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Inleiding
FlexRam is ontwikkeld t.b.v. het opzetten van groepsvervoers voor de regio Zaanstreek. Op verzoek 
van het initieel bestuur is door de ontwikkelaar, in nauwe samenspraak met deskundigen uit het 
werkveld, een aantal criteria geformuleerd. Hiermee werd een workflow ontwikkeld die de basis 
vormde voor een conceptprogramma.

Op basis van bestaande kennis en beschikbare gegevens van betrokkenen is het concept uitgewerkt 
tot FlexRam. Flexram is in de huidige versie doorontwikkeld tot een compleet reserverings-, plan-
nings- en facturatiesysteem.

Veel dank is verschuldigd aan allen die aan dit proces een bijdrage hebben geleverd.

Opbouw
De opbouw van het programma is simpel en kent een aantal vaste eigenschappen. Hoofdzakelijk be-
staat FlexRam uit een aantal databases (kaartenbakken met gegevens) en een Graphic User Interface 
(grafische werkomgeving) die als werkende schil de gegevens beheert en beschikbaar stelt aan de 
gebruiker. De gebruiker hoeft daarbij geen kennis te hebben van de database zelf, maar alleen van 
de werking van de schil.

De basis van FlexRam bestaat uit  de verzamelde gegevens van:

•	 Debiteuren
•	 Voertuigen
•	 Standaardritten
•	 Nat. Postcodetabel
•	 Koppelingen met externe routeplanner
•	 Ritplanning
•	 Tariefgegevens
•	 Medewerkergegevens
•	 Bedrijfsgegevens

De GUI combineert de bovenstaande gegevens tot een complete ritadministratie. 

De schil is functioneel opgebouwd. Dit wil zeggen dat de taken, die een gebruiker moet uitvoeren, 
per functie zijn gebundeld. Hierdoor is tevens de mogelijkheid ontstaan om een scheiding van taken 
en bevoegdheden per functie te maken.

Workflow 
De volgorde van werken met het programma kent geen vaste lijn. De verschillende administratieve 
handelingen kunnen door elkaar en tegelijkertijd plaatsvinden.
Door middel van bevoegdheden kunnen verschillende medewerkers hun eigen werkzaamheden 
verrichten. Het programma houdt zelf bij wie aan welke rit werkt en legt tevens vast wie het laatst 
aan een rit heeft gewerkt.

Wel is het onontbeerlijk om bij het plannen, rijden, afwerken, factureren en afboeken van een rit een 
logische volgorde aan te houden. Deze volgorde is dan ook vastgelegd in de administratieve status 
van een rit. Deze status bepaalt welke medewerker (in zijn functie) met de rit mag werken. De status 
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is in de onderstaande tijdslijn verduidelijkt.

  [plannen] [invoeren] [administreren ] [factureren] [afboek ] 
 Rit -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  [planner / fiateur ] [km-admin ] [facturist.   ]
  [planner / fiateur / km-admin   ]   
  [Beheerder      ]
  
Nadat een aanvraag voor een rit binnenkomt, wordt de rit door de planner gepland op basis van 
beschikbaarheid van een vervoermiddel en chauffeur. Hierbij worden alleen de stamgegevens inge-
voerd. De stamgegevens zijn de ruggengraat van de rit en worden verder in het proces aangevuld. 

De stamgegevens zijn:
Ritdatum, soort rit, vertrektijd, plaats van vertrek, plaats van aankomst en debiteurnummer (gege-
vens komen vanzelf mee). Tevens worden het voertuignummer en de chauffeursnaam ingevoerd. 
Hierna wordt de status op “gepland” gezet.
Als alle gegevens voor deze rit compleet zijn, kan de rit verder worden ingevoerd. Hierbij gaat het 
om alle invoervelden die voor deze rit door het programma verplicht zijn gesteld. Na het uitdraaien 
van de ritdocumenten voor de chauffeur, wordt de ritstatus op “ingevoerd” gezet en kan de rit gere-
den worden.
Na het rijden van de rit kan de medewerker met de bevoegdheid voor het afwerken van de ritten 
de kilometergegevens invoeren en zorgt voor een laatste controle voordat de rit gefactureerd kan 
worden. Na controle wordt de status op “afgewerkt” gezet.

De medewerker die belast is met het aanmaken van de facturen, kan met deze bevoegdheid alleen 
deze werkzaamheden doen. Hierbij worden ook alleen die ritten in het overzicht getoond die horen 
bij de ritstatus “afgewerkt”.  Na het uitprinten van de facturen wordt de ritstatus automatisch op “ge-
factureerd” gezet.Na betaling kan dezelfde medewerker de status op afgehandeld zetten, waardoor 
het programma bij normale werkzaamheden deze ritten niet meer toont.
Uit het volgende overzicht blijkt wie in welk stadium toegang heeft tot de ritkaart en informatie kan 
wijzigen.

  Functie:
  Planner Km-admin Facturist Beheerder
 Status:
 Gepland X   X
 Ingevoerd X   X
 Gereden X X  X
 Afgewerkt  X X X
 Gefactureerd   X X
 Afgehandeld   X X
 Vervallen    X
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FlexRam kent een flexibel structuur en kan ingezet worden voor organisaties met eigen vervoers-
middelen en/of privévoertuigen van chauffeurs. Uiteraard is voorzien in een overzicht van terug te 
betalen kosten aan chauffeurs indien ritten niet contant afgerekend worden aan de chauffeur.

Digitale Agenda
De digitale agenda is een grafische weergaven van de geplande ritten. Deze agenda wordt op twee 
manieren in FlexRam gebruikt. Hoewel het uiterlijk vergelijkbaar is, wordt de ‘dag-agenda’ vooral 
gebruikt om snel te kunnen beoordelen of er op een bepaalde dag mogelijkheden voor nieuwe rit-
ten zijn. De ‘rit-agenda’ geeft meer een lange termijn inzage en is de weergave die gebruikt wordt 
bij het invoeren van serie-ritten en correcties bij rit-conflicten.

Uw gegevens veilig binnen de software
FlexRam werkt met een aantal gegevens die, gecombineerd, een flexibel ritadministratiesysteem 
vormen. De basis bestaat uit verschillende soorten gegevens, te weten:

	 l Medewerkers
	 l Debiteuren
	 l Veel voorkomende locaties (standaardritten/standaard adressen)
	 l Postcodes voor Nederland
	 l Voertuigen
	 l Mededelingen (dagrapportage)
	 l Tariefgegevens

De combinatie van deze gegevens vormen samen de ritgegevens waarmee een chauffeur op pad 
wordt gestuurd, de factuurgegevens voor de administratie en de kilometergegevens voor de be-
heerders van de voertuigen.

FlexRam biedt tevens mogelijkheden om ritgegevens per e-mail te delen met debiteuren en chauf-
feurs. Dit alles veilig en conform de laatste privacywetgeving. Bulk-export (grote hoeveelheden ruwe 
gegevens) is omwille van deze wetgeving alleen mogelijk op speciaal verzoek van de licentiehouder. 

Hoe ziet FlexRam er uit
Om u een beeld te geven van de invoer- en werkschermen volgen hier een aantal beelden uit de 
demo en testversie.  De gegevens in de beelden zijn fictief.
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Het invoerscherm voor debiteuren.

Plannerslijst 
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Planscherm

Ondersteunende foutmelingen

Melding van een ritconflict
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Weergave van de dag-agenda

Het Beheersmenu met weergave van 2 dagrapportage-items



Ritstatistieken (PDF)

Ritstatistieken (Beeld en PDF)
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Softwareontwikkelingen voor Filemaker applicaties

FlexRam wordt aangeboden middels een serverplatform waardoor het 
mogelijk is vanaf iedere locatie (mét internet) te kunnen werken. 

Voor het werken met FlexRam dient u een licentieovereenkomst aan te 
gaan. Dit betreft een overeenkomst voor minimaal één jaar.
Binnen de licentieovereenkomst wordt de Filemaker-software beschik-
baar gesteld .

Het beheer van de software en het maken van dagelijkse backups valt 
binnen de licentie-overeenkomst.  Een uitgebreide handleiding is op 
verzoek  beschikbaar.
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