eventuell förstärkningstrafik är ej inkluderad i denna rapport.
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Funktion
Route Checker

Tillgång
Route Checker

Visa och analysera geografisk trafikdata såsom oväntad
dörröppning, vilket kan jämföras med planerad trafikdata
som, t.ex. rutter och hållplatser. Heap Map hjälper att
identifiera problemområden.
Övre och undre verktygsfönstren || Verktyg -> Statistik
-> Route Checker

Visa geografisk trafikdata
Du kan också välja att plotta geografisk trafikdata med Route Checker, vilket är användbart både
för visualisering av rutter och som referens när du analyserar loggade rutter.
1. Verktyg -> Planerad trafik.
2. Välj en Rutt i linjesektionen eller en Tur under Produktionslistan.
3. Rutten/turen kommer att plottas i blått på kartan med 25-meters gränscirklar runt varje
hållplats.

Tabellverktyg (undre verktygsfönstret)

1. Perioden: Välj från och to datum.
2. Söktyp:
2.1 Fordon: Visar alla händelser för ett/flera fordon.
2.2 Linje: Visar alla händelser för en linje.
2.3 Område: Välj Område och växla till Urval läge på kartan. Högerklicka och dra upp
ett rektangulärt område på kartan för att avgränsa sökningen till denna area.
3. Filter: Du kan redan begränsa din sökning. De tillgängliga filtrena bero på din söktyp.
4. Klicka på Sök för att starta sökningen.

Filter
Du kan filtrera data med sökfältet. Skriv in siffror eller bokstäver så uppdateras listan
automatiskt.
Tidsfiltret har enkla drag-och-släpp-kontroller som låter dig välja ut en kortare period under
varje sökt dygn.
Det finns också filter för händelsetyp, fordon, källa och tur. Öppna filtret och kryssar ur vad
du inte är intresserad av. Kom ihåg att klicka på knappen Filtrera efter dina ändringar.
Knapparna i slutet av menyn växlar mellan händelsepunkter, linjer mellan de loggade
händelsepunkterna och Heat Map. Klicka på deras knapp för att visa dem. Observera att
filtrering av händelserna också påverkar visualiseringen av linjerna.

Kartverktyg (övre verktygsfönstret)
Varje händelse visas som färgkodade punkter och
länkarna som gröna linjer (om aktiva).
Färgen på varje rapportpunkt visar vilken sorts
fordonsrapport det är (dörröppning, ankomst, osv).
Håll muspekaren över en punkt för att se
skärmtips med information om fordonsrapportens
innehåll.

Hitta felaktigt placerade hållplatser
Genom att på kartan jämföra trafikdatat med
loggade händelser kan du hitta problem som
felaktigt positionerade hållplatser.
I bilden här bredvid visar gruppen av grå
punkter avgångsrapporter från fordon utanför
hållplatsens 25-metersradie. Hållplatsen
är troligtvis felpositionerad (eller tillfälligt
flyttad).

Heat Map
Funktionen Heat Map visualiserar data grafiskt överlagrat på
kartbilden. Den används för att se antal händelser i relation till
geografisk position.
Färgerna som visar tätheten varierar från grönt över gult,
orange till rött. Grönt betyder få rapporter/area medan rött
representerar områden med flest rapport/area.
För att aktivera Heat Map, klicka på knappen längst upp till

höger i verktygsfältet
. Observera att Heat Map återspeglar
den filtrerade händelselistan. Ändrar du listan behöver du klicka
av och på Heat Map knappen för att uppdatera kartan.
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Funktion
Trafiklogg

Baseras på

Visar övergripande statistik över
planerade turer/avgångar jämfört
med verkligen körda turer/avgångar.
Giltiga avgångsrapporter.

Trafiklogg

Tidsintervall
Trafiklogg

Endast begränsad av tillgång på
data.

Urval

1. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj
därefter vid behov bort enskilda datum och eller
veckodagar genom att kryssa ur i motsvarande lista.
2. Ändra vid behov tröskelvärdena för avvikelser
(avvikelser mindre än tröskelvärdena kommer inte
med i rapporten). De systemspecifika tröskelvärdena
(de som triggar avvikelserapportering i fordonen) är
markerade med ”*”
3. Välj alla eller en enskild linjegrupp för att begränsa
linjeurvalet.
4. Välj alla linjer eller en/flera linjer i listan.
5. Klicka på Generera rapport.

Sortera listorna efter valfri kolumn
Båda listorna kan sorteras efter innehållet valfri kolumn, i valfri
sorteringsordning.

Trafikloggsrapporten består av två tabeller – en övre tabell
som visar nyckeldata per linje och en undre tabell som visar
individuella avvikelser för den linje du markerat/valt i den
övre tabellen.
Den undre tabellen har ett Avvikelsetyp-filter som låter
dig fokusera på en viss typ av avvikelse.

Här visas de individuella avvikelserna från den
markerade linjen i den övre tabellen.

Övre tabell: Nyckeldata per sökt linje

Notera att när en typ av händelse förekommer vid
flera hållplatser efter varandra visas endast den
första avvikelsen i den undre listan, tillsammans med
information om hur många avgångar som avvikit i
följd (#). T. ex. ”Tidig avgång +4” visar att totalt 5
tidiga avgångar detekterades efter varandra.

Här listas nyckeldata för alla sökta linjer. Klicka på en linje för att se
de individuella avvikelserna i den undre tabellen. Sista raden, Totalt,
summerar alla kolumner för de valda linjerna.

Avvikelse/orsak

Eventtyp-filter
För att ”fokusera” den undre tabellen kan du med hjälp av eventtypfiltret
välja att se endast de eventtyper du vill. Klicka på filtermenyknappen
och klicka ur de typer du inte vill inkludera i visningen.

Linje

Linje och operatör

Avgångar (Rapporterade/planerade)

Totala antalet rapporterade avgångar från hållplatser/Totala antalet planerade avgångar

Turer (Rapporterade/planerade)

Ej körda turer

Ofullständiga
turer
Sena avgångar
(tröskelvärde)

Notera! Trafikloggsrapporten tar normalt ganska lång tid
att generera.

Rapport

Undre tabell: Avvikelser för den valda linjen

Tidiga avgångar
(tröskelvärde)
Sena turstarter
(tröskelvärde)
Tidiga turstart
(tröskelvärde)
Förstärkta avgångar

Förstärkta turer

Totala antalet planerade turer som körts (där fordon rapporterat) /Totala antalet planerade turer

Antalet turer där inget fordon rapporterat

Typen av händelse (motsvarar de
olika avvikelsekolumnerna i övre
tabellen).
•
•
•
•
•
•
•

Inkomplett tur
Sen avgång + #
Tidig avgång + #
Sen turstart + #
Tidig turstart + #
Förstärka avgångar
Förstärka turer

Antalet turer där fordonen inte rapporterat
(avgång eller passage) vid alla hållplatser längs
turens rutt.

Tur

Den tur som påverkats av avvikelsen

Fordon

Möjliga orsakar:
• Fordonen är av rutt och på det sättet missar
hållplatser.
• Turen har påbörjats efter första hållplatsen
eller har avbrutits före sista hållplatsen.

Hållplats

Fordonet som kört den tur där
avvikelsen inträffade.

Antalet avgångar från hållplats som skett senare
än rapportens valda tröskelvärde.

Antalet avgångar från hållplats som skett tidigare
än rapportens valda tröskelvärde
Antalet turstarter som skett senare än rapportens
valda tröskelvärde
Antalet turstarter som skett tidigare än rapportens valda tröskelvärde
Antalet avgångar rapporterade av förstärkande
fordon.
Antalet turer körda av förstärkande fordon.

Destination

Planerad avgång
Verklig avgång
Avvikelse
Datum
Orsak

Destinationen för den tur som
påverkats av avvikelsen

Den hållplats där avvikelsen inträffade
Den planerade avgångstiden enligt
tidtabellen
Den verkliga (rapporterade) avgångstiden

Avvikelsen från tidtabellen (färgkodad enligt de globala inställningarna)
Det datum avvikelsen inträffade

Eventuellt rapporterad orsak till
avvikelse. Orsak kan rapporteras av
förare genom förargränssnittet, eller
trafikledare med hjälp av verktyget
Orsaksrapport.
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Funktion
Trip Playback

Baseras på

Visar alla fordonsrapporter för vissa
fordon, linjer eller omlopp samt
de loggade positionerna på kartan,
förbundna med linjer.
Fordonsrapporter

En trafikdag

Trip Playback

Rapporten kan (med olika färgmärkning) visa upp till
tio valda fordon/linjer/omlopp under en vald tidsperiod,
ett valt datum.
Alla loggade fordonsrapporter visas med inkluderad
detaljinformation i rapportlistan för detaljerad
granskning av alla/utvalda händelser.
Du kan ”spela upp” loggade händelser, både med
vald uppspelningshastighet och vid behov manuellt,
steg för steg, och på det sättet analysera sådant som
bytespassning, passagerardata vid förstärkningstrafik,
off-route-händelser, osv.

Urval

1. Välj datum rapporten ska täcka.
2. Begränsa tidsintervallet.
3. Välj en urvalstyp mellan fordon, omlopp eller
linjer.
4. Välj fordon/linjer/omlopp genom att kryssa i
motsvarande rutor. Använd gärna fritextfiltret för
att snabbt hitta de noder du vill välja.
5. Klicka på Generera rapport.

Filtrera fordonsrapportlistan

Den genererade rapporten består av en karta som visar alla
fordons planerade och loggade körvägar, en mellanliggande
uppspelningssektion med knappar och kontroller, och en
listsektion med alla sökta fordonsrapporter.
Fordon

Trip Playback

Tidsintervall

Presentation

Fordonsstatus
Omlopp
Linje

Förartjänst

Driver (förare)
Destination
Tur

Tur status

Stop (Hållplats)
Avstånd

Avvikelse

Hållplatstid
Utsatt
Tur

Systemtid

Fordonstid

Sekvensnummer
Giltighet

Händelse
Skyltstyrning
Event Seq nr.
Hastighet
Latitud

Longitud

Fordonsnummer, presentationsfärg (karta) och
GPS-körriktning vid tidpunkten för rapporten.
Symboler visar utvald statusinformation från
fordonsrapporten. Dörr öppen & Stannarknapp intryckt/aktiv.
Omloppsnummer, operatör

Listan är fast sorterad med fordonsrapporterna i kronologisk
ordning. Den har ett överliggande fritextfilter och ett
händelsefilter, vars meny innehåller alla de händelsetyper som
ingår i de sökta fordonsrapporterna.
Öppna händelsefiltret och kryssa i/ur händelsetyper för att
bara se/direkt kunna hoppa mellan vissa typer av händelser.
Notera att kartvisningen inte påverkas av hur du filtrerar
fordonsrapportlistan.
Konfigurera fordonsetiketter

Förartjänst (om tillgänglig - systemberoende)

I menyn Etikett kan du välja vad som ska inkluderas i
fordonsetiketterna – på kartan och i tabellen. Rätt information
i etiketterna gör det lättare att följa flera fordon på kartan.

Destination.

Öppna menyn genom att klicka på knappen och klicka i/ur
etikettkomponenter i menyn för att anpassa visningen.

Linjenummer, inklusive operatör.
Inloggad förare (om tillgänglig)
Turnummer/namn
Turens status

Inklusive ev. hållplatsläge

Avstånd till hållplatsen när fordonsrapporten
sänts/Fordonsmeddelande.
Avvikelse från tidtabell.

Den tid fordonet stannade vid hållplatsen.
Utsättningsnummer
Tur

Tid enligt systemet

Tid enligt fordonsdatorn

Löpande sekvensnummer för fordonsrapporten.
Administratörsfunktion

Händelse som, t.ex. ankomst, avgång, på hållplats, oväntad dörröppning, osv.
Visar hur fordonets skyltar styrts: Ingen text/
Manuell/ Extern.
Sekvensnummer för informationen i kolumnerna Händelse och Skyltstyrning
Fordonets hastighet då fordonsrapporten
skickades.

Uppspelningskontroller
I denna sektion hittar du knappar för att spela upp det loggade
datat i lämplig hastighet - och ett tidsreglage för att snabbt
flytta dig framåt eller bakåt i datat.
I sektionen längst till höger väljer du lämplig
uppspelningshastighet (1x betyder realtid/uppspelning i samma
hastighet som datat loggats).

Geografisk position: Latitud (GPS)

Geografisk position: Longitud (GPS)
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Funktion
Tur/körtid

Baseras på
Tur/körtid

Tidsintervall

Visar kör- och hållplatstider, inklusive
avvikelse från tidtabell mellan
ändhållplatserna på en rutt. Inkludera
en eller flera turer.
Giltiga avgångsrapporter, förutom
ändhållplatsen (ankomstsrapport).

Endast begränsad av tillgång på data.

Tur/körtid

Urval

1. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj
därefter vid behov bort enskilda datum och eller
veckodagar genom att kryssa ur i motsvarande lista.
2. Begränsa tidsintervallet vid behov.
3. Välj alla eller en enskild linjegrupp för att begränsa
linjeurvalet.
4. Välj en linje.
5. Välj en rutt. Notera: ”Tomtursrutter” väljs separat i
menyn.
6. Välj alla turer eller en/flera turer i listan.
7. Klicka på Generera rapport.

Färgkodade fält
Avvikelsekolumnerna har färgkodade fält som tydligt visar
graden av avvikelse. Mörkare nyans betyder större avvikelse
(röd=tidig, blå=sen).

Presentation

Specifik tur, detaljinformation

Rapporten visas som en tabell. Varje rad visar medelvärden
för en specifik hållplats. Om det finns flera varianter av resor
mellan två hållplatser visas resorna efter varandra i samma tabell
(grupperade i resor).

Klicka på ett maxvärde för att visa detaljerad information
om den specifika turen i ett eget fält i verktygsfönstrets
underkant. Här kan du jämföra verkliga avgångstider med
tidtabellen.

* Medelvärdena inkluderar pass-by (att fordonet kört förbi och
inte stannat vid hållplatsen) och räknar detta som ”0 sekunders
hållplatstid”
** Siffrorna inom parentes visas antalet fordonsrapporter (fordon)
ett värde bygger på.
Hållplatsområde/ Hållplatsområdets/hållplatslägets namn.
Hållplatsläge

Hållplatsläge

Hållplatslägets namn. Fet stil markerar

Hållplats ID

Hållplatsens ID-nummer

Sekvensnummer

Planerad ankomsttid

reglerhållplatser.

Fordonsrapportens sekvensnummer
Ankomst enligt tidtabell

Planerad avgångstid Avgång enligt tidtabell

Hållplatsområde/ Hållplatsens ID-nummer.
Hållplatsläge ID

Ankomsttid

Rapporterad ankomsttid

På hållplats

Körtid, medel

Dörr öppen

Den faktiska tiden som fordonet stått still
på den hållplatsen.

Planerad körtid,
medel

Den genomsnittliga planerade tiden för att köra
till den aktuella hållplatsen.

Körtid, max

Den maximala körtiden till hållplatsen.

* Tid vid hållplats, medel

Tid vid hållplats,
max
* Tid dörr öppen,
medel
Tid dörr öppen,
max

Den genomsnittliga aktuella tiden för att köra
till den aktuella hållplatsen.

Den genomsnittliga tiden som fordonet står still
på hållplatsen.

Avgångstid

Systemadress

Rapporterad avgångstid

Den totala tid fordonets dörrar varit
öppna vid hållplatsen.
Fordonets systemadress

Maximala tiden ett fordon stått vid hållplatsen.

Den genomsnittliga tiden fordonens dörrar varit
öppna vid hållplatsen.

Den maximala tid ett fordons dörrar varit öppna
vid hållplatsen.

** Tidig avvikelse, Medelavvikelsen för tidiga fordon.
medel
Tidig avvikelse,
max

Maximal avvikelse tidigt fordon.

Sen avvikelse,
max

Maximal avvikelse sent fordon.

** Sen avvikelse,
medel

Medelavvikelsen för sena fordon.

Medel avvikelse,
(absolutbelopp)

Totala absoluta medelavvikelsen för hållplatsen.
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Filter
I Filtersektionen kan du styra hur datat visas och dessutom avgränsa innehållet i rapporten. En separat knapp märkt Filtrera uppdaterar visningen efter varje ändrad visnings-/filterinställning

Visa endast del av rutt

Exkludera turer med stora avvikelser från tidtabell

Om du endast vill inkludera en sektion av den valda rutten kan du själv välja
starthållplats och sluthållplats för att avgränsa rapporten.
1. Generera en rapport.
2. Välj starthållplats i Från menyn.
3. Välj sluthållplats i Till menyn. Sluthållplatslistan är begränsad av den valda
starthållplatsen i steg 2.
4. Tryck därefter på Filtrera för att uppdatera visningen.

För att turer då ”onormala händelser” inträffat inte ska inverka på rapporten
kan du exkludera dessa med ett filter.
1. Generera en rapport.
2. Kryssa i Exkludera turer med avvikelse överstigande:
3. Välj gränsvärdet i menyerna (separat val för timmar/minuter/sekunder.
4. Tryck därefter på Filtrera för att uppdatera visningen.

Turer: Planerade turer och/eller förstärkning
I ”Turer:”-filtret väljer du om du vill att rapporten endast skall innehålla data
från planerade turer, endast från förstärkningstrafik eller både och. Välj i
menyn och klicka därefter på Filtrera-knappen.

Visa körtider grupperade efter avgång
I grundläget visas körtider och avvikelser mot tidtabell för alla turer inom
intervallet. Vill du istället se körtiderna presenterade per avgång kan du kryssa
i filteralternativet Gruppera körtider på avgång, intervall.
En meny låter dig välja intervall för grupperingen, från 15 minuter till 4
timmar. Använder du en intervall är det möjligt att olika turer grupperas.
Du kan välja att se körtiderna ackumulerade genom att klicka i
filteralternativet Visa ackumulerad körtid.
Du kan också välja att exkludera turer som har en avvikelse större än det valda
tidsintervallet. Glöm ej att trycka på Filtrera för att få fram datat.
Notera: Andra kolumnen visar medelkörtider enligt tidtabellen i fetstil.
Notera: När resultatet innehåller flera olika turer med samma avgångstid och
sträckning, markeras detta med en asterisk istället för turnumret och antalet
turer som inkluderats anges inom parentes.
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Funktion
Utsättning

Baseras på
Utsättning

Tidsintervall

Visar utsättningar och möjliggör en
djupare analys av eventuella problem.

Kommunikation mellan kontrollcenter
och fordon när det gäller utsättningar.

Ett trafikdygn.

Utsättning

Urval

1. Välj datum i kalendern.
2. Välj en eller flera operatörer. CTRL-klicka på flera
operatörer för att välja dessa. CTRL-klicka igen på
en vald operatör för att välja bort denna, utan att
påverka övrigt urval. SHIFT-klicka på två operatörer
för att välja alla operatörer mellan dessa i listan,
inklusive de två du klickade på).
3. Klicka på Generera rapport.

Export
Då du vill arbeta vidare i andra verktyg kan du direkt exportera hela datamängden
i Excelformat genom att trycka på Export allt-knappen i övre högra hörnet av
rapportverktyget.
Vill du efter stegfiltreringen av urvalet exportera detta i Excelformat är det bara att trycka på
Exportera Urval-knappen i rapportlistans övre högra hörn.

Planerat/Utsatt: Översikt
Här presenteras fördelningen mellan antalet korrekta, ej korrekta och planerade men ej utsatta
omlopp. Väljer du bara Korrekt, genereras rapporten automatiskt.

Operatör
Här visas fördelningen (enligt ovanstående val) per operatör.

Problem
Här kan du välja problemtyp, om du har valt att inkludera Ej Korrekt under första steget.
Rapporten genereras automatiskt efter ditt sista val. Den visas som en tabell med en grafisk bild
av de berörda omlopp och alla utsättningshändelser.

Tre stegfilter
För att i steg sila fram vad du är ute efter, antingen i hela den sökta datamängden
eller efter fritextfiltrering, innehåller utsättningsrapporten tre interaktiva ”stegfilter”. I
varje stegfilter visas och filtreras data enligt en fördefinierad kategorisering. Du ser
fördelningen mellan kategorierna grafiskt och numeriskt presenterad och du kan välja att
inkludera en, flera eller alla kategorier till nästa filter som ytterligare kan förfina urvalet.
Först, välj en kategori/flera kategorier.
1. Under Planerat/Utsätt: Översikt, välj en eller flera filter med SHIFT/CTRL
knappar. Klicka ”Välj alla” knappen för att välja alla tillgängliga filter.
2. Under Operatörer, välj en eller flera operatörer med SHIFT/CTRL knappar. Klicka
”Välj alla” knappen för att välja alla tillgängliga operatörer.
3. Under Problem, välj ett eller flera problemtyper med SHIFT/CTRL knappar. Klicka
”Välj alla” knappen för att välja alla tillgängliga problem.
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Utsättningslistan
När du filtrerat dig fram till ungefär det data du är ute efter med hjälp av fritextfiltret
och de generella stegfiltren, är det dags att titta närmare på data. Det gör du i den
underliggande Utsättningslistan. Här visas varje påverkat omlopp med separata kolumner
för omloppsinformation (ID, start- och sluttid), operatörer, fordon och förare. Omloppen
visas grafiskt i en egen kolumn till höger med ingående turer och symboler som visar var
under omloppet centrala och manuella utsättningar skett.
För att hitta problem eller intressant data sorterar du listan och granskar omloppsgraferna
som tydligt visar till exempel felaktigt genomförda utsättningar och turer som påverkats.
Turer har i utsättningsrapporten statusen ”OK” eller ”EJ OK”, beroende på om de satts ut
korrekt enligt de regler som konfigurerats.

Utsättningsstatus, tur
Turer rödmarkeras i grafen när de påverkats av felaktiga utsättningar.
En tur rödmarkeras som EJ OK vid:

Anteckningar

• Två eller fler manuella utsättningar på samma tur.
• Utsättning (central eller manuell) efter turstart.
• Avslutning av utsättning före turslut.

Manuella och Centrala utsättningar: Grafer
Den grafiska visningen av utsättningshändelser innehåller mycket information. Genom att
läsa graferna kan du tydligt se problem som parallella manuella utsättningar på ett omlopp,
utsättningar som avbrutits för tidigt eller centrala utsättningar som avbrutits av manuella.
• Central utsättning visas med svart graf

• Manuell utsättning visas med orange graf

• Visning av brutna utsättningar
Centrala utsättningar kan bryta manuella och i vissa system tillåts manuella
utsättningar även bryta centrala. När en ny utsättning bryter en befintlig visas detta
så här:
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