“De printscreens in het ontwerp gaven een
goed beeld,” volgens Marlies Meesters.
“Bovendien kwam het grotendeels overeen met
de verwachtingen van Transvision. Hierdoor
en door de lange samenwerking met Korton
was het een logische stap om samen het Valys
project te gaan doen.”

Interview Marlies Meesters – Transvision
Marlies Meesters is bij Transvision betrokken bij de productontwikkeling en heeft veel
contact met (nieuwe) opdrachtgevers.

goede vervoerders voor haar klanten. Voor onze klanten
regisseren we het zorgvervoer en het zakelijk vervoer.
Maar ook nog steeds voor de NS regelen we de AVG
(Assistentie Verlening Gehandicapten), NS Zonetaxi
en het zakelijk vervoer voor NS Businesscard.” Sinds
2012 wordt voor de NS Zonetaxi gebruik gemaakt van
het internetplatform WinTOP van Korton. Dit is een
webbased oplossing voor de regie van het vervoer.
Maar er kan ook allerlei informatie uit WinTOP worden
gehaald en de facturatie (tussen opdrachtgever,
Transvision en vervoerders) verloopt automatisch
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elektronisch kon worden afgehandeld, wat een hoop
tijd bespaarde.

“Dat er een ketenreis berekend kan
worden met dit systeem is uniek!”

“In 2003 werd de aanbesteding voor bovenregionaal
vervoer (nu Valys) gewonnen.” Vertelt Marlies

In 2012 werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven
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VWS was dat er een ketenreis in moest komen en de
mogelijkheid van AVG moest hierbij beschikbaar zijn.
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Valys Reismaatje. Dit laatste is een apparaat met GPS

Dit idee moest natuurlijk ook technisch haalbaar zijn.

die de locatie bijhoudt en waarmee de reiziger contact

Transvision heeft het idee voorgelegd aan Korton.

kan opnemen met de CVL (Centrale Verkeersleiding).

“Daarbij beschikte Korton over het bestek, dus zij wist

De Reisassistent legt ook uit hoe het allemaal werkt

hoe het systeem daarop aangepast moest worden.”

en kan eventuele vragen van de reiziger beantwoorden.

Korton kwam met een functioneel voorstel met daarin

Voor reizigers die nog meer hulp nodig hebben, zijn

alle functionaliteiten en een ontwerp van de schermen.

er ook vrijwilligers opgeleid, de zogenaamde Valys

“De printscreens in het ontwerp gaven een goed

Ambassadeurs, die de hele treinreis meegaan en hen

beeld,” volgens Marlies Meesters. “Bovendien kwam

gezelschap houden.

het grotendeels overeen met de verwachtingen van
Transvision. Hierdoor en door de lange samenwerking
met Korton was het een logische stap om samen het
Valys project te gaan doen.”

“Klanten zijn ook erg positief over het Valys vervoer
en de diverse opties die nu worden geboden voor
zowel het boeken als het type vervoer.”
Voor Valys Begeleid en Vrij is ook nauw samengewerkt

Voor het Valys project zijn in WinTOP aanpassingen

met de NS. “Deze samenwerking is heel goed en
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een rolstoel nog altijd geholpen door NS AVG.

Meesters. “De functionaliteiten werken goed en het
systeem biedt ontzettend veel mogelijkheden. Vanuit
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de techniek is alles goed bedacht en uitvoerig getest.

1 januari 2014 voeren ze Valys ook uit met behulp van
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Gorinchem naar een groter pand in Capelle a/d IJssel.

gebruikersgemak. Er is hierin goede samenwerking
tussen Korton en Transvision om deze zaken op te
pakken en het product verder door te ontwikkelen. Voor
de medewerkers is het ook belangrijk dat zij gehoord
worden en dat er wat met hun feedback wordt gedaan.”
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boekingen in in WinTOP. De medewerker voert de
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beeld, voor Valys Basis, Vrij en Begeleid. Daarbij geven
zij uiteraard uitleg over deze verschillende vormen

Klanten zijn erg positief over het Valys vervoer en

en wat de ‘spelregels’ hierbij zijn. Door een koppeling

de diverse opties die nu worden geboden voor zowel

tussen de telefooncentrale en WinTOP, wordt het

het boeken als het type vervoer. Ze kunnen direct

telefoonnummer van de reiziger direct gekoppeld aan

alles via de boekingscentrale boeken en vervolgens

zijn pasnummer en wordt deze automatisch opgezocht

regelt Transvision de AVG als deze nodig is. Ook kan

in het systeem.

Transvision in het systeem aangeven of de reiziger
hulpmiddelen meeneemt en welke dit zijn.

Voor overige vragen, klachten, administratie en
natuurlijk ook complimenten kunnen Valys-klanten

Naast de systemen die Korton aan Transvision levert en

terecht bij de klantenservice. Zij verwerken dit weer in

voor haar heeft doorontwikkeld, verzorgt Korton ook de

het systeem. Daarnaast werkt de CVL met WinTOP.

kantoorautomatisering. Zoals servers, PC’s en andere

Zij houden hierop de actielijst bij met incidenten.

hardware, VoIP, het ICT beheer en KASPer; de cloud-

Zo krijgen ze bijvoorbeeld een melding als een trein

oplossing van Korton.

vertraagd is bij een geboekte ketenreis. Zij kunnen dan
de betreffende vervoerder hiervan op de hoogte stellen.

Wil u weten wat WinTOP voor uw organisatie kan
betekenen? Neem contact op met ons via 023 555 5060
of info@korton.nl.
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