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1

Inleiding

Cabman Mobile Dispatch (CMD) is een van onze mobiele applicaties (Cabman Mobile
productreeks) die in eerste instantie is ontwikkeld voor de iPhone en iPad (iOS versie 6
en hoger). De doelgroep van deze applicatie is de chauffeurs; zij kunnen door middel van
deze applicatie ritaanvragen in ontvangst nemen, ritten starten en stoppen en ritten aan
elkaar doorgeven.
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2
2.1

Wat heeft u allemaal nodig?
Gebruikersaccount

Onze mobiele applicatie maakt deel uit van een groter geheel, waaronder ook de website
Cabman Online. Om toegang te krijgen tot zowel de mobiele applicatie als tot de website
hebt u een gebruikersaccount nodig, bestaande uit een gebruikersnaam (meestal uw email adres) en een wachtwoord. Afhankelijk van de situatie krijgt u een automatisch
gegenereerd wachtwoord of een algemeen wachtwoord toegewezen die voor de hele
groep van deelnemers geldt. In dat laatste geval is het raadzaam om zo snel mogelijk
het wachtwoord te veranderen naar wachtwoord dat u alleen maar kent.
Het is belangrijk om gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats te bewaren, of
nog beter: uit uw hoofd te leren. Deel uw wachtwoord nooit aan andere mensen mee.

2.2

De mobiele applicatie installeren

Voor deze applicatie heeft u een iPhone of iPad nodig met een minimale iOS-versie 6.0.
De applicatie Cabman Mobile Dispatch is te vinden in de AppStore onder de naam
“Cabman Mobile – Dispatch”. Het is ook mogelijk om de volgende link te volgen via de
browser in uw iPhone of iPad:
https://itunes.apple.com/nl/app/cabman-mobile-dispatch/id592131149?mt=8

Wanneer u op de knop “Installeer” drukt, wordt de applicatie geïnstalleerd; daarna kunt
u de applicatie openen door op “Open” te drukken. Als u de applicatie voor de eerste keer
installeert, zullen er een aantal vragen worden gesteld (“Cabman Mobile – Dispatch wil u
pushberichten sturen” en “Cabman Mobile – Dispatch wil uw huidige locatie gebruiken”).
Het is belangrijk om beide vragen bevestigend te beantwoorden door op Ok te drukken.

2.3

Inloggen in de applicatie

Wanneer u de applicatie voor het eerst gebruikt, zal worden gevraagd om in te loggen.
Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in die u hebt gekregen.
Wanneer u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten bent kunt u die herstellen via de
website Cabman Online. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.
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2.4

Inloggen op de website

U kunt ook inloggen op de website via https://www.cabmanonline.nl, via dezelfde
gebruikersnaam en wachtwoord dat u hebt gekregen voor de mobiele applicatie.

2.4.1

Wachtwoord vergeten?

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de link “Wachtwoord vergeten?”
aanklikken in het inlogvenster. U krijgt dan een venster te zien waarin u uw email-adres
kunt invullen. Het opnieuw instellen van uw wachtwoord gebeurt vervolgens in twee
stappen: Eerst krijgt u een e-mail toegestuurd die een link bevat waarmee u het opnieuw
instellen kunt bevestigen. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat u degene bent die het
wachtwoord opnieuw wilt instellen.

Wanneer u deze link aanklinkt komt u weer even terecht op de website, waarna er een
tweede e-mail wordt gestuurd, met daarin uw Gebruikersnaam en een nieuw ingesteld
wachtwoord.
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Het is aan te bevelen om het wachtwoord goed uit uw hoofd te leren, of het wachtwoord
te wijzigen als het een moeilijk te onthouden wachtwoord is. Hoe u dat doet leest u in het
volgende hoofdstuk.

2.4.2

Wachtwoord wijzigen

Nadat u met succes bent ingelogd, kunt u de website gebruiken. Wanneer het nodig is
om uw wachtwoord te wijzigen kunt u dit doen via de volgende stappen:


Klik op ‘Profiel’ in de rechterbovenhoek van de pagina:



In het profielscherm dat dan verschijnt, ziet u allerlei gegevens over uw
gebruikersprofiel. Klik hier op de link ‘Gebruikersaccount details’
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Klikt u vervolgens op wachtwoord wijzigen:



In het scherm dat dan verschijnt, kunt u uw wachtwoord veranderen.

Vul als eerste het huidige wachtwoord in. Vul in de volgende twee vakken twee
keer hetzelfde wachtwoord in (NB.: wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig!).

2.4.3

Accounts beheren voor collega’s

Wanneer uw bedrijf uit meerdere (gelijkwaardige) personen bestaat, dient u voor iedere
persoon een Chauffeur en een Wagen aan te maken. Zowel u als uw collega’s loggen
echter in als dezelfde Vervoerder. Aan deze Vervoerder kunnen daarom meerdere
accounts gekoppeld worden.
Eén van de accounts is aangewezen als lokale administrator. Deze heeft het recht om er
accounts voor collega’s bij te maken, het account te blokkeren of om het e-mail adres
van het account te wijzigen.
Wanneer u bent aangewezen als lokale administrator (NB.: als u als enige een account
hebt, ben u automatisch lokale administrator), kunt u via het menu punt Gebruikers de
accounts van u en uw collega’s beheren:

Wanneer u op het detail-icoon, rechts van het account klikt, krijgt u een scherm met de
volgende mogelijkheden:
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Als het om uw eigen account gaat:



Als het om een account van een collega gaat:

2.4.4

Uw deelname aan het netwerk wijzigen

Het is de taak van de hoofdvervoerder (tevens ook netwerk beheerder) om deelnemers
aan het netwerk toe te voegen. Dit doet hij op Vervoerders niveau. Vanuit
privacyoverwegingen dient u echter zelf toestemming te geven voor de volgende zaken:
 Neemt toewijzingen aan
Hiermee geeft u aan of u toewijzingen wilt ontvangen. Staat deze optie uit dan
kunnen andere Vervoerders geen toewijzingen naar u sturen.
 Geeft chauffeurs door
Hiermee geeft u aan of uw chauffeurs/wagens zichtbaar zijn in het netwerk, zodat
ze zichtbaar zijn op de kaart, in de chauffeurslijst of in de lijst van ontvangers bij
het opstellen van een bericht.
Via het menu item Netwerken komt u in het volgende overzicht van netwerken waar u
aan deelneemt:

Wanneer u op het detail-icoon rechts van een netwerk klikt, krijgt u de lijst van netwerk
deelnemers (Vervoerders) te zien.

9

Chauffeurshandleiding Cabman Mobile Dispatch

Wanneer u vervolgens klikt op ‘Mijn deelname aan het netwerk wijzigen’, kunt u daar
deze opties instellen:
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3
Wat u dient te weten voordat u de applicatie
gaat gebruiken
3.1

Inleiding

Voordat u de applicatie gaat gebruiken is het raadzaam om dit hoofdstuk goed door te
lezen. Het beschrijft de achtergronden van de applicatie en de samenhang met het
achterliggende Cabman Cloud Platform. Daarnaast wordt een aantal termen besproken
die telkens weer terugkomen in de handleiding en bij gebruik van de applicatie.

3.2

U bent zowel vervoerder als chauffeur

Binnen het Cabman Cloud Platform (CCP) is een duidelijke onderverdeling gemaakt in
rollen, zoals Reizigers, Opdrachtgevers, Vervoerders, Chauffeurs, etc. Dit is van belang
omdat op die manier nauwkeurig kan worden bepaald wat de rechten en mogelijkheden
zijn van de ingelogde gebruiker. De gebruiker is altijd ingelogd onder één rol.
Wanneer u ingelogd zou zijn als chauffeur zou u alleen ritten kunnen uitvoeren/afmelden,
etc. die in de rittenlijst vermeld staan. Wanneer de ritten worden aangeleverd door een
centrale, heeft u als chauffeur ook niet meer mogelijkheden nodig.
Omdat u echter ook ondernemer bent (eigen rijder) en niet rechtstreeks aangesloten
bent bij een centrale, bent u daarnaast ook Vervoerder en heeft u daarbij ook het recht
om boekingen te accepteren, ritten aan te maken en door te sturen.

3.3

Diensten

Als gebruiker van Cabman Mobile Dispatch logt u in als de rol van Vervoerder. Voordat u
ritten kunt gaan rijden dient u een dienst te starten waarbij zowel de Chauffeur als het
Voertuig wordt aangegeven waarmee de dienst wordt uitgevoerd.
Dat lijkt omslachtig als het gaat om eigen rijders, maar het is heel handig wanneer:
 U een (gelijkwaardige) compagnon heeft die ook ritten uitvoert. Er is dan één
Vervoerder (met meerder login-accounts) maar voor iedere rijder wordt wel een
aparte Chauffeur aangemaakt.
 U meerdere Voertuigen heeft.
Overigens, wanneer u maar één Chauffeur en maar één Voertuig heeft aangemaakt,
worden deze automatisch ingevuld bij het starten van een nieuwe dienst. Voor meer
informatie over diensten, zie hoofdstuk 4.4.

3.4

Netwerk

Een groep van samenwerkende Vervoerders (zoals eigen rijders) vormen samen een
netwerk, waarbij één Vervoerder de netwerkeigenaar is. Via het netwerk kunnen de
vervoerders elkaar zien op de plattegrond of in een lijst. De volgende gegevens kunnen
de vervoerders van elkaar zien:
 Het Voertuig dat u bij het starten van een Dienst gekozen heeft:
o Merk en type
o Kenteken
o Het type voertuig (d.m.v. lettercode op de plattegrond)
o Een of meerdere Waarderingen (“Rankings”) die iets zeggen over de
kwaliteiten van het Voertuig. De netwerkeigenaar heeft als enige het recht
om Waarderingen in te stellen voor de voertuigen die deel uitmaken van
zijn Netwerk.
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De Chauffeur die u bij het starten van een Dienst gekozen heeft:
o Voor- en achternaam van de chauffeur
o Alias (verkorte naam die op de plattegrond getoond wordt)
o Telefoonnummer en e-mailadres
o Een of meerdere Waarderingen die iets zeggen over de kwaliteiten van de
Chauffeur. De netwerk eigenaar heeft als enige het recht om Waarderingen
in te stellen voor de chauffeurs die deel uitmaken van zijn Netwerk.

Doordat de samenwerkende vervoerders een netwerk vormen krijgt u de mogelijkheid
om:
 Ritten dispatchen aan andere netwerkdeelnemers.
 Berichten naar andere netwerkdeelnemers te sturen.
 Informatie te verkrijgen over de positie en status van de netwerkdeelnemers.
 Elkaar te bellen of te berichten te sturen.

3.5

Boekingen verwerken

Een boeking is een aanvraag door een externe partij tot het uitvoeren van een rit. Een
boeking kan worden gedaan door o.a. Opdrachtgevers, zowel via de boekingspagina van
Cabman Online als via een ander Cabman Mobile product, Cabman Mobile Booking.
In principe komen alle boekingen terecht bij de Hoofdvervoerder (de netwerk eigenaar),
maar de Hoofdvervoerder kan per Opdrachtgever instellen welke Vervoerder de boeking
krijgt doorgestuurd.
Zodra een boeking is aangemaakt, wordt de Vervoerder aan wie de boeking is gericht,
hiervan op de hoogte gesteld, door middel van een popup en een geluidssignaal. De
gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de boeking te accepteren of te weigeren.
Wanneer de boeking wordt geaccepteerd, wordt er aan de hand van de boeking een
nieuwe rit aangemaakt.

3.6

Ritten aanmaken en beheren

Ritten kunnen als volgt worden aangemaakt:
 Door een boeking te accepteren via Cabman Mobile Dispatch (CMD), via Cabman
Online (CO) of via de Cabman Centrale (CC)
 Door een rit aan te maken in de Cabman Centrale.
 Door een favoriet te selecteren in CMD. Over favorieten later meer.
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Door een rit handmatig aan te maken in CMD

Deze twee laatste handelingen zijn vooral handig wanneer de gebruiker een telefonische
ritaanvraag ontvangt. Met een minimum van handelingen kan een rit aangemaakt
worden, waarbij géén van de invulvelden verplicht ingevuld hoeft te worden (hoewel het
natuurlijk wel zo is, dat alle extra informatie het handiger maakt om de rit te herkennen
en uit te voeren).
Nieuwe ritten krijgen een (per dag) unieke dagcode waarmee in bijvoorbeeld
telefoongesprekken of in overzichten snel naar de bewuste rit verwezen kan worden.
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4
4.1

De applicatie gebruiken
Het Home-scherm

Nadat u bent ingelogd verschijnt het home scherm zoals hierboven te zien is. Het
homescherm bestaat uit twee soorten weergave: Kaart (toont de beschikbare wagens op
de kaart) en Lijst (toont dezelfde informatie in lijstvorm). Tussen deze weergaves kan
geschakeld worden via de knop “Lijst” / “Kaart” (5.).

4.1.1

Kaartweergave

Het grootste gedeelte van de Kaart-weergave wordt in beslag genomen door de
plattegrond. Op de kaart is via de track knop(2.) de positie van de wagens te volgen. Met
favoriete locatie knop(3.) gaat de kaart naar de positie die u ingesteld heeft in de
instellingen scherm.
De kaart kan verschoven worden door deze aan te raken en deze te verschuiven. In- en
uitzoomen kan via de knoppen + en – (6.) of door een “pinch” beweging te maken (kaart
aanraken met duim en wijsvinger en deze uit elkaar of naar elkaar te bewegen).

4.1.2

Lijstweergave

In deze weergave ziet u alle beschikbare wagens/chauffeurs uit uw netwerk, getoond in
lijstvorm, op volgorde van afstand. Als het huidige adres van de wagen bepaald kon
worden, wordt deze hier ook getoond.

4.1.3

Filteren van wagens/chauffeurs

Via de knop (1.) filters kunt u een filter kiezen. Later hier meer over.

4.1.4

De statusbalk (7.).

Deze gekleurde balk geeft de status van uzelf weer, door middel van kleuren. Dezelfde
kleur ziet u terug in de iconen van de wagen op de kaart en in de lijst. De volgende
kleuren zijn beschikbaar:
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Groen - Beschikbaar, geen geplande ritten



Geel



Oranje



Rood



Paars - Algemene bezetmelding

- Beschikbaar, maar met geplande ritten
- Onderweg naar opstappunt
- Bezig met uitvoeren rit

De laatste status kan dus met de hand worden aan of uit gezet via het account tab
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4.2

De Rittenlijst

Ook de rittenlijst heeft twee weergaves: “Favorieten” en “Ritten”. Via de knop
“Ritten”/”Favorieten” (1.) kunt u hier tussen omschakelen.
Wanneer u een favoriet selecteert, wordt er een nieuwe rit aangemaakt, via het scherm
Nieuwe Rit (zie 4.2.1). U kunt ook besluiten om een nieuwe rit aan te maken zonder
geselecteerde favoriet (2.). Wanneer u een bestaande rit selecteert krijgt u de details
van deze rit te zien in het scherm Ritdetail (zie 4.2.2).
Wanneer er wijzigingen zijn in ritten wordt de rittenlijst automatisch ververst. Bovendien
kunt u het verversen forceren door op de lijst naar beneden te trekken.
Hetzelfde geldt voor Favorieten.
De status balk(3.) achter de ritten geeft het volgende aan:
 Groen: de heeft de status gepland
 Oranje: u bent onderweg naar het opstappunt van de rit
 Rood: u bent bezig met het uitvoeren van de rit
Verder ziet u bovenaan de lijst altijd uw boekingen staan waar u nog niet op heeft
gereageerd. Het kan voorkomen dat u geen popup heeft gehad voor een binnengekomen
boeking. Deze kan u dan alsnog via het ritten lijst terug vinden.
Onderaan vindt u de ritten die u gedispatched heeft. Op deze dispatches is nog geen
antwoord gegeven door de ontvangende partij. Zodra die de dispatch geweigerd heeft of
de time-out opgetreden is, komt deze rit weer terug onder het kopje ritten. Als deze
geaccepteerd is, dan verdwijnt de rit uit de lijst.
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4.2.1

Nieuwe rit

Via dit scherm kunt u nieuwe ritten aanmaken. Dit kan zowel via een geselecteerde
favoriet of via de lijst-optie “Nieuwe rit aanmaken”. Geen van de velden is daarbij
verplicht, hoewel het wel aan te raden is om ritten gedetailleerd in te vullen.
Wanneer zowel Van- als Naar-adres of locatie is ingevuld, worden de Afstand
(routeafstand, niet de hemelsbrede afstand) en de geschatte tijdsduur van de rit
uitgerekend.
Wanneer u klaar bent met invullen van de ritgegevens, heeft u de volgende
mogelijkheden:
 Onderweg. De rit wordt opgeslagen en u geeft aan dat u onderweg bent naar het
instappunt van de rit. Uw statuskleur verandert in oranje.
 Dispatch. De rit wordt opgeslagen en u krijgt de mogelijkheid om deze rit toe te
dispatchen een andere chauffeur (zie hoofdstuk 0).
 Rit aanmaken. De rit wordt opgeslagen in de geplande rittenlijst.

4.2.2

Ritdetail

Dit scherm toont de details van een bestaande rit. De blauwe knoppen onderaan deze
gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de status van de rit:

17

Chauffeurshandleiding Cabman Mobile Dispatch







Als de rit nog niet gestart is (een geplande rit):
 Onderweg. De rit wordt opgeslagen en u geeft aan dat u onderweg bent naar
het instappunt van de rit. Uw statuskleur verandert in oranje (onderweg).
 Dispatch. De rit wordt opgeslagen en u krijgt de mogelijkheid om deze rit te
dispatchen aan een andere chauffeur (zie hoofdstuk 0).
 Breek af. De rit wordt verwijderd uit de geplande rittenlijst.
Als u onderweg bent naar het instappunt van deze rit:
 Start. U bent aangekomen op het instappunt en de Reiziger is ingestapt.
Hiermee begint de werkelijke rit. Uw statuskleur verandert in rood (bezig met
rit).
 Loos. U bent aangekomen op het instappunt maar de Reiziger was niet
aanwezig. De rit wordt loos gemeld en verdwijnt uit de geplande rittenlijst.
Als u deze rit gestart hebt (Reiziger is ingestapt):
 Stap rit. U bent aangekomen op het uitstappunt en de Reiziger is uitgestapt.
Hiermee wordt de rit beëindigd en deze verdwijnt uit de geplande rittenlijst.
Uw statuskleur verandert in geel (als u nog geplande ritten heeft) of groen.

Met de “Wijzig” knop rechts bovenin, gaat u naar het wijzig rit scherm met de gegevens
ingevuld van de rit. Hier kunt u de adressen en het tijdstip aanpassen. Hierbij kunt u
alleen de wijzigingen opslaan.

4.3

Berichten

Via dit scherm kunt uw chats zien. Door op één van de chats te tikken gaat u naar het
meest rechtse scherm om verder te chatten.
U kunt via het schrijf knopje(1.) zoeken naar Chauffeurs in het tweede scherm, om een
chat te beginnen.

18

Chauffeurshandleiding Cabman Mobile Dispatch

4.4

Diensten

Via de tab-balk knop Account kunt u het item Diensten kiezen. U komt dan in het scherm
Diensten. Hierin worden de beschikbare diensten getoond, en wanneer u reeds een
actieve dienst heeft kunt u deze vanuit dit scherm stoppen.

4.5

Dienst overdragen

De mogelijkheid om uw dienst door te geven zorgt ervoor dat u vrije tijd kunt nemen,
zonder dat de dienstverlening aan de opdrachtgevers in gevaar komt.
Overdragen van een dienst kan alleen onder de volgende voorwaarden:
 Zowel u als degene aan wie u uw dienst wil doorgeven moet een actieve dienst hebben.
 U mag geen actieve rit (onderweg of gestart) meer hebben.
 Degene aan wie u uw dienst wil doorgeven, dient dit te accepteren
Via de tab-balk knop Account kunt u het item Dienst overdragen kiezen.

Vervolgens wordt het Home-scherm getoond, waarbij u een chauffeur kunt selecteren
aan wie u uw dienst wilt overdragen. Dit kan zowel in “Kaart”-weergave als in “Lijst”weergave.
Wanneer u een wagen/chauffeur hebt geselecteerd en deze keuze hebt bevestigd, wordt
er een verzoek naar de chauffeur gestuurd welke door deze chauffeur bevestigd moet
worden.
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Wat gebeurt er op het moment van overdracht?
 Geplande ritten worden overgedragen naar de andere chauffeur en komen op zijn geplande
rittenlijst te staan.
 Niet beantwoorde boekingen worden overgedragen naar de andere chauffeur, waarbij
opnieuw de popup verschijnt of deze de boeking wil accepteren of weigeren.
 Uw dienst wordt gestopt.
Wat gebeurt er zolang de dienst is overgedragen?
 Nieuwe boekingen die voor u zijn bedoeld komen terecht bij de andere chauffeur en zorgen
voor ritten die aan de andere chauffeur worden toegewezen.
Wat gebeurt er wanneer u een nieuwe dienst start?
 De geplande ritten die u hebt overgedragen aan de andere chauffeur (en welke nog steeds
niet zijn uitgevoerd) komen weer terug op uw geplande rittenlijst.
 Nieuwe boekingen die voor u zijn bedoeld komen terecht ook weer terecht bij u en niet langer
meer bij de andere chauffeur.

4.6

4.6.1

Instellingen

Vernieuwen kaart interval

Met deze instelling kan de gebruiker ervoor kiezen hoe vaak de posities van anderen
wordt geraadpleegd op de server. Dit heeft invloed op het data- en stroomverbruik.

4.6.2

Favoriete chauffeurs

Hiermee kunnen de favoriete chauffeurs van de gebruiker worden aangegeven om te
filteren. Over het filteren komt later meer.

4.6.3

Plaats in kaart

Hiermee kan worden ingesteld waar de kaart naar toe moet springen wanneer men op
het ster knop drukt op de kaartweergave.
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5

Boekingen

Een boeking is een verzoek tot het uitvoeren van een rit en wordt gedaan door
Opdrachtgevers of Reizigers. Boekingen komen over het algemeen binnen bij de
hoofdvervoerder (de beheerder van het netwerk). Per Opdrachtgever heeft de
hoofdvervoerder de mogelijkheid om de standaard Uitvoerder (een andere Vervoerder in
het netwerk) in te stellen.
Wanneer u een boeking ontvangt, verschijnt er een popup met gegevens over de
boeking:

U kunt deze boeking accepteren of weigeren. Bij acceptatie wordt er een rit aangemaakt
die aan u wordt toegewezen. De rit wordt daarbij opgenomen in de geplande rittenlijst.
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6

Ritten dispatchen

6.1

Inleiding

Vervoerders die deel uit maken van een Netwerk kunnen ritten dispatchen naar andere
Vervoerders in het Netwerk. Wanneer de andere Vervoerder de dispatch ontvangt dient
deze binnen korte tijd (30 seconden) te reageren. Hierna verloopt de dispatch.
De ontvanger kan de dispatch weigeren, zodat de rit bij de oorspronkelijke vervoerder
blijft. Hij kan de dispatch ook accepteren waardoor de rit uit de rittenlijst van de
verzender verdwijnt en verschijnt in de rittenlijst van de ontvanger.

6.2

Het verzenden van een dispatch

Om een te dispatchen aan een andere gebruiker, zijn de volgende gegevens nodig:
 de rit die gedispatched wordt
 de gebruiker (via de wagen) waaraan de rit moet worden gedispatchted
 of de verzender teruggebeld wenst te worden (spraakaanvraag)
Via de bediening van Cabman Mobile Dispatch heeft u verschillende navigatieroutes om
deze gegevens te verzamelen:
 Via het selecteren van de wagen en het kiezen van een favoriet

Een nieuwe rit wordt aangemaakt (gebaseerd op favoriet) en toegewezen aan de
geselecteerde wagen. Wagens kunnen overigens ook geselecteerd worden via de
Lijst-weergave.
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Via het selecteren van de wagen en het kiezen van een bestaande rit

Wagens kunnen overigens ook geselecteerd worden via de Kaart-weergave.


Via het selecteren van een favoriet (geeft nieuwe rit) en daarna het selecteren
van de wagen



Via het selecteren van een bestaande rit en daarna het selecteren van de wagen

Gedurende het aanmaken van een dispatch verschijnt bovenin elk scherm een balk,
met daarin de rit die men aan het dispatchen is, resp. de wagen voor wie men de
dispatch maakt.
Via de knop aan de rechterkant kunt u het dispatchen afbreken.
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6.3

Multi Dispatch

Het is ook mogelijk om een rit naar meerdere chauffeurs tegelijk te versturen. Dit
noemen we Multi Dispatch. Multi Dispatch werkt niet veel anders dan gewoon dispatchen,
het echter alleen mogelijk wanneer u eerst een rit kiest om te dispatchen en vervolgens
naar de lijstweergave van de chauffeurs gaat. Daar selecteert u de chauffeurs en tikt dan
op het knop onderaan. Alle chauffeurs ontvangen een bericht dat ze de rit kunnen
accepteren.

De ontvanger krijgt antwoord in de volgende gevallen:
 Alle chauffeurs hebben de dispatch geweigerd
 Eén van de chauffeurs heeft de dispatch geaccepteerd. Het verzoek wordt bij de anderen
terug getrokken
 De Dispatch is in time-out gegaan

6.4

Het ontvangen van een dispatch

Wanneer u een dispatch ontvangt, heeft u slechts 30 seconden de tijd om hierop te
reageren; dit wordt duidelijk gemaakt door het balkje in het dialoogvenster.
Als u niet reageert binnen 30 seconden, verdwijnt het dialoogvenster en de verzender
krijgt bericht dat de dispatch is verlopen.
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U kunt kiezen of u de dispatch wilt accepteren of weigeren. Bij weigeren wordt de
dispatch ongedaan gemaakt en blijft de rit bij de verzender. Deze krijgt daar ook bericht
van.
Bij acceptatie wordt de rit toegevoegd aan uw eigen geplande rittenlijst en verdwijnt de
rit uit de rittenlijst van de verzender. Deze krijgt daar ook bericht van.

6.5
In de




DispatchLog
dispatch log kunt u het volgende terug zien:
De laatste 25 verzonden dispatches
De laatste 25 ontvangen dispatches
De laatste 25 boekingen
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7

Filters

Met filters kan de gebruiker een bepaalde selectie maken uit het vervoerders aanbod.
Denk hierbij aan personen auto’s of taxi busjes, een chauffeur dat vrij is of één die
Engels spreekt. Filters kunnen voor alsnog alleen door Euphoria worden aangemaakt voor
het gehele netwerk.
Let op: filter kunnen alleen aangemaakt worden op de rankings die voor het netwerk zijn
aangemaakt. De hoofdvervoerder dient deze rankings zelf aan te maken in Cabman
Online.
Voorbeeld van het gebruik van filters:
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