FLS VISITOUR SPEED PROFILE

DE TOEKOMST VAN AFSPRAAK- EN ROUTEOPTIMALISATIE
GEDETAILLEERDE PLANNING MET SNELHEIDSPROFIELEN
In de serviceverlening en de verkoop is de situatie welbekend:
de agenda voor de hele dag is klaar, de buitendienstmedewerker vertrekt ’s ochtends naar de eerste klanten in de regio
en staat even later in de file. Het resultaat: hij komt te laat op
zijn afspraak en de klant moet hierover worden geïnformeerd
waardoor de gehele dagplanning vervolgens moet worden
aangepast. Kortom hogere kosten en verlies aan kwaliteit van
de dienstverlening.
Met onze nieuwe modulen SPEED PROFILE I & II voor
FLS  VISITOUR bieden wij u de oplossing voor deze dagelijkse uitdaging. Plan uw routes nog preciezer en realistischer op basis
van de individuele straten- en tijdafhankelijke verkeersgegevens.
Geïntegreerde digitale kaart met gebruikersgegevens
De geïntegreerde FLS VISITOUR routekaart is de basis voor de
snelheidsprofielen. De ruwe gegevens van dit kaartmateriaal
komen van TomTom, de wereldmarktleider voor digitale kaarten. TomTom heeft deze kaarten met realistische, historische
gebruikersgegevens op basis van 9 biljoen anonieme GPS metingen gemarkeerd. Op basis van ’s werelds meest uitgebreide
gegevensmateriaal plant FLS VISITOUR de routes.

UW VOORDEEL:

 auwkeurige en realistische reistijd berekeningen
N
worden gemaakt in de afspraken- en routeplanning.
 etere klantenservice: betrouwbare tijdinformatie al tijB
dens het vastleggen van de afspraak: SLA optimalisatie.
Ontwijken van fileoponthoud.
 eer efficiëntie bij binnen- en buitendienst: minder
M
inspanningen bij het (her-) plannen, terugbrengen van
overwerk door onvoorzienbare reistijden: betere werkbelasting door real-time routeoptimalisatie.
Concurrerend voordeel: FLS VISITOUR is wereldwijd de
enige software die tijdsafhankelijke snelheidsprofielen
op detailniveau kan weergeven.

FLS VISITOUR SPEED PROFILE I
Straatindividuele snelheidsprofielen
Met het SPEED PROFILE I wordt op basis van historische en realistische
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gebruikersgegevens voor elke straat een snelheidsprofiel toegewezen.
Bij langere straten wordt dit zelfs op weggedeeltes toegewezen.
Met deze benadering worden de reistijd details van de route in
FLS  VISITOUR veel realistischer. Voorbeeld SPEED PROFILES I:
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De A28 bij Hoevelaken en de A32 bij Heerenveen zijn beide snelwegen. Op het eerste traject kan gemiddeld echter een stuk minder
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hard gereden worden dan op het tweede. FLS VISITOUR houdt hier
rekening mee door met een lagere gemiddelde snelheid te rekenen.

FLS VISITOUR SPEED PROFILE II
Dag-, tijd- en straatafhankelijke snelheidsprofielen
Met het gebruik van de module SPEED PROFILE II worden voor de
planning tijdsafhankelijke snelheidsprofielen voor elke individuele
straat meegenomen. Vervolgens kan daarmee de beste realiteitsgraad van de stratenprofielen in FLS VISITOUR worden afgebeeld.
Vooral voor gebieden binnen grote steden met veel verkeer en drukke
spitsuren is dit een groot voordeel. Voorbeeld SPEED PROFILES II:
De A10 snelweg rondom Amsterdam is tijdens de spits erg druk waar-
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door het tijdens deze uren moeilijk is de binnenstad in of uit te komen.
Buiten de spits kan er vlot doorgereden worden. FLS  VISITOUR zal bij
het genereren van afspraakvoorstellen in de buurt van de A10 zoveel
mogelijk zorgen dat deze buiten de spitsuren worden gemaakt.
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»Met de SPEED PROFILE modulen hebben we met de
al aanwezige hoge planningskwaliteit van FLS  VISITOUR
een volgende grote stap vooruit gemaakt. Hiermee benutten we de mogelijkheden van de actuele technologie
rondom digitale kaarten ten volle.«
FRANK ULLMANN · HOOFD ONTWIKKELING
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