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1. Cabman ECO 

 Rijstijlanalyse 

Rijstijlanalyse is de minder uitgebreide variant van Cabman ECO. Bij diensten die zijn gereden met een 

Cabman BCT waarop rijstijlanalyse is geactiveerd, worden alleen de scores Bochten en Remmen 

weergegeven in MobiliteitsNET. Indien u gebruik maakt van zowel Cabman ECO als Rijstijlanalyse, 

kunt u in MobiliteitsNET filteren op deze verschillende diensten. 

Rijstijlanalyse-diensten zijn in MobiliteitsNET in te zien via de pagina ‘Prestaties’. 

 
Figuur 1: Rijstijlanalyse in MobiliteitsNET 

 

 Nulmeting 

Voertuigen die worden uitgerust met Cabman ECO komen eerst in de nulmeting. Als deze voertuigen 

een x-aantal valide diensten hebben gereden komen deze voertuigen uit de nulmeting. Voorheen 

werden de diensten van de voertuigen die in de nulmeting zaten weergegeven in MobiliteitsNET. 

Vanaf nu worden deze diensten er uitgefilterd en het voertuig wordt pas zichtbaar zodra deze uit de 

nulmeting komt. 
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2. Extern boekingsformulier 

In het externe boekingsformulier is ondersteuning toegevoegd voor vervoerssoorten. Dit wil zeggen 

dat er meerdere externe boekingsformulieren gebruikt kunnen worden die verschillende 

tarieven/spelregels hanteren. Bij de boeking die wordt gedaan, wordt de vervoerssoort meegestuurd. 

Deze komt ook terug in Cabman Centrale. 

 
Figuur 4: Extern boekingsformulier 
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3. Overige features 

Verder zijn er nog een aantal kleine aanpassingen gedaan. Hieronder een overzicht: 

• Mogelijkheid toegevoegd om bij het overzicht van locaties te filteren op adres. 

• Mogelijkheid toegevoegd om bij het overzicht van reizigers te filteren op adres. 

• Indien een vervoersschema wordt gewijzigd per een bepaalde datum is het nu ook mogelijk 

om het veld Weken aan te passen. Dit veld is verplaatst naar het kopje ‘Algemeen’. 

• Chauffeurs hebben geen toegang meer tot de detailpagina van de reiziger. Alle details van de 

reiziger zijn hiermee verborgen voor de chauffeur. 

4. Bugfixes  

• Start- en eindtijden van vervoersbewegingen worden niet meer weergegeven als de reiziger 

absent is gemeld. De start- en eindtijd van een rit worden nu bepaald op basis van de niet-

absente reizigers. 

• Voor datum-/tijdvelden en voor andere velden waarbij je geen auto-aanvullen van de browser 

wilt (bijv. vanwege auto-aanvullen vanuit MobiliteitsNET), wordt er geen auto-aanvullen meer 

gedaan door de browser. Dit was voornamelijk een probleem met Google Chrome. 

• Reizigers die in de toekomst geblokkeerd zijn, worden nu buiten de filter ‘Geblokkeerd’ 

gehouden en worden gezien als actieve reizigers.  

• Toevoegen van een nieuwe activiteit aan een klacht werkt weer zodra er ingelogd wordt als 

opdrachtgever. 

• Problemen met sortering van verschillende kolommen op de pagina Prestaties zijn opgelost. 

• Op de overzichtspagina van de ritten wordt nu het correcte aantal reizigers getoond. 

 


