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Introduktion
Manualen du håller i handen (eller läser på skärmen) täcker trafikledningsapplikationen
för Consat Telematics-systemet. Applikationen består av ett ramverk och ett antal
insticksprogram eller ”verktyg”, som ger skräddarsydd funktionalitet. Beroende på
system kan verktygsuppsättningen variera men hanteringen och ramverket är desamma.
Manualen är uppdelad så att du - efter att ha gått igenom den första delen med
gemensamma menyer och funktioner, kan koncentrera dig på de verktyg just du
använder.

Följande verktyg täcks av separat manual

•

Växelkonfigurering

•

Gsk-status

•

Växelöversikt

•

Utrustning

•

Växel och signalstatus

•

Driftrapporter och
växelstyrning

Beskrivningar av dessa verktyg hittar du i: ”Traffic Studio Växelverktyg, Gsk-status,
Utrustning”
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Klient eller lokal installation
Applikationen är MS Windows/.net-baserad och kan nås via verktyget MS Remote
Desktop Connection eller Citrix. Med det menas att den inte är lokalt installerad utan
nås genom en klient som är ansluten till en server via Internet/intranet. Applikationen
kan vid behov också installeras lokalt.

Click-Once-installation
Traffic Studio kan installeras på flera sätt. Med så kallad Click-Once-installation kan du
själv installera Traffic Studio.
Då får du vid nyinstallation helt enkelt en URL från din administratör, eller från Consat
Telematics, som du klipper in i din browser. (Google Chrome och Microsoft Edge
stöds).
På den sidan får du sedan hjälp att vid behov installera nödvändiga systemkomponenter
(.NET framework). Därefter kan du installera Traffic Studio med ett enkelt klick och en
följande bekräftelse, se bilderna nedan.

Sidan du kommer till, med den
URL du får av din administratör,
innehåller allt du behöver för
enkel installation av Traffic
Studio.
Om/när .NET är installerat på
din dator klickar du på Launch
Traffic Studio

Bekräfta installationen i ev.
dialogruta

Click-Once-installation alltid uppdaterad
Och så det bästa av allt: En Click-Once-installerad Traffic Studio-applikation behöver
aldrig uppdateras manuellt. Varje gång applikationen startas kommer eventuell
uppdatering installeras automatiskt.
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Ordlista
Ord

Beskrivning

Block

Även fordonstjänst eller omlopp. Ett fordons arbete
mellan två uppställningsplatser. Består normalt av
flera turer, inplanerade i ett omlopp.

Centralsystemet

De databaser och processer som är ”hjärnan” i CTS.

Fordonsrapport

Ett meddelande från ett fordonssystem (iTID) till
centralsystemet i Consat Telematics-systemet.

Fordonstjänst

Även kallat omlopp eller block: Ett fordons arbete
mellan två uppställningsplatser. Består normalt av
flera turer.

Omlopp

Ett fordons arbete mellan två uppställningsplatser. Ett
omlopp består normalt av flera turer.

Reglerhållplats

En hållplats där fordonet ska avgå exakt enligt
tidtabell.

Rutt

Den väg ett fordon kör mellan hållplatserna på en
linje. En linje har normalt flera alternativa rutter, varav
en är huvudrutt.

Tur

Resan från starhållplats till ändhållplats. Ett omlopp
(se ovan) består normalt av flera turer.

Utsättning

Koppling av ett specifikt fordon till ett specifikt
omlopp/fordonstjänst. (Alternativt förare och
förartjänst.)

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

23 (687)

Systemöversikt
Nedan ser du en förenklad bild av hur CTS (Consat Telematics-systemet) är uppbyggt.
Applikationen vars manual du nu läser är kopplad till ett centralsystem med databaser
och funktioner för prognosberäkning och andra systemprocesser. Centralsystemet är i
sin tur kopplat till ett kommunikationssystem för dataöverföring till och från fordonen
och GPRS-skyltarna. Övriga skyltar är uppkopplade med kabel. Centralsystemet förser
även andra system för internet/mobilapplikationer med prognoser.
Utsättningar importeras till centralsystemet från fristående planeringsverktyg.
Centralsystem

Applikation

Applikationen låter dig som
användare övervaka
realtidsinformationen, analysera
lagrad data i
statistikrapporterna och
interagera med
centralsystemet.

Här lagras alla data. I centralsystemet
snurrar dessutom processer för
hantering av utsättningar,
prognosberäkning osv.

Kommunikationssystem

Skyltar

Skyltarna tar emot och
presenterar relevanta
prognoser och
störningsinformation för
passagerarna.

Kommunikationssystemet står för den
trådlösa kommunikationen med fordon och
vissa skyltar som inte är kabelanslutna.
Systemet använder GPRS (mobiltele)-nätet.
Vissa kunder har även skyltar som får
prognoser och meddelanden över envägs
radiokommunikation.

Fordonssystem
Fordonssystemet håller reda på sin geografiska position
med hjälp av GPS-mottagare och odometer (som räknar
antalet hjulvarv). Med hjälp av trafikdata som laddats ned
till varje fordon från centralsystemet kan fordonssystemet
beräkna var på en rutt det befinner sig och hur det ligger
till gentemot tidtabellen. Detta visas för föraren på
fordonssystemets pekskärm.
Fordonssystemet rapporterar position och olika händelser,
TrafficStudio
v.22.14.(X)
som tillCTS
exempel
ankomst tillReferensmanual
hållplats, till centralsystemet.
Rapporteringen är ”asynkron” – rapporter skickas då
något händer som behöver rapporteras, inte med viss fast
periodicitet (synkron kommunikation).
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Logga in
Inloggning
Beroende på konfiguration kan du behöva logga in på olika sätt. Om du behöver logga
in specifikt till denna applikation visas nedanstående inloggningsfönster när
applikationen startas. Ange användarnamn och lösenord. Klicka på ”Login”.

Välj roll vid inloggning
I applikationen bestäms vilka funktioner och rättigheter du som användare har av vilken
eller vilka roller du tillhör och om du är vanlig användare, administratör (Power User)
eller Super User (systemadministratör eller Consat support-personal).
Har du tillgång till flera roller behöver du välja en när applikationen startas, se nedan.
Fritextfiler – för installationer med många
roller. Rollistan visar matchande rollnamn.

Rollista – klicka för att markera/välja

Användarnivå (Visas endast för Power/Super Users) Klicka för att
välja.
Avbryt inloggning/Starta applikation med ovanstående val.

• Tips: Du kan snabbt hitta en roll längre ner i listan genom att, då en roll/rad är
markerad, skriva in början på namnet på den önskade rollen. Markeringen hoppar till
nästa matchande rad i listan.
CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

25 (687)

När du valt roll och klickat på Välj startas applikationen med konfigurationen för denna
roll. Grupp och användarnamn visas längst ned till höger i applikationen (se bilden
nedan).

Exempel på visning av inloggad användare i grupp

Varningsruta: Ingen anslutning
I applikationer/arbetsstationer som inkluderar talkommunikation med anslutet
modem/radio kan endast en instans av Traffic Studio vara aktiv, eftersom den först
öppnade instansen använder COM-porten till modemet. Öppnar du ännu en instans
kommer felmeddelandet nedan att visas. Stäng då den senast öppnade Traffic
Studio-applikationen och arbeta istället med den redan aktiva applikationen.
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Översikt och grundfunktioner
Här går vi igenom huvudfönstrets layout och de funktioner som är gemensamma för
verktygen i applikationen.
Normalt kopplas applikationen upp automatiskt mot ett centralsystem när den startas.
Kan du koppla upp dig mot flera centralsystem, och har automatisk uppkoppling
konfigurerad, kopplas applikationen upp mot det system som användes när
applikationen stängdes förra gången.

Manuell uppkoppling mot centralsystem

Om automatisk uppkoppling mot centralsystemet inte är förvald måste du koppla upp
dig manuellt:
Klicka på
-symbolen i det övre vänstra hörnet av TrafficStudio-fönstret (se utsnittet
nedan). Har du bara ett centralsystem att välja på kopplas applikationen upp mot detta.
Om du har flera alternativa centralsystem startas det du kopplade upp dig mot senast
när du tycker på symbolen.
För att välja ett annat centralsystem trycker du på den lilla pilen till höger om symbolen
(se nedan). En meny öppnas där det senast använda systemet är förvalt. Välj det system
du vill koppla upp dig mot.
Koppla upp-symbol

Det valda systemet
markeras när du
klickar på det.

Pil öppnar
Det senast anslutna
meny över
systemet är markerat
tillgängliga
med en bock i menyn.
system.

Du kan även koppla upp dig med menyalternativet Arkiv > Koppla upp

Anslutningsstatus
•

Om systemet inte kan kopplas upp korrekt visas en varningsruta.

Anslutningsstatusen efter inloggning visas i nedre högra hörnet av huvudfönstret:

Anslutningsstatus

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

27 (687)

•

Om ett rött kryss
centralsystemet.

•

Om en grön bock
visas tillsammans med systemets namn är applikationen
korrekt ansluten till detta centralsystem.

visas är applikationen inte korrekt ansluten till
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Huvudfönstret
Nedan visas huvudfönstrets olika delar. Applikationen är uppdelad i olika sektioner med
menyer i överkant och ett antal verktygsfönster. Varje verktygsfönster kan innehålla ett
eller flera verktyg som väljs genom att du klickar på dess verktygsflik. När du väljer ett
nytt verktyg från Verktygsmenyn eller med en knapp i funktionslisten kommer det att
placeras i ett förkonfigurerat verktygsfönster.
Även funktionslisten i övre delen av applikationen är konfigurerbar.

Systemnamn
Huvudmeny

Funktionslist

Övre verktygsfönster

Höger
verktygsfönster

Statusfält
Vänster verktygsfönster

Användare
Undre
verktygsfönster

Fordonsräknare

Anslutningsstatus,
systemnamn
Klocka

Statusfält: Användare
Håll muspekaren över användarfältet för att se utökad information om den inloggade
användaren i det expanderade informationsfältet.
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Användare
Accessnivå (User/Power User/Super User)
Roll
Dator
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Statusfält: Fordonsräknare och punktlighetsstatus
I nedre högra hörnet, till vänster om visningen av anslutningsstatus, hittar du
fordonsräknaren. Här visas antalet fordon som nu rapporterar från tur respektive det
totala antalet aktiva fordon (inom parentes).

Fordon på tur

Alla aktiva fordon

Inforuta, punktlighet
Håll muspekaren över fordonsräknarfältet eller punktlighetssymbolen (till vänster om
fordonsräknaren) för att se punktlighet-inforutan. I denna visas endast Era fordons
(beroende på rättigheter) punktlighet i ett cirkeldiagram.
Har Ert system även fordon med passagerarräknare visas även punktlighet för
passagerare. Denna beräknas efter hur många personer som nu är ombord på varje
fordon och fordonens punktlighet.
Färgkoden förklaras och andelen fordon som är tidiga/i tid, sena och på reglerhållplats
(eller tidiga på väg mot reglerhållplats beroende på konfiguration), anges även numeriskt
i procent under diagrammen.
Visningen uppdateras i realtid och kommer alltså att variera över tid. Den är främst
användbar som en allmän statusinformation.
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Statusfält: Uppkopplingsstatus
Klicka på pilen i uppkopplingsstatus-fältet för att öppna uppkopplingsstatus-vyn. Här
visas den n nuvarande statusen för alla individuella kopplingar till servrar/databaser.
Gröna symboler betyder att allt är OK. Är någon av symbolerna röd är denna
uppkoppling/service inte tillgänglig, kontakta administratören för att åtgärda problemet.

Statusfält: Klocka och tidszon
Klicka på klock-fältet i nedre högra hörnet för att se systemets klocka, datum och
tidszon, se nedan.
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Verktygsfönstren
Verktygsfönstren kan ha flera verktyg öppna samtidigt. Verktygen är de
insticksprogram som ger applikationen dess funktionalitet. Verktygsfönster kan i vissa
fall även vara flytande, alltså inte placerade i något av applikationens fasta
verktygsfönster.

Verktygsflikar
Verktygen i verktygsfönstren kan snabbt väljas eller stängas med hjälp av flikar i
fönstrens övre/högra kant. Ett klick på fliken aktiverar verktyget och ett klick på
verktygets stängnings-kryss (se bild på flikarna nedan) stänger ned verktyget. Endast ett
av verktygen är aktivt åt gången. Det aktiva verktyget har orangemarkerad
verktygsflik.
•

I konfigurationen av applikationen kan administratören välja att inte aktivera
stängningskryssen för vissa verktyg. Dessa verktyg kan då inte stängas ned av
operatören.

•

Vissa övervaknings-/informatinsverktyg indikerar ”ny” information/förändrad
status med gulmarkerad verktygsflik, se nedan och beskrivningen av
respektive verktyg.

Verktygsflikar
(med stängningskryss).

Aktivt verktyg

Verktyg med ny
information
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Flytta verktyg mellan verktygsfönster
Du kan dra och släppa verktyg mellan verktygsfönster av samma ”format”, alltså mellan
vänstra och högra verktygsfönstret och mellan undre och övre verktygsfönstret, eller en
sekundär skärms verktygsfönster. Du kan däremot inte dra och släppa ett verktyg
mellan ett fönster i stående format och ett i liggande format.
• För att flytta ett verktyg från ett fönster till ett annat: Vänsterklicka på verktygsfliken
och dra verktyget till det andra fönstrets verktygsflikfält, som orangemarkeras för att
visa att du kan släppa verktyget.
• Notera: I nuvarande version sparas inte dina flyttade verktygs position. Nästa gång
du öppnar TrafficStudio kommer verktygen vara placerade enligt din
grundkonfiguration.

Docka ur verktyg (till flytande verktygsfönster)
Verktyg i vänstra och undre verktygsfönstret kan vid behov ”dockas ur” till flytande
fönster, en praktisk funktion då du samtidigt vill se/använda flera verktyg som är
konfigurerade att öppnas i samma verktygsfönster.
• För att docka ur ett verktyg klickar du på dess flik, håller nere (vänstra)
musknappen, drar verktyget ut från verktygsfönstret och släpper knappen – ett nytt
flytande fönster öppnas för att rymma verktyget, se bilderna nedan. Fönstret har de
vanliga Windows-kontrollerna för att minimera, maximera och stänga fönstret.

Lägg-tillbaka-verktyget-ikonfigurerat-verktygsfönsterknappen

• För att lägga tillbaka verktyget i verktygsfönstret kan du göra på två sätt: Antingen
klickar du på ”Lägg tillbaka-knappen” i det flytande fönstrets övre högra hörn (se
ovan), eller så klickar du på verktygsfliken och drar verktyget tillbaka till
verktygsfönstrets flik-fält. Flik-fältet orangemarkeras då för att visa att du kan släppa
verktyget i fönstret.
• Notera: I nuvarande version sparas inte dina urdockade verktygs position. Nästa
gång du öppnar TrafficStudio kommer verktygen vara placerade enligt din
grundkonfiguration.
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Gör urdockade fönster självständiga
Vill du att ett urdockat fönster ska ligga kvar när du minimerar Traffic Studio i
Windows, kan du göra fönstret självständigt.
Klicka på ”Gör fönstret självständigt”-knappen i övre högra hörnet, se nedan, för att
växla till självständigt läge. Knappsymbolen vrids till vertikal position.
Klicka på knappen igen för att avsluta självständigt läge.

Överskjutande verktygsflikar
Om så många verktyg adderas till ett verktygsfönster att verktygsflikarna inte får plats
hamnar dessa i en meny som visas/öppnas med en liten pil i kanten av flikfältet.
Trycker du på pilen öppnas en meny där du kan välja de överskjutande verktygen. Även
i den här menyn är den aktiva verktygsfliken gråmarkerad.
I exemplet nedan får flera verktyg inte plats i flikfältet. Det aktiva verktyget finns i
menyn:
1.

Tryck på pilen för att
expandera menyn

2.
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Minimera-knappar
För att ge verktygen/verktyget i övre verktygsfönstret så stor plats som möjligt på
skärmen kan du minimera vänstra och/eller undre verktygsfönstret. Det gör du med en
knapp placerad i anslutning till motsvarande fönsterområde (se nedan). Knappen har en
pil som visar riktningen fönstret minimeras åt. Ett nytt tryck på knappen expanderar
verktygsfönstret igen.
Minimera-knappen för vänstra
fönsterområdet. När fönsterområdet är
minimerat får knappen en expanderafunktion och pilen pekar åt höger.

Byt skärm (flytta verktyg mellan skärmfönster)
Med två skärmar anslutna kan det vara bra att snabbt kunna flytta verktyg mellan
skärmfönstren. Detta görs med funktionen Byt skärm. Denna når du genom att
högerklicka på en verktygsflik (se nedan). Verktyget flyttas då till den andra skärmen
och behåller sin relativa position.

Byt skärm: Högerklicka på fliken för att
öppna menyalternativet Byt skärm för
det valda verktyget.
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Applikationsramverk: Menyer och
funktioner
Huvudmenyn
Här går vi igenom huvudmenyn, de olika menyalternativen och deras undermenyer.
Menyraden hittar du i övre vänstra hörnet av applikationsfönstret.

Arkiv
I Arkiv-menyn hittar du allmänna inställningar och funktioner:

Koppla upp
Arkiv > Koppla upp

Här kan du koppla upp applikationen mot ett centralsystem, och välja vilket system du
ska koppla upp dig mot, om du har flera centralsystem att välja på, se sidan 27.

Koppla ifrån
Arkiv > Koppla ifrån

Stänger ned kopplingen till centralsystemet.
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Inställningar
Arkiv > Inställningar

Inställningsmenyn, som inkluderar konfigurering av en rad generella funktioner och
dessutom enskilda verktygsinställningar, se kapitel 7 för de instöllningar som du kan
göra själv. (Mer avancerade inställningar beskrivs i den separata
administratörsmanualen.)

Skriv ut
Arkiv > Skriv ut (Öppnar fönstret Förhandsgranska)

Applikationen kan skriva ut innehållet i det verktyg som är aktivt. Skriv ut öppnar
fönstret Förhandsgranska där du kan bedöma vad som skrivs ut och välja hur många
sidor bilden ska skrivas ut på.
Skriv ut
Bilden skrivs ut enligt inställningarna här och i
Skrivarinställningar.

Antal sidor bilden skrivs ut på
En, två, tre, fyra eller sex sidor.

Zoom
Välj visningsstorlek

Skrivarinställningar
Arkiv > Skrivarinställningar

Öppnar Windows standard-skrivarinställningar där du väljer pappersformat och ställer
in skrivaren. Se Windows användarmanual och skrivarens dokumentation

Öppna
Arkiv > Öppna

Öppnar en fil för ett aktivt verktyg (används bara av vissa verktyg).

Spara
Arkiv > Spara

Sparar en fil för ett aktivt verktyg (används bara av vissa verktyg).
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Skicka till Excel
Arkiv > Skicka till Excel

Exporterar data i Excelformat från aktiv rapport/aktivt verktyg med exportfunktion.

Create Diagnostics Zip
Arkiv > Create Diagnostics Zip

Sparar diagnoslogg för felsökning. Mata in felbeskrivning och tryck OK.

Byt lösenord
Arkiv > Byt lösenord

• Notera: Denna funktion kräver att applikationen kommunicerar med
centrallsystemet över TS API, se Administratörsmanualen.
Öppnar det flytande fönstret Byt lösenord, där du matar in ditt nuvarande lösenord och
nytt lösenord (upprepas för verifiering). Konfigurerade lösenordskrav (antal tecken,
specialtecken, etc.) visas i separat inforuta.
Klicka därefter på Spara-knappen för att genomföra lösenordsbytet.

Inloggad roll (användare)

Skriv in nuvarande lösenord

Skriv in nytt lösenord, upprepa i undre fältet

Klicka på spara för att genomföra bytet enligt ovan.
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Logga ut
Arkiv > Logga ut (Logout)

Loggar ut användaren från TS – annan användare kan sedan logga in och välja roll.

Avsluta
Arkiv > Avsluta

Stänger applikationen.

Vy
Här visar eller döljer du Funktionslisten (Verktygsfältet), väljer fullskärmsvisning av
applikationen och aktiverar stöd för en sekundärskärm.
Verktygsfält
Här kan du välja att visa eller dölja
statusfältet i applikationens underkant.

Fullskärm
Växlar till fullskärmsvisning

Flera skärmar
Aktiverar stöd för en extra skärm
(sekundärskärm).

Stäng av notifieringar
Låter dig slå av/på notifieringar (informationsrutor)

Konfigurera notifieringar
Låter dig slå av/på notifieringar (informationsrutor)
per typ, se nedan för beskrivning.
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Konfigurera notifieringar
Vy > Konfigurera notifieringar

Den här funktionen låter dig slå på/av notifieringar per typ. Ett flytande fönster listar
alla notifieringstyper med kontroller/visning av notifieringsstatus på/av.
• De notifieringar som kan konfigureras beror på din installerade verktygsuppsättning.
• Klicka på knappen i högerkolumnen för att växla mellan att slå på/av notifieringar
för varje typ, se nedan.
Fritextfilter
Filtrerar listan – när notifieringstyperna är många (i
framtiden)

Notifiering avstängd
När knappen visar röd symbol är denna
notifieringstyp avstängd.

Notifiering påslagen
När knappen visar grön symbol är denna
notifieringstyp påslagen.

Notifieringstyp, symbol
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Verktyg
Här hittar du alla tillgängliga verktyg och rapporter i din applikation. Beroende på
konfiguration kan verktygsmenyn se olika ut. Verktygen finns beskrivna i kapitel 9
Verktyg och Rapporterna i kapitel 16 Rapporter (Statistik). Nedan ser du en typisk
verktygsmeny i en applikation med ganska många tillgängliga verktyg. Du kan eventuellt
ha betydligt färre verktyg att välja på.
•

Menyn kommer att se annorlunda ut beroende på konfiguration.

Verktyg
Här väljer du det verktyg du vill
öppna/aktivera. Verktygen är
grupperade för att göra menyn mer
hanterbar. Klicka på expandera-pilen
för att se/välja underliggande verktyg.
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Hjälp
Här hittar du under menyalternativet ”Om” information om applikationsversion och
övriga insticksprogram i installationen (verktyg etc.), plus information om
centralsystemet (version, tidsstämpel för senaste uppdatering etc.).
• Menyalternativet Användarmanual öppnar denna referensmanual.

Centralsysteminformation, tid/zon etc.
Här hittar du information om det centralsystem du
nu är uppkopplad mot (versionsnummer etc.)

Rubrik

Beskrivning

Komponent

Applikationens Delprogram/insticksprogram.

Filnamn

Filnamnet på komponenten och dess placering.

Version

Versionsnummer

Uppdaterat

Datum och tid då komponenten installerades.
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Språk
Här väljer du språk för applikationens olika menyer och fönster.

När du byter språk kopplas applikationen automatiskt ifrån centralsystemet. En
bekräfta-ruta visas där du bekräftar att du vill byta språk genom att klicka ”Ja” (se
nedan). Systemet kopplas upp igen automatiskt.
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Funktionslisten
I funktionslisten hittar du knappar och textfält för att snabbt nå utvalda funktioner eller
för att filtrera visningen. En del ger dig direkt tillgång till funktioner som att spara eller
exportera till Excel, andra är knutna till specifika verktyg.
• De verktygsgemensamma filtren beskrivs i kapitel 8.4.
• De verktygsspecifika kontrollerna tar vi upp i samband med respektive verktyg i
kapitel 9 Verktyg.

Konfigurera funktionslisten
Funktionslistens komponenter (knappuppsättningar) kan sorteras i den ordning du vill
ha dem. De kan också dras till huvudfönstrets underkant.

Komponenthandtag
För att flytta en komponent: Klicka på handtaget, håll
nere musknappen och dra komponenten dit du vill ha
den.

Allmänna funktioner I funktionslisten
Längs till vänster i funktionslisten hittar du normalt en rad knappar som inte är knutna
till något specifikt verktyg.
Skapa Diagnosfil
Öppnar ”Create Diagnostics Zip”-fönstret, se
beskrivning av Arkivmenyn ovan.

Hjälp
Öppnar användar/referensmanualen (PDF).

Koppla upp
Kopplar upp applikationen
mot ett centralsystem.
Pilen öppnar en meny där
du kan välja mellan olika
centralsystem, om du har
tillgång till flera.

Öppna

Skriv ut

Öppnar en fil för ett
aktivt verktyg
(används bara av

Skriver ut bild av det
aktiva verktyget En
förhandsvisning av

vissa verktyg).

bilden visas.

Koppla ifrån

Spara

Kopplar ifrån det uppkopplade
centralsystemet. Används till
exempel för att få tillgång till
inställningsmenyn.

Sparar en fil för
ett aktivt verktyg
(används bara
av vissa verktyg).
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Konfigurering av informationsvisning
En lång rad funktioner i Traffic Studio kan konfigureras för att passa användaren och
organisationen. Enklare konfiguration av de enskilda verktygen i varje användares
applikation (inklusive eventuella verktygsspecifika popups) utförs normalt av kundens
administratör. Alla sådana funktioner finns beskrivna i den fristående
Administratörsmanualen.
Systemkonfiguration och annan mer avancerad konfiguration utföres normalt av Consat
- i samarbete med kunden, naturligtvis.
Som användare har du i menyn Inställningar i Arkivmenyn tillgång till ett antal
konfigurationsmenyer/-vyer. Även om du kan öppna inställningsmenyer för specifika
verktyg rekommenderar vi att du överlåter dessa inställningar till din administratör. I de
följande två underkapitlen beskriver vi endast konfigurering av informationsvisning.
För att nå Inställningarmenyn måste du koppla ifrån [applikationen från
centralsystemet], detta gör du med motsvarande menyval i Arkivmenyn eller med
knappen
i funktionslisten. När du gjort dina ändringar kopplar du åter upp
applikationen mot centralsystemet (Arkivmenyvalet ”Koppla upp”/ ).
Återgå till fabriksinställningar
Du kan, vid behov, radera all personlig
konfigurering i din dator (inte den
konfiguration som är knuten till din
användargrupp/-roll).

Verktygsspecifikt
inställningsfönster
De alternativ du ser i menyn beror på din
verktygsuppsättning. Se separat
administratörsmanual.

Konfigurera
informationsvisning
Se följande kapitel.
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Konfigurera skärmtips och etiketter
Arkiv > Inställningar > Skärmtips och etiketter

Här gör du inställningar för hur omlopp, linjer och förare visas i applikationens olika
verktyg. Genom att kryssa i rutor kan du inkludera mer eller mindre information i
visningen. Titlar, till exempel ”Externt ID:” kan inkluderas för att göra informationen
tydligare, men de gör förstås samtidigt informationsfälten större. Även ordningen kan
redigeras. Se nedan för ett exempel på konfigurerad information i ett skärmtips (för ett
hållplatsläge).

Redigera ordningsföljden
Genom att markera en rad i listan och
med pilknapparna flytta denna upp/ned
i listan kan du redigera ordningsföljden.
Vill du till exempel visa Externt ID före (till
vänster om) Internt ID markerar du
denna rad och flyttar upp den med pil
upp-knappen.

Inställningsfönstrets flikar
Omlopp
Etikett, Skärmtips
Kryssa i den information som du
vill ska inkluderas i
omloppsetiketten och vid
visningen av omlopp i listor. Det
samma gäller skärmtips, där du
kan välja att se både titel och
värde vid behov.
Använd piltangenterna i
högerkanten för att sortera
informationen i rätt ordning.
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Linje
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas i linjeetiketten och vid
visningen av linjer i listor.
Det samma gäller skärmtips, där du kan
välja att se både titel och värde vid
behov. Använd piltangenterna i
högerkanten för att sortera
informationen i rätt ordning.

Tips: Att lägga till internt eller externt ID
underlättar identifikation i verktyg där
flera linjer med samma namn listas.

Förare
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas vid visningen av förare. Det
samma gäller skärmtips, där du kan
välja att se både titel och värde vid
behov. Använd piltangenterna i
högerkanten för att sortera
informationen i rätt ordning.

Tips: Att lägga till anställningsnummer
kan underlätta identifikation om flera
förare har samma för- och efternamn.

Hållplats
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas vid visningen av hållplats.
Det samma gäller skärmtips, där du kan
välja att se både titel och värde vid
behov. Använd piltangenterna i
högerkanten för att sortera
informationen i rätt ordning.

Hållplatsläge
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas vid visningen av
hållplatsläge. Det samma gäller
skärmtips, där du kan välja att se både
titel och värde vid behov. Använd
piltangenterna i högerkanten för att
sortera informationen i rätt ordning.
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Förartjänst (option)
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas vid visningen av förartjänst.
Det samma gäller skärmtips, där du kan
välja att se både titel och värde vid
behov. Använd piltangenterna i
högerkanten för att sortera
informationen i rätt ordning.

Tur
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas vid visningen av tur. Det
samma gäller skärmtips för tur, där du
kan välja att se både titel och värde vid
behov.
Använd piltangenterna i högerkanten
för att sortera informationen i rätt
ordning.

Operatör
Etikett, skärmtips
Kryssa i den information som du vill ska
inkluderas vid visningen av operatör.
Det samma gäller skärmtips, där du kan
välja att se både kort namn och
beskrivning och ID vid behov.
Använd piltangenterna i högerkanten
för att sortera informationen i rätt
ordning.
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Konfigurera visning av fordon
Arkiv > Inställningar > Visning av fordon

Här ställer du in hur fordon ska visas i de olika verktygen i applikationen. Det
inkluderar konfigurering av fordonssymboler, inforutor med fordonsinformation,
information om fordon i olika verktyg och etiketter.

Skärmtips
Under fliken Skärmtips konfigurerar du den information som ska visas då man
håller muspekaren över en fordonssymbol. Även den ordning informationen
visas i kan konfigureras.
• Klicka i Visa värde respektive Visa titel (”Rubriken” som förklarar informationen)
för att inkludera informationen i skärmtipset.
• Du kan sortera i vilken ordning informationen visas genom att markera en rad
och flytta den uppåt eller nedåt i listan med pilknapparna (se nedan).
Information som placeras överst i listan hamnar längst till vänster i inforutan/
etiketten.
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Namn

Beskrivning

Linje

Fordonets linje.

Destination

Fordonets destination

Systemadress

Fordonets systemadress.

Senaste fordonsrapport

Senaste fordonsrapporten till centralsystemet. Tid och
information i rapporten.

Tur avslutad

Visar om turen avslutats

Omlopp

Omloppsnummer
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Namn

Beskrivning

Utsatt omlopp

Omloppsnummer (utsatt I centralsystem eller manuellt
utsatt och godkänt i verktyget Utsättningar).

Förartjänst

Aktuell förartjänst (nummer)

Avstånd

Här visas:
Avstånd från senaste hållplatsen
Ankomst hållplats
Avgång hållplats
Fordon vid hållplats
Oväntad dörröppning (ej vid hållplats)
Automatisk omväg
Ompositionering på grund av:
•

Automatisk utsättning

•

Manuell utsättning

•

Manuell omväg

•

Automatisk ompositionering efter automatisk
omväg

•

Automatisk ompositionering vid dörröppning

Tur

Fordonets tur.

Turstatus

Turstatus: Startad, utanför rutt, avbruten, avslutad
(Avslutad när fordonet rapporterar avslutad tur).

Senaste hållplats

Senaste hållplats enligt fordonsrapport.

Senaste turhållplats

Senaste hållplats enligt tur.

Nästa turhållplats

Nästa hållplats enligt tur.

Operatör

Fordonets operatör.

Avvikelse

Avvikelse mot tidtabell. (- = Sen, + = Tidig)

Systemtid

Tid enligt centralsystemets klocka.

Fordonstid

Tid enligt fordonsdatorn.

Tid vid hållplats

Tid från det att fordonets dörrar öppnas vid hållplats tills
fordonet skickar avgångsrapport.

Giltiga flaggor

Administratörsfunktion, Om ”Ok (kod)” visas är status OK

Uppdateringsflaggor

Administratörsfunktion, Visas som Uppdateringsflaggor:
kod
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Namn

Beskrivning

Tidtabellshållning
(Intervallhållning)

Vid intervalltrafik: Hur väl fordonet håller
avgångsintervallet i trafikdata.

Tidsstämpel för intervall

Visar beräknad intervall mellan fordon på linjen

Passagerare ombord

Antal passagerare ombord.

Passagerarräknare

Antalet på-/avstigande passagerare.

Förare

Fordonets förare

Fordonsnamn

Fordonsnamn (anges i mjukvarudepå/DFS)

Nodnamn

Fordonsnummer/ID-nummer i systemet

Chassi

Chassinummer

Beskrivning

Beskrivning – skrives in i mjukvarudepå/DFS

Extern ID

Externt ID-nummer

SoC

Elfordons laddningsstatus (State of Charge)

Utsättningsetikett

Fordons charterstatus (visning i charterläge)

Registreringsnummer

Fordonets registreringsnummer (reg. skylt)
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Etikett
Under fliken Etikett konfigurerar du den information som ska visas i fordonsetiketter,
till exempel på kartan och i linjerutter. Även den ordning informationen visas i kan
konfigureras.
• Klicka i rutan i kolumnen Visa för att inkludera informationen i etiketter.
Du kan sortera i vilken ordning informationen visas genom att markera en rad
och flytta den uppåt eller nedåt i listan med pilknapparna (se nedan). Information
som placeras överst i listan hamnar längst till vänster i inforutan/ etiketten.
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Namn

Beskrivning

Linje

Fordonets linje.

Destination

Fordonets destination

Systemadress

Fordonets systemadress.

Senaste fordonsrapport

Senaste fordonsrapporten till centralsystemet. Tid och
information i rapporten.

Tur avslutad

Visar om turen avslutats

Omlopp

Omloppsnummer

Utsatt omlopp

Omloppsnummer (utsatt I centralsystem eller manuellt
utsatt och godkänt i verktyget Utsättningar).

Förartjänst

Aktuell förartjänst (nummer)

Avstånd

Här visas:
Avstånd från senaste hållplatsen
Ankomst hållplats
Avgång hållplats
Fordon vid hållplats
Oväntad dörröppning (ej vid hållplats)
Automatisk omväg
Ompositionering på grund av:
•

Automatisk utsättning

•

Manuell utsättning

•

Manuell omväg

•

Automatisk ompositionering efter automatisk
omväg

•

Automatisk ompositionering vid dörröppning

Tur

Fordonets tur.

Turstatus

Turstatus: Startad, utanför rutt, avbruten, avslutad
(Avslutad när fordonet rapporterar avslutad tur).

Senaste hållplats

Senaste hållplats enligt fordonsrapport.

Senaste turhållplats

Senaste hållplats enligt tur.

Nästa turhållplats

Nästa hållplats enligt tur.

Operatör

Fordonets operatör.

Avvikelse

Avvikelse mot tidtabell. (- = Sen, + = Tidig)
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Namn

Beskrivning

Systemtid

Tid enligt centralsystemets klocka.

Fordonstid

Tid enligt fordonsdatorn.

Tid vid hållplats

Tid från det att fordonets dörrar öppnas vid hållplats tills
fordonet skickar avgångsrapport.

Giltiga flaggor

Administratörsfunktion, Om ”Ok (kod)” visas är status OK

Uppdateringsflaggor

Administratörsfunktion, Visas som Uppdateringsflaggor:
kod

Tidtabellshållning
(Intervallhållning)

Vid intervalltrafik: Hur väl fordonet håller
avgångsintervallet i trafikdata.

Tidsstämpel för intervall

Visar beräknad intervall mellan fordon på linjen

Passagerare ombord

Antal passagerare ombord.

Passagerarräknare

Antalet på-/avstigande passagerare.

Förare

Fordonets förare

Fordonsnamn

Fordonsnamn (anges i depå/DFS)

Nodnamn

Fordonsnummer/ID-nummer i systemet

Chassi

Chassinummer

Beskrivning

Beskrivning – skrives in i DFS

Extern ID

Externt ID-nummer

SoC

Elfordons laddningsstatus (State of Charge)

Utsättningsetikett

Fordons charterstatus (visning i charterläge)

Registreringsnummer

Fordonets registreringsnummer (reg. skylt)
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Fordon (Identitet)
Denna information används i flertalet verktyg för att identifiera fordonen.
• Klicka i rutan i kolumnen Visa för att inkludera ett objekt i
fordonsidentitetsinformationen.
Du kan sortera i vilken ordning informationen visas genom att markera en rad
och flytta den uppåt eller nedåt i listan med pilknapparna (se nedan). Information
som placeras överst i listan hamnar längst till vänster i inforutan/ etiketten.
• Kryssa i ”Begränsa antalet tecken” för att visa endast det antal tecken (i slutet
av fordonsnumret) som konfigurerats i systeminställningen under fliken
”Appearance”, se bild nedan och Administratörsmanualen.

Systeminställningar, fliken
Appearance
Har kan du konfigurera det antal tecken av
fordonsnumret som ska visas i
applikationen.
Kryssar du i ”Begränsa antalet tecken” på
Identitetsfliken begränsas även alla valda
delar av fordonsidentiteten till detta antal
tecken.
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Namn

Beskrivning

Systemadress

Fordonets systemadress.

Operatör

Fordonets operatör.

Fordonsnamn

Fordonsnamn (anges i depå/DFS)

Nodnamn

Fordonsnummer/ID-nummer i systemet

Beskrivning

Beskrivning – skrives in i DFS

Extern ID

Externt ID-nummer

Registreringsnummer

Fordonets registreringsnummer (reg. skylt)
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Presentation (Visning av fordonssymboler)
Här ställer du in hur stora fordonssymbolerna ska vara, hur de ska visa punktlighet med
hjälp av färgkodning, visning av textmeddelanden och vilken övrig information som ska
inkluderas.
•

I Linjeöversikt styr de här inställningarna färgkodningen i
diagramstaplarna.
Ignorera fordonsrapporter äldre än:
Sorterar bort fordon som inte rapporterat under
den inställda tiden. De fordon som rapporterat
inom denna tid räknas som Aktiva.

Meny: Ikon för okänd fordonstyp
Välj vilken ikon som ska visas då
fordonstypen inte är känd av systemet.

Det finns ett utsättningssystem
Ett centralt utsättningssystem används.
Om rutan är ikryssad kommer
applikationen att varna om
fordonsutsättningen skiljer sig från den
som är gjord av utsättningssystemet.
Rita fordonsring
Då rutan är ikryssad indikeras att
fordonet rapporterar GPS-position
med en ring runt fordonssymbolen.
Tycker du att ringarna rör till
presentationen kan du kryssa ur rutan.

Fordonsdetaljer
Inkludera fordonsdetaljer-fönstret i
snabbmenyn.

Kartans fågelsträcka
Loggade fordonsrutter kan plottas på kartan
med verktyget Route Checker.
Alla rutt-”länkar” mellan positioner som är längre
från varandra än det konfigurerade avståndet (i
meter), eller längre från varandra i tid (i minuter)
än det konfigurerade tröskelvärdet, visas
streckade på kartan.
Detta gör det enkelt att se ”hopp” i de loggade
rutterna där den verkliga körvägen är okänd och
troligtvis avviker mycket från den plottade linjen.
Genom att klicka i Ogiltig GPS streckas dessutom
länkar mellan två giltiga GPS-positioner som har
minst en mellanliggande ogiltig GPS-position.
Detta visar att körvägen mellan punkterna inte är
exakt loggad (på grund av den ogiltiga
positionen).

Fordonssymboler, inställningar
Flikar för i tid, sen, tidig, test/utbildning, charter[trafik] och okänd avvikelse (inklusive fordon som inte rapporterat inom den ovan
konfigurerade tidsgränsen). Välj storlek på fordonssymbolen (i meter – skalenligt på karta) och färgkodning.

Avvikelse (för tidigt och sent fordon): Ett positivt värde i sekunder som sätter gränsen när ett fordon ska visas som tidigt respektive sent.

Reglerhållplats: Välj färgkod och storlek på symbol för fordon som är tidigt och:
På reglerhållplats (vid ikryssad ruta: På reglerhållplats)
På väg mot reglerhållplats (vid ikryssad ruta: Nästa hållplats reglerhållplats).
Föråldrad rapport: Visa fordonet med konfigurerad färg/storlek, om dess senaste rapport är äldre än konfigurerad tid.
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Linjegrupper
Konfigureras normalt av administratören, se separat administratörsmanual.
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Gemensamma verktygsfunktioner
Här går vi igenom de gemensamma visningsalternativ och funktioner som används av
verktygen i applikationen.

Fordonsikoner
I många TS-verktyg symboliseras fordonen i systemet av färgkodade ikoner. Olika
fordonstyper kan även visas med egna ikoner, se exempel nedan. I verktygen linjerutter
och linjenät visas i stället fordonen som enkla pilar för att betona körriktningen.
Färgkoden som visar status/punktlighet är gemensam för alla ikoner och symboler (och
punktlighetsgrafer i realtidsverktyg).
• Se föregående kapitel, 7.2 för information om hur du konfigurerar fordonsikonernas
färgkodning, gränsvärden etc.

Bussikon, Karta

Bussikoner, Linjer

Fordon i träningsläge
Fordon utsatta i träningsläge eller som kör test-tur visas med gul fordonssymbol
(standardfärg för test, konfigurerbar). Se kapitel 7.2 för konfigurering av färgkoder.

Fordon i chartertrafik
Fordon som kör chartertrafik har en egen färgkod. Standardfärgen är mörkgrön. Se
kapitel 7.2 för konfigurering av färgkoder.
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Fordon med gamla fordonsrapporter
Då en viss (konfigurerad) tid gått sedan senaste fordonsrapporten mottagits från ett
fordon växlar fordonssymbolen till förkonfigurerad färg/storlek för att indikera att den
visade informationen är gammal.
Standarfärgen för att indikera gamla fordonsrapporter är svart. Se kapitel 7.2 för
konfigurering av färgkoder.

Fordonstyp-ikoner
Ett antal olika ikoner används för att tydligt särskilja olika fordonstyper.

Snöplogsikon

Spårvagnsikon

Färjeikon

Bilikon
(inspektionsfordon etc.)

Visning av GPS-position, fordonsföljning
Beroende på konfiguration indikeras giltig GPS-position med en svart ring runt
fordonet. (För att göra presentationen renare kan ringarna konfigureras bort.) Då den
rapporterade GPS-positionen innehåller en riktning (när fordonet har tillräcklig fart för
att GPS-systemet ska kunna leverera riktningsdata) visas denna med en pil, se bilden.
Vid fordonsföljning utmärks det följda fordonet med en grå ring.
GPS-position, riktning
Då ”fordonsringar” visas enligt konfigurationen av
fordonsvisning indikeras att fordon rapporterar
GPS-position med ringar rund fordonssymbolerna.
Då riktning rapporterats visas denna med en pil runt
ringen.

Fordonsföljning
Då du valt att följa ett fordon visas
detta med en grå ring (innanför ev.
GPS-ring).
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Inexakt GPS-position (följt/markerat fordon)
Då GPS-enheten indikerar att dess positionsfix är osäker (HDOP) visas detta med en
stor fylld ring runt fordonet som följs eller är markerat. Notera att den verkliga
positionen inte kan garanteras vara inom denna ring, även om den växer med ökad
positionsosäkerhet. Ringen indikerar bara att positionsfixen är osäker.
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Fordonsstatus-ikoner
Visningen av fordon kompletteras även av informationsikoner som visar fordonets
nuvarande status. Ikonerna har alltid samma plats runt fordonssymbolen (Kö-symbolen
och Paussymbolen för arbetsfordon visas i samma kvadrant men eftersom arbetsfordon
inte behöver kösymbolen överlappar inte visningen.)
När fordonssymbolerna visas i liten storlek, till exempel i listor eller vid utzoomning av
kartan, visas informationsikonerna förenklade. Färgkodningen och positionen runt
fordonssymbolen gör dem ändå relativt enkla att avläsa.
Utsättningsproblem.

Förstärkning/dynamisk tur
(om ej utsättningsproblem).
Visas då fordonet är utsatt för att
förstärka planerad trafik eller på
dynamisk tur. Vid
utsättningsproblen visas istället den
ikonen.

Den här ikonen visar att fordonets
rapporterade utsättning inte
matchar dess utsättning i
centralsystemet.

Kö detekterad
Den här ikonen visar att fordonet står i kö
och inte kan hålla normal hastighet.
För att ett fordon ska få statusen ”i kö” ska
det vara utsatt, vara mellan hållplatser och
ha haft en medelhastighet under 5 km/h
under 4 minuter (konfigurerbara värden). Så
fort medelhastigheten stiger kommer
köstatusen försvinna.
Andravagn

Av rutt (manuell eller
automatisk omväg)
Den här ikonen visar att fordonet inte
är på sin rutt.

Arbetspausläge (snöplogar)
Endast aktuell i system som inkluderar
övervakning av arbetsfordon (snöplogar).
Se engelsk användarmanual för mer info.

Manuell skyltstyrning
Den här ikonen visar att fordonets skyltar styrs
manuellt. (Vilket, potentiellt, kan medföra att
de inte matchar utsättningen).

Aktiva Systemfel (tillval/konfigurering)
Fordon med aktiva systemfel visas med denna
centrerade varningssymbol.
Notera: Denna statusikon visas bara i system/för
användare med felhantering aktiverad.

Andravagn (spårvagn)
visas halvgenomskinlig och
med en centrerad
plussymbol, se bilden.
Notera att andravagnen på
kartan ofta döljs av
symbolen för förstavagnen.

Otillräcklig räckvidd (elfordon)
En varningssymbol visas för elfordon som inte har
tillräcklig batterikapacitet att nå slutet på den tur
de är utsatta på.
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Hållplatsikoner
Hållplatser visas med ikonen nedan. Dessa har också konfigurerbara inforutor/
skärmtips och etiketter, se följande stycken.

Trafikdataikoner
Planerad trafik/trafikdata visas med ikonerna nedan:

Omlopp
Linje
Tur
Operatör
Affärsområde

Trafikdata planerad i annan tidszon
För att tydligt markera omlopp och turer planerade i en annan tidszon (med
motsvarande planerade tider) visas denna ikon bredvid trafikdataikonen:
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Skärmtips
En inforuta/skärmtips visas när du håller pekaren över vissa objekt i något av
verktygen, till exempel kartan.
• Informationen kan konfigureras, se kapitel 7.1.

Inforuta.

Etiketter
Symboler för fordon, hållplatser, etc. kan kompletteras med konfigurerbar information i
etiketter.
Till skillnad från inforutorna/skärmtips visas etiketten hela tiden och inte bara när du
håller pekaren över symbolen/ikonen – därför bör etiketten inte innehålla för mycket
information.
• I kartan kan du välja att visa/dölja etketter med kartobjektpaletten, se kapitel 11.11
• Se kapitel 7.1 för information om hur du konfigurerar etiketter.

Fordonsetikett.
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Snabbmeny - fordon
När du högerklickar på en fordonssymbol öppnas en snabbmeny för det fordonet. Här
får du en genväg till information som för det fordon du pekar på.
Notera: Den här vägen kan du även nå snabbmenyn för hållplats genom
snabbmenyalternativen Senaste hållplats och Nästa hållplats (se sidan 70)
• Notera: För andra operatörers fordon är menyalternativen begränsade. Val som inte
är tillgängliga är utgråade.
• Notera: De tillgängliga menyalternativen beror både på systemfunktionalitet och de
verktyg du har installerade. På de efterföljande sidorna beskriver vi alla
menyalternativ. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på i vilket verktyg du öppnar
snabbmenyn och på din konfiguration, det är alltså inte säkert att dessa är tillgängliga
för dig.

Exempel på hur snabbmenyn för fordon kan se
ut, här i verktyget Aktiva fordon
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Trafikändringar:
Snabbmeny fordon > Trafikändringar:

Öppnar nytt fönster där eventuella trafikändringar som berör fordonet(-s nuvarande
utsättning) visas.

• För mer information om trafikändringar se kapitel 14.3 .

Kopiera text:
Snabbmeny fordon > Kopiera text:

Snabbmenyalternativet Kopiera text använder du för att kopiera fordonets etikett
(normalt fordonsnumret) till urklippsminnet. Du kan sedan klippa in det i valfritt
filterfält i något av de andra verktygen för snabb filtrering, eller i valfri annan
applikation.
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Visa omloppet
Snabbmeny fordon > Visa omloppet:

När du väljer Visa omlopp i snabbmenyn öppnas fönstret Omloppsdetaljer med
omloppet förvalt i omloppsmenyn (se nedan). I Omloppsdetaljer ser du Omloppets
turer med grundinformation om respektive tur.

Meny: Omlopp
Omloppsnummer (förvalt).

Rubrik

Beskrivning

Tur nr.

Turnummer.

Line

Linjenummer.

Destination

Destination.

Startar

Turens starttid.

Slutar

Turens sluttid.

Genom att markera en tur i den övre rutan i fönstret i kan du få detaljerad information:
Hållplatsområde, läge, avgångstider, max väntetid och uppgifter om vilka hållplatser
som är reglerhållplatser.
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Rubrik

Beskrivning

Hållplatsområde

Hållplatsområdets namn.

Läge

Hållplatsläget.

Ankommer

Ankomsttid, om specificerad

Avgår

Avgångstid enligt tidtabell.

Max väntetid

Maximal väntetid om sluttid är specificerad.

Reglerhållplats

Om hållplatsen är reglerhållplats (ja/nej)

Linje:
Snabbmeny fordon > Linje:

• Notera: I denna version endast tillgänglig i verktygen Linjeöversikt, Mina fordon
och Aktiva fordon.
Öppnar en detaljvy över den linje fordonet nu kör i verktyget Planerad Trafik.

Nästa linje:
Snabbmeny fordon > Nästa linje:

• Notera: I denna version endast tillgänglig i verktygen Linjeöversikt, Mina fordon
och Aktiva fordon.
Öppnar en detaljvy i verktyget Planerad Trafik över den linje fordonet kommer köra
efter nuvarande linje.

Tur:
Snabbmeny fordon > Tur:

• Notera: I denna version endast tillgänglig i verktygen Linjeöversikt, Mina fordon
och Aktiva fordon.
Öppnar en detaljvy över den tur fordonet nu kör i verktyget Planerad Trafik.

Nästa tur:
Snabbmeny fordon > Nästa Tur:

• Notera: I denna version endast tillgänglig i verktygen Linjeöversikt, Mina fordon
och Aktiva fordon.
Öppnar en detaljvy över den tur fordonet kommer att köra efter den nuvarande (enligt
aktuellt omlopp/förartjänst) i verktyget Planerad Trafik.
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Senaste:
Snabbmeny fordon > Senaste:

Öppnar en undermeny med fordonets senaste hållplats. Funktionen är densamma som
snabbmenyerna för hållplats, se nedan.

Nästa:
Snabbmeny fordon > Nästa:

Öppnar en undermeny med fordonets nästa hållplats på turen. Funktionen är
densamma som snabbmenyerna för hållplats, se nedan.

Ändra utsättning:
Snabbmeny fordon > Ändra utsättning:

Öppnar verktyget Utsättningar med fordonet förvalt. Se kapitel 11.2 för närmare
beskrivning av hur du jobbar med verktyget Utsättning.

Utsättningar för fordon:
Snabbmeny fordon > Utsättningar för fordon:

Öppnar ett nytt fordonsspecifikt fönster som visar fordonets utsättningshistorik. Se
kapitel 11.2 för mer information.

Rapportera fel:
Snabbmeny fordon > Rapportera fel.

Öppnar verktyget Rapportera fel med fordonet förvalt. Se kapitel 15.7 för mer
information.

Visa förare
Snabbmeny fordon > Begär position:

Om Ert system inkluderar förarinformation och du har Förar-verktyget installerat kan
du direkt i snabbmenyn för fordon öppna förarverktyget och få information och ev.
bild på den förare som nu är loggad i fordonet. Se kapitel 15.9

Logga in förare:
Snabbmeny fordon > Logga in förare:

I system med förarinloggning kan denna funktion tillåta att du som trafikledare loggar in
en förare på fordonet (vilket ju normalt utförs av föraren i fordonet). Funktionen
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öppnar ett fönster där du kan välja en förare att logga in, se kapitel 15.9.

Logga ut förare:
Snabbmeny fordon > Logga ut förare:

I system med förarinlogging kan denna funktion ge dig möjlighet att logga ut den nu
inloggade föraren från fordonet (vilket kan vara praktiskt om föraren glömt logga ut
själv).
Notera: Menyalternativet är bara valbart om en förare är inloggad. Föraren loggas ut
omedelbart när du väljer Logga ut förare, ingen bekräftelsedialog visas.

Historik:
Snabbmeny fordon > Historik:

Med detta verktyg får du direkt tillgång till grundinformationen i det valda fordonets
historiska fordonsrapporter. Se kapitel 11.18

Fordonsdetaljer:
Snabbmeny fordon > Fordonsdetaljer:

Zoomar till och följer fordonet på kartan, och öppnar verktyget Fordonsdetaljer
(normalt placerat i högra verktygsfältet). Se kapitel 11.19

Linjenät - visa:
Snabbmeny fordon > Linjenät - visa:

Öppnar verktyget Linjenät och zoomar till fordonet. (Om du har linjenät
konfigurerade.)

Linjerutter – visa
Snabbmeny fordon > Linjerutter – visa:

Öppnar verktyget Linjerutter med fönster för aktuell linje och rutt, se nedan. (Vid
behov i nytt fönster.)
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Karta - visa:
Snabbmeny fordon > Karta – visa:

När du väljer det här alternativet visas det valda fordonet i en ny in-zoomad karta. Om
ett kryss visas (se bilden nedan) bygger den visade positionen på GPS-data från
fordonet.

Kryss/ hårkors
markerar GPSposition

Karta - följ:
Snabbmeny fordon > Karta - följ:

När du väljer att följa ett fordon visas detta utmärkt med en cirkel i ett nytt
kartasfönster. Bygger den visade positionen på GPS-data från fordonet visas även ett
kryss/hårkors runt fordonssymbolen.
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När fordonets position bygger på GPS-data visas detta som ett hårkors/ kryss runt
fordonssymbolen.

Följer fordon
Fordon som följs visas i cirkel på
kartan. Bygger positionsvisningen
på GPS-data visas fordonet i ett
hårkors/kryss.

Skicka meddelande till:
Snabbmeny fordon > Skicka meddelande till:

Om ert system inkluderar textmeddelandefunktionalitet kan du direkt från snabbmenyn
för fordon nå ett meddelandefönster för att skicka textmeddelande till ett fordon. Se
kapitel 13.3

Anropa:
Snabbmeny fordon > Anropa:

Om ers system inkluderar talkommunikationsfunktionalitet och du har verktyget
Talkommunikation installerat, kan du direkt genom snabbmenyn för fordon anropa ett
fordon presenterat i något av verktygen. Se kapitel 13.1

Visa felhistorik för fordon:
Snabbmeny fordon > Visa felhistorik för fordon:

Om applikationen har felhanteringstjänsten aktiverad, visas detta menyalternativ som
öppnar verktyget Felhistorik för fordon, där såväl aktiva som historiska/åtgärdade
systemfel listas, se kapitel 15.4

Fordonsgränssnitt – lokalt nätverk (Direkt):
Snabbmeny fordon > Fordonsgränssnitt – lokalt nätverk (Direkt):
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Detta menyalternativ används för att öppna förargränssnittet i en fordonsdator i
samma nätverk (testväska, testsystem…). Förargränssnittet visas i ett nytt flytande
fönster. Gränssnittet är interaktivt och du kan klicka för att navigera och välja, precis
som om du satt i bussen och använde touchskärmen.
• Se den separata förarmanualen för beskrivning av förargränssnittets alla funktioner.

Notera: Klicka på knappen ”Hemsida” i fönstrets övre högra hörn för att öppna
mjukvarudepån (DFS).
Klicka på ”Nodens sida” för att öppna mjukvarudepån med fordonsfliken och
fordonet valt. (Se även menyalternativet Fordonsgränssnitt – mjukvarudepå
(DFS):#### nedan.)

Testsystem anslutet till router – redigera IP-adress
Om testsystemet är ansluten till en router på det lokala nätverket kan IPadressen behöva ändras till den IP routern delat ut.
• Klicka på redigeringsknappen och editera IP-adressen som visas i fältet för access.
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Fordonsgränssnitt – lokalt nätverk (Runtime):
Snabbmeny fordon > Fordonsgränssnitt – lokalt nätverk (Runtime):

Beroende på konfiguration kan du även nå fordonssystemets ”Runtime-sida”, ett
webgränssnitt med en mängd funktioner för styrning, övervakning och felsökning av
det valda systemet.

• Se Administratörsmanualen för ytterligare information.
Nodens sida – Mjukvarudepå (DFS):
Snabbmeny fordon > Nodens sida – Mjukvarudepå (DFS):

Detta menyalternativ öppnar DFS/Mjukvarudepån (beroende på användare/lösen kan
du behöva mata in dessa för att logga in) med fordonsfliken och fordonet[-s nod]
förvald.
• Se den separata Configuration Manager-manualen (endast tillgänglig på engelska) för
beskrivning av mjukvarudepåns funktioner.
• Se även kapitel 15.10 för beskrivning av depåverktyget som direkt öppnar
DFS/mjukvarudepån med översiktsfliken vald.
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Notera: Även depåfönstret innehåller knappen ”Hemsida” i fönstrets övre högra hörn
för att öppna mjukvarudepån (DFS). Knappen öppnar åter igen hemsidan.
Knappen ”Nodens sida” har här ingen funktion och är utgråad.

Fordonsgränssnitt – Mjukvarudepå (DFS):
Snabbmeny fordon > Fordonsgränssnitt – Mjukvarudepå (DFS):

Detta menyalternativ öppnar ett flytande verktygsfönster med förargränssnitt, intern
informationsskärm och fordonsposition på karta genom DFS/mjukvarudepån.
(Beroende på användare/lösen kan du behöva mata in dessa för att logga in på depån.).

Öppna mjukvarudepån på
översiktssidan/Nodens sida
Se kapitel 15.10, respektive
föregående stycke.

Interaktivt
fordonsgränssnitt
Klicka för att navigera.

Informationsskärm ombord

Position (karta)
Kartnavigeringskontroller
till vänster.

CCTV media, begär uppladdning av CCTV media:
Om Ert system inkluderar funktionen och du har rättigheter, kan du med detta
menyalternativ öppna verktyget CCTV media och välja fordonet för begäran av
uppladdning av CCTV-filer från fordonets kameror. Se kapitel 15.11.
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Snabbmeny – hållplats/ hållplatsläge
När du högerklickar på en hållplats eller ett hållplatsläge öppnas en snabbmeny för den
hållplatsen eller det hållplatsläget. Öppnar du snabbmenyn från en hållplats med
flera hållplatslägen får du en undermeny med dessa där du väljer läge.
Snabbmeny för hållplats är även tillgänglig genom snabbmenyn för fordon (se ovan).
Här får du direkt tillgång information som rör den hållplats eller det hållplatsläge du
pekar på.

Prognoser:
Öppnar ett nytt fönster med prognoser, se
nedan.

Passerande linjer:
Listar de linjer som passerar hållplatsen/
hållplatsläget.

Kundsupport
Visar hållplatsen I verktyget Kundsupport.

Planerad trafik – Visa hållplats:
Öppnar nytt hållplatsinformationsfönster, se
sidan 91.

Aktuell trafikändring:
Visar trafikändring som är aktuell för
hållplatsen/ hållplatsläget.

Historik
Listar fordon som stannat vid hållplatsen/
hållplatsläget, inklusive associerad information.

Linjenät - visa:
Zoomar in hållplatsen på linjenätskartan – om
hållplatsen finns med på kartan, annars visas
felmeddelande.

Karta - visa hållplatsläge:
Zoomar in fordon på karta i ett nytt fönster.
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Prognoser:
Snabbmeny hållplatsområde/hållplats > Prognoser för #######:

Öppnar ett nytt prognosfönster för hållplatsområdet/hållplatsen eller hållplatsläget.
• Notera: Alla rader med realtidsinformation ger tillgång till motsvarande fordons
snabbmeny.
• Ett fritextfilter låter dig snabbt hitta specifik information.

Rubrik

Beskrivning

Linje

Linjenamn/-nr.

Destination

Tur-destination.

Tur

Turens nummer

Sekvens på turen

Hållplatsens sekvensnummer på turen.

Ankommer

Prognosticerad ankomsttid. (Om prognos ej
kan beräknas visas tidtabelltid utgråad.)

Avgår

Prognosticerad avgångstid. (Om prognos ej
kan beräknas visas tidtabelltid utgråad.)

Tidtabell ankommer (om
bef.)

Planerad ankomsttid (om trafikdata innehåller
detta)

Tidtabell Avgår

Planerad avgångstid

Hållplats

Hållplatsläge (om hållplatsområde)
Notera: Om en tur flyttats till en annan hållplats
(normalt inom terminalområde) kommer
ordinarie hållplatslägevisning att vara
överstruken.
Den nya/flyttade avgången adderas till
prognoslistan med ”->” före
hållplatslägesvisningen. (samma fordon/tur
visas alltså på två rader i verktyget om båda
hållplatserna visas).
Statuskolumnen visar ”Flyttad” för båda
prognoserna för att förtydliga att turens
hållplats har flyttats.
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Rubrik

Beskrivning

Fordon

Nästa fordon på linjen, status (fordonssymbol)

Senaste hållplats

Fordonets senaste/nuvarande hållplats (om
det är vid hållplats) på dess rutt.

Tur status

Utsättningstyp: Ordinarie (planerad trafik) /
Förstärkning (fordonet utsatt som förstärkning
av planerad trafik).

Status

Fordonets turstatus: På hållplats etc.
Notera: Vid flyttad hållplats visas ”Flyttad” för
prognoser för både planerad och ny (ändrad)
hållplats.

Källa

Prognoskälla
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Prognoser - Historik:
Snabbmeny Prognoser > [tur, hpl, avg id] > Forecast History: [id]…

Från Prognosfönstret kan du öppna det snarlika prognoshistorikfönstret med alla
historiska prognoser för en vald avgång.
Detta fönster är framför allt avsett för felsökning. När du väljer att öppna
prognoshistoriken för en viss avgång i prognosfönstret öppnas prognoshistorikfönstret
och lista alla prognoser som skapats för denna planerade avgång.
Om parallella prognossystem finns visas filtret och kolumnen ”Grupp”, se nedan.
Öppna filtermenyn och klicka i/ur de prognossystem du vill inkludera/exkludera i
visningen. Denna funktion är praktisk för direkta jämförelser mellan olika
prognossystem.
Grundläge

Exportera till Excel

Grupp-filter (prognossystem)

Rubrik

Beskrivning

Index (om Grupp)

Prognoshistorik-indexnummer, visar
prognosernas ordningsföljd från första till sista.

Linje

Linjenamn/-nr.

Destination

Tur-destination.

Tur

Turens nummer

Sekvens på turen

Hållplatsens sekvensnummer på turen.

Ankommer

Prognosticerad ankomsttid. (Om prognos ej
kan beräknas visas tidtabelltid utgråad.)

Avgår

Prognosticerad avgångstid. (Om prognos ej
kan beräknas visas tidtabelltid utgråad.)
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Rubrik

Beskrivning

Tidtabell ankommer (om
bef.)

Planerad ankomsttid

Tidtabell Avgår

Planerad avgångstid

Hållplats

Hållplatsläge (om hållplatsområde)

Fordon

Nästa fordon på linjen, status (fordonssymbol)

Senaste hållplats

Fordonets senaste/nuvarande hållplats (om
det är vid hållplats) på dess rutt.

Tur status

Utsättningstyp: Ordinarie (planerad trafik) /
Förstärkning (fordonet utsatt som förstärkning
av planerad trafik).

Status

Fordonets turstatus: På hållplats etc.

Källa

Prognoskälla

Grupp (visas om flera
prognossystem)

Prognossystem – visar vilket prognossystem
som skapat vilken prognos. Till exempel fcg
(Consats Prognossystem) eller GTFS…

Passerande linjer:
Snabbmeny > Visa passerande linjer för:

Öppnar nytt fönster där passerande linjer listas (nedan).

Visa passerande linjer, inklusive destination,
hållplatsläge och operatör.
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Aktuell trafikändring:
Snabbmeny hållplats > Aktuell trafikändring:

Öppnar nytt fönster där eventuella trafikändringar som berör hållplatsen visas.

För mer information om trafikändringar se kapitel 14.1 till 14.3 .

Planerad trafik – visa hållplats:
Snabbmeny hållplats > Planerad trafik – visa hållplats:

Öppnar nytt verktygsfönster med information om hållplatsen, inklusive eventuell
samtrafikinformation.

Historik:
Snabbmeny hållplats > Historik:

Här visas de fordon som stannat vid hållplatsen.

Föregående

Kalender, Nästa, Nu

Visa tidigare historik.

Använd för att välja tidpunkt och
bläddra framåt i historiken.

Rubrik

Beskrivning

Linje

Linjenummer, inklusive operatör.
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Rubrik

Beskrivning

Destination

Destination. Om fordonet har en "löpande
destination" i sin planerade rutt, som skiljer sig från
sin slutdestination, kommer den att visas i tabellen
som "Löpande destination (slutdestination)" tills
fordonen har passerat "löpande destinationen ".

Fordon

Fordonsnamn/-nummer

Hållplats

Inklusive ev. hållplatsläge

Avvikelse

Avvikelse från tidtabell.

Passagerare ombord

Antal passagerare ombord när fordonet lämnat
hållplatsen. Text ”Ogiltig” visas om
passagerarräknardata ej är giltig.

Påstigande

Antal passagerare som stiger på fordonet.

Avstigande

Antal passagerare som stiger av fordonet.

Tid vid hållplats

Hur länge fordonet stannat vid hållplatsen.

Omlopp

Omloppsnummer, operatör (beroende på
konfiguration)

Utsatt

Utsättningsnummer

Tur

Tur

Systemtid

Tid enligt systemet

Fordonstid

Tid enligt fordonsdatorn

Status

Administratörsfunktion, Om ”OK (kod)” visas är status
OK

Prognoshistorik (option)
För djupanalys och felsökning finns, om du har prognostjänsten aktiverad, även
möjlighet att genom att högerklicka på en avgång i historiken välja att se
prognoshistorik för denna avgång, alltså när prognossystemet beräknat att fordonet
ska avgå, vid olika tidpunkter. Funktionen beskrivs inte i denna manual då den inte är
intressant för vanliga användare.

Kopiera information
Du kan kopiera informationen i listan och klistra in den i andra program, som Excel,
Word, osv. Välj flera rader genom att SHIFT-/CTRL-klicka. När du har de önskade
raderna, håll ner både CTRL och C för att kopiera data. Växla till det andra programmet
och klistra in informationen genom att hålla ner CTRL och V samtidigt.
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Linjenät - visa hållplatsläge:
Snabbmeny > Linjenät - visa hållplatsläge:

Öppnar Linjenätsverktyget och zoomar in på hållplatsläget.

Karta -visa hållplatsläge:
Snabbmeny > Karta - visa hållplatsläge:

Öppnar Kartverktyget och zoomar in på hållplatsläget.
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Snabbmeny – omlopp, linje, rutt, tur
Beroende på installerade verktyg kan du nå trafikdatarelaterade funktioner genom att
högerklicka på Omlopp, linjer eller turer i Traffic Studios olika verktygsvyer och nå
relaterade funktioner. För linjer och turer kan du nå information/funktioner för både
nuvarande och nästa linje/tur, Se exempelbild nedan.

Omlopp
Trafikstörning omlopp:
Snabbmeny omlopp > Trafikstörning omlopp:

Öppnar verktyget Nya Trafikändringar med ärendekomponenten trafikstörning och
omloppet förvalt i urvalsträdet – för snabb inmatning av trafikstörning. Se kapitel 14.2
Visa omloppet:
Snabbmeny omlopp > Visa omloppet:

Öppnar fönstret Omloppsdetaljer med information om omloppet.
Utsättningshistorik för omloppet:
Snabbmeny omlopp > Utsättningar för omlopp (historik):

Öppnar fönstret Utsättningar för omlopp (historik): med detaljerad information om
omloppets utsättningshistorik. Se kapitel 11.2.

Linje
Visa linje:
Snabbmeny linje > Planerad trafik – visa linje:

Öppnar Planerad trafik och visar linjenoden i trafikdatat.
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Rutt
Visa ruttens intervall:
Snabbmeny rutt > Visa Ruttens Intervall:

Öppnar verktyget Visa ruttens intervall. Se kapitel Fel! Hittar inte referenskälla.

Tur
Visa tur:
Snabbmeny tur > Planerad trafik – visa tur:

Öppnar Planerad trafik och visar turnoden i trafikdatat. Se kapitel 10.2
Aktivera tur tur:
Snabbmeny tur > Aktivera tur:

• Notera! Detta menyalternativ visas endast då verktyget Utsättningar är öppet och
endast för ej aktiverade anropsstyrda turer.
Åtgärd: Aktiverar en (ej aktiverad) anropsstyrd tur. Se kapitel 11.2
Avkorta tur:
Snabbmeny tur > Avkorta tur:

Åtgärd: Öppnar popup i verktyget Trafikärenden - Trafikledarfunktion för avkortning
av tur. Se kapitel 14.1

Ställ in tur:
Snabbmeny tur > Ställ in tur:

Åtgärd: Öppnar popup i verktyget Trafikändringar - Trafikledarfunktion för inställning
av tur. Se kapitel Fel! Hittar inte referenskälla.

Detaljrapport – tur:
Snabbmeny tur > Detaljrapport-tur:

Öppnar och söker turen i Detaljrapporten, se kapitel 16.15
Förstärkning:
Snabbmeny tur > Förstärkning:

Åtgärd: Öppnar verktyget Utsättningar med det aktuella omloppet och inmatningsfältet
förvalt, för förenklad förstärkning av turen. Se kapitel 11.2
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Hämta upp passagerare:
Snabbmeny tur > Hämta upp passagerare:

Åtgärd: Öppnar det flytande verktygsfönstret för Trafikändringar-åtgärden Hämta upp
passagerare. Här väljer du hållplats längs turen och information till förare om
passagerare som ska hämtas upp/hjälpas ombord. Motsvarande Trafikändringarsärende
skapas. Se sidan 389.

Ändring av restiden: (Systemspecifik funktion)
Snabbmeny tur > Ändring av restiden:

Åtgärd: Öppnar åtgärdsfönstret ”Ändring av restiden” där du kan förskjuta en tur
framåt eller bakåt i tiden för att kompensera för yttre omständigheter, eller flagga en tur
med ”Prognos osäker”. Motsvarande trafikändringsärende skapas. Se kapitel 14.1
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Snabbmeny – skyltar
Precis som du kan nå fordons- och hållplatsrelaterade funktioner genom
snabbmenyerna för dessa, erbjuder skyltsymbolerna i Traffic Studio motsvarande
högerklicks-meny (beroende på skylttyp, konfigurerade tjänster och verktyg). För mer
information se kapitel 0.

Visa:
Snabbmeny > Visa:

Öppnar ett nytt fönster, hämtar och visar en aktuell skärmdump från skyltsystemet
(endast Consat-skyltar).

Felhistorik:
Snabbmeny > Felhistorik:

Öppnar fönstret Felhistorik som visar aktiva och historiska fel i skyltsystemet (endast
Consat-skyltar).

Snabbmeny – geofenceområden
Är ditt system konfigurerat för att inkludera verktyget geofenceområden kan du
högerklicka på ett sådant område på kartan för att öppna snabbmenyn för
geofenceområden. De två menyalternativen visar geofence”detaljer” (information) för
detta område i verktyget Geofences, respektive döljer området i kartvisningen
(motsvarande att klicka på visa/dölj-knappen i Geofenceverktyget).
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Snabbmeny – samtrafik
Verktygsrader som visar samtrafik kan innehålla snabbmeny relaterad till den planerade
trafiken, hållplatser – och samtrafikrelationen.

Bryt samtrafik (Systemspecifik funktion)
Snabbmeny > Bryt samtrafik

Åtgärd: Ställer in den planerade samtrafiken och skapar ett motsvarande
trafikändringsärende. Se kapitel 14.1
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Välj, Filtrera och sortera information
Linjegrupp (-filtret)
Filtrerar realtidsinformation i verktygen

För att övervaka och arbeta med ett fördefinierat urval linjer använder du
linjegruppfiltret I funktionslisten. (Linjegruppfiltrets meny visas i funktionslisten då du
har verktyget Linjer installerat.) Det filtrerar realtidsinformationen till alla verktyg
men inte utsättningar, planerad trafik eller annan statisk information.
•

Välj linjegrupp i menyn för att bara arbeta med de linjer som ingår i gruppen.

• Se den separata Administratörsmanualen för information om hur linjegrupper
definieras.
• När applikationen startas genereras automatiskt linjegrupper för varje operatör och
kontrakt/affärsområde. Dessa visas inom klammer i linjegruppsmenyn. Manuellt
definierade linjegrupper visas utan klammer i menyn.
• Applikationen sparar den valda linjegruppen mellan sessionerna. Den linjegrupp som
var vald när applikationen stängdes ned senast är vald från start.

Välj linjegrupp för att enbart arbeta med linjerna i gruppen.

Visa endast mina fordon
Med filtret Visa endast mina fordon kan du utesluta alla fordon som inte kör din
trafik. Notera att även andra operatörers fordon som förstärker din trafik kommer
inkluderas. Knappen är blåmarkerad när den är aktiv och endast dina fordon visas.

Tryck på knappen för att se endast dina fordon

Visa testfordon
Med filtret Visa testfordon kan du inkludera/exkludera testfordon från visningen. När
testfordon inkluderas i visningen är knappen blåmarkerad.
Till testfordon räknas:
1. Fordon som vid manuell utsättning satts ut i testläge.
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2. Fordon som i depån (DFS) flaggats som testfordon.
3. Fordon som kör test-tur.

Fritextfilter
Olika verktyg

Många Traffic Studio-verktyg har fritextfilter för att du snabbt ska hitta viss information
eller för att låta dig begränsa presentationen till att bara inkludera det du vill och
behöver kunna se.
• Fritextfiltret fungerar i realtid: Skriv in text/nummer – tabellen filtreras direkt.
• Matchande celler/innehåll markeras i listorna.
• Till höger om filterfältet visas effekten av filtret: Antalet presenterade rader/det
totala antalet rader.

• Du kan fritt klippa ut och klistra in innehåll i alla filterfält (de vanliga Windows CtrlX/C/V-kommandona fungerar i dessa fält). Med hjälp av Kopiera textmenyalternativet i fordonens snabbmeny kan du enkelt klippa in fordonsnummer i
filterfälten.

Wildcard-stöd i fritextfilter
Du kan inkludera så kallade ”wildcards” i din filtertext för att direkt få alla relevanta
resultat listade, till exempel alla hållplatsområden vars namn innehåller två textstycken
med varierande mellanliggande text.
Lägg in en asterisk (*) i filtertexten för att representera från inget till valfritt antal
valfria tecken i valfri ordning.
Lägg in ett frågetecken (?) för att representera ett enstaka valfritt tecken.
Lägg in ett mellanslag ( ) för att representera från ett till valfritt antal valfria tecken i
valfri ordning.
Lägg in ett komma (,) för att separera filtertexter – texten tas med om ett eller flera
filter ger träff.
Lägg in escapetecken (~) för att representera asterisk, frågetecken, mellanslag, komma
eller apostrof i filtertexten.
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Lägg in ett fyrkanstecken (#) för att representera en enstaka siffra, eller tecknet #.
Lägg in en apostrof (’) i början av filtret för att matcha början på texten.
Lägg in en apostrof (’) i slutet av filtret för att matcha slutet på texten.
• Notera: Filtret är skiftlägesokänsligt.

Kolumn-specifika filter
Olika tabellbaserade verktyg

• Klicka på förstoringsglas-knappen till vänster om filterfältet för att expandera
kolumnspecifika fritextfilterfält ovanför alla kolumner (som är lämpliga för
fritextfiltrering).
• Filtret fungerar i realtid: Skriv in text/nummer ett eller flera filterfält – tabellen
filtreras direkt: Endast rader som matchar alla filterfält visas (matchande innehåll
markeras däremot inte).
• Klicka igen på förstoringsglaset för att gömma kolumnfiltren.
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Typ-/kategorifilter och menyer med multipla val
Olika verktyg

Många verktyg inkluderar “kategori”-filter som låter dig välja/välja bort vissa
informationskategorier, operatörer, etc. Andra låter dig välja ett eller flera alternativ
inför en viss operation.
Menyerna för dessa öppnas med motsvarande filter/valmenyknapp, se exempel nedan.
Klicka igen på knappen för att stänga menyn.
Menyknapp. Klicka för att öppna/stänga menyn.
Inom parentes visas antal valda/totalt antal
menyalternativ.
Fritextfilter. Klicka för att öppna/stänga menyn.
Inom parentes visas antal visade/totalt antal
menyalternativ.
Sortering. Klicka på kolumnfält för att sortera
efter vald/ej vald eller grundsortering
(alfabetisk/kategorisekvens). För att sortera
efter vald/ej vald i omvänd ordning klicka igen
på kolumnfältet.
Val. Kryssa i/ur menyalternativ. Kontroll-klicka
för att markera flera alternativ (Windows
standard) – därefter kan du klicka i en av
kryssrutorna för att välja/välja bort alla
markerade. Skift-klicka på två alternativ för att
markera alla mellan dessa (Windows standard).
Därefter kan du klicka i kryssrutorna för att
välja/välja bort alla.
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Sortera tabeller
Olika verktyg

I princip alla tabeller i Traffic Studio kan sorteras efter innehållet i en vald kolumn (och
i vissa tabeller även efter två valda kolumner, se enskilda verktygskapitel).
• Klicka på kolumnhuvudet för att sortera tabellen efter innehållet i kolumnen. Klicka
igen för att sortera i omvänd ordning, se nedan.

Konfigurera tabeller och listor
Olika verktyg

De flesta tabeller i Traffic Studio kan enkelt konfigureras för att passa dig som
användare, både när det gäller vilka kolumner som skall visas och den ordning
kolumnerna visas.
• Notera att din kolumnkonfiguration (med något undantag) inte sparas mellan
sessioner.

Dölj/visa kolumner
Högerklicka på kolumnrubrikraden för att öppna visa/dölj-kolumnmenyn. Klicka ur/i
rutorna för att endast visa de kolumner du behöver. Stäng menyn genom att klicka
utanför kolumnfältet.
Notera: I äldre verktyg nås denna meny genom tabellens vanliga snabbmeny, se
exemplet nedan.
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Flytta kolumner
Du kan även ordna kolumnerna i den ordning du vill ha dem i listan, för att till exempel
enklare kunna jämföra information i två närliggande kolumner.
• Klicka på ett rubrikfält, håll nere och dra kolumnen horisontellt åt vänster/höger i
listan. En markör i kolumnrubrikfältet visar var kolumnen kommer placeras när du
släpper upp musknappen.
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Klipp och klistra från TS-verktygslistor
till andra applikationer
Ett antal Traffic Studio-verktyg erbjuder möjligheten att markera och kopiera den
visade informationen direkt för inklistring i andra applikationer, som till exempel
kalkylprogram och ordbehandlare.
Markera en rad, eller flera (med standard Windows ctrl-klick eller shift-klick).
Tryck Ctrl+C
Öppna applikationen du vill klistra in informationen i och tryck Ctrl+V
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Systemnotifiering
Vid större/allvarligare förändringar i systemet visas i nedre högra verktygsfönstret en
notifiering med information och eventuella interaktionsknappar, beroende på situation.
Se kapitel 11.1 för information om notifieringar.
• Ett exempel: Vid oplanerat trafikdatabyte under drift kommer centralsystemet och
uppkopplade TS-applikationer att använda olika trafikdata (vilket kommer ge
problem) - tills applikationerna åter uppkopplats mot centralsystemet och då fått nytt
trafikdata.
Notifieringen som varnar för detta innehåller en ”Återanslut”-knapp för att snabbt
och enkelt koppla från och till applikationen för att synkronisera trafikdatat, se
nedan.
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Verktyg, Översikt
Det är verktygen som ger applikationen dess funktionalitet. Här går vi igenom alla verktyg
och deras inställningar. (Inställningar som hanteras av administratör hittar du i den
separata administratörsmanualen.)
• Notera: För enskilda operatörer är informationen om andra operatörers fordon starkt
begränsad. I statusfält för andra operatörers fordon visas “???” för att indikera att
information inte är tillgänglig.
• För andra operatörers fordon ger även snabbmenyerna för fordon begränsad
funktionalitet.

Verktygsinställningar
De flesta verktygsinställningar görs normalt av administratören. Verktygskonfigurationen
beskrivs i den separata Administratörsmanualen (TrafficStudio Administratörsmanual).
• Notera att en del verktyg har integrerade verktygsinställningar som inte kräver att du
kopplar ner systemet. Dessa beskrivs i respektive verktygskapitel i denna manual, se
nedan.
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Verktyg för trafikdatahantering
Importera trafikdata
Verktyg > Importera trafikdata

Verktyget Importera trafikdata använder du för att importera, godkänna och driftsätta
trafikdata i Consat Telematics-systemet. Det ger dig ett överskådligt gränssnitt för att
starta importen manuellt eller, beroende på systemkonfiguration, schemalagt/automatiskt
en gång per dygn.
Verktyget ger tillgång till lättlästa importloggar över eventuella problem – och på en
separat flik, kompletta loggar över alla händelser under importen (för avancerade
användare).

Trafikdata och ljudresurser
Trafikdataimporten inkluderar, i system som inkluderar ljudutrop i fordon och
hållplatsskyltar, normalt även de ljudresurser som behövs för att ”täcka” det trafikdata
som importeras (linje-, hållplatsutrop etc.). Saknas nödvändiga ljudfiler kommer detta att
noteras i importloggen. Se listan över ”Importhändelser och importfel” i slutet av detta
kapitel.

En trestegsprocess
Importprocessen är uppdelad i tre distinkta steg: 1. Import > 2. Verifiering > 3.
Driftsättning
Varje steg kan övervakas i realtid i Importera trafikdata och en loggfunktion visar de
senaste tre importerna, inklusive eventuella loggade fel etc.

Rättigheter och låsta verktygsfält
Beroende på dina rättigheter och systemkonfigurationen kan importstegen vara låsta
(skrivskyddade). Dessa är då utgråade och har lås-symboler i övre högra hörnet. Du kan
då övervaka importer men inte starta/godkänna trafikdata, etc.
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Realtidsvisning
Alla användare som har Importera trafikdata aktivt ser importstatusen i realtid. Du kan
alltså se när någon annan användare manuellt startar en import, ändrar inställningar för
schemalagd import eller godkänner trafikdata.
All initiering av importer och godkännande eller avslag av importerade data stämplas med
användarnamn och tidpunkt och visas tydligt i verktyget. Händelser, varningar och
hindrande fel under importen loggas och tidsstämplas och de tre senaste importerna är
tillgängliga i loggvyn som har en egen flik i verktyget.

Verktygsöversikt
Importera trafikdata har tre eller fyra flikar: Importera, Logg, Loggfil och, beroende
på systemkonfiguration, Automatisk import: Konfiguration.

Här hittar du verktygets tre huvudsektioner motsvarande de tre stegen i importprocessen.
Endast ett steg är aktivt åt gången, övriga är utgråade.
Importsekvensen löper från vänster till höger i verktyget och ett steg måste ha fullföljts
för att verktyget ska växla till nästa steg. I varje steg visar en förloppsindikator hur
processerna i det steget fortskrider.

1

2 3

Importera trafikdata

Verifiera trafikdata

Driftsätt trafikdata

Här kan du manuellt starta en import av
trafikdata för valt antal dagar framåt i
tiden.

Var Obligatorisk verifiering vald vid manuell import
eller om schemalagd automatisk verifiering är
avaktiverad stannar processen här och inväntar att
du kontrollerar att trafikdatat stämmer och att du

Här kan du manuellt driftsätta
data som laddats upp.

godkänner eller avslår detta.

detta steg vara konfigurerat för
automatisk driftsättning valda
veckodagar.

Även om schemalagd import är aktiv kan
du alltså när som helst starta en manuell
import (utom när en import pågår).
Notera att du i ett testsystem kan välja
importkälla med en meny i denna sektion,
se föregående stycke.

Annars passeras steget utan att invänta
verifieringsbeslut.

Vid schemalagd import kan

Du kan även välja att – i nödfall – vid
driftsättningen skriva över data nu i drift.
Detta bör endast göras vid allvarliga
problem med dagens data.
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1. Importera trafikdata
Startas manuellt med kontrollerna för manuell import eller schemalagt enligt
inställningarna för schemalagd import.
• Notera: Beroende på konfiguration kan testsystem även ha en meny för val av
importkälla. Med denna meny kan du normalt välja mellan att importera data till
testsystemet antingen från ditt planeringssystem, eller från produktionssystemet. Se
bilden nedan.

• Notera: Beroende på konfiguration kan du ha en meny för tidsperiod - antalet dagar
du importerar trafikdata för. Menyn visar alla tillgängliga alternativ, se nedan.

Importera, skriv över data i drift

Då dagens data (i drift) innehåller allvarliga fel eller saknar viktiga delar kan du, efter felen
korrigerats, genom att kryssa i ”Skriv över data i drift” och genomföra en [manuell]
import, skriva över data nu i drift direkt efter steg 3 av importprocessen. En varningsruta
visas där du behöver bekräfta funktionen, se nedan.
Detta kommer medföra att de delar av systemet som använder just det data som ändras
kommer att tappa synkroniseringen med centralsystemet/rapportera ”fel” under en
period – vilket medför felaktig statistik under den tiden men framför allt problem för
externa system som sällan uppdaterar trafikdata så ofta. Även uppkopplade TSapplikationer kommer behöva återansluta mot centralsystemet (se kapitel Fel! Hittar inte
referenskälla.).
Väg dessa resulterande problem mot felen i driftsatt data innan du beslutar dig för att
skriva över detta.
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2. Verifiera trafikdata
Verifieringssteget, steg 2, kan antingen passeras utan verifiering, eller konfigureras för
manuell eller automatisk verifiering.
• Vid manuell verifiering av antingen schemalagd eller manuell import stannar
importprocessen och inväntar att du godkänner data - efter att du kontrollerat
trafikdatat som visas i verktygen Planerad trafik och Omloppsgraf.
Först då du godkänt data kommer processen gå vidare till driftsättningssteget.
• Vid automatisk verifiering av schemalagd import jämförs den aktuella importen
med det trafikdata som är i drift. Avviker antalet omlopp per dag i den aktuella
importen mer än en viss procent (det konfigurerade tröskelvärdet) så antingen stoppas
importen eller så hindras enskilda operatörers data för avvikande dagar att importeras
och ersätta det befintliga data. Se nedan för utförligare beskrivning.

3. Driftsätt trafikdata
I detta steg kan data driftsättas antingen manuellt eller automatiskt, beroende på
konfiguration.
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Konfigurera Automatisk/Schemalagd import
(Systemberoende funktion)
Under fliken Automatisk import: Konfiguration ställer du in schemalagd import av
trafikdata (en gång per dygn vid vald tidpunkt).

Vid schemalagd import kan du även välja att aktivera automatisk verifiering av trafikdatat
istället för manuell verifiering (se nästa avsnitt för information om manuell verifiering).
Vid denna automatiska ”verifiering” jämförs antalet turer dag för dag, ett visst antal
dagar framåt i tiden (från importtillfället) med motsvarande data i drift. Se tabellen
nedan för mer detaljerad beskrivning.
Notera: Under Driftsätt trafikdata kan du välja vilka dagar som den schemalagda
importen ska gå hela vägen och automatiskt driftsätta importerat data. Även om
importen initieras varje dag behöver den alltså inte resultera i en driftsättning varje
dag.

Rubrik

Beskrivning

1 Importera

Importsteg 1: Ladda in data till importsystemet.

trafikdata
Schemalagd import:
Aktiv (kryssruta)

Aktivera/avaktivera schemalagd import. Då du klickar ur
kryssrutan gråas övriga kontroller ut för att visa att hela
funktionen är inaktiv.
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Rubrik

Beskrivning

Datakälla (meny) –
gäller endast
testsystem

I testsystem kan du, beroende på systemkonfiguration, välja
datakälla för den schemalagda trafikdataimporten med hjälp
av denna meny. Normalt kan du välja mellan att importera data
från antingen ditt planeringssystem eller från
produktionssystemet. Se bilden nedan.

Tidsperiod (meny)

Hur många dagars data framåt i tiden som skall importeras

Schemalagd tid för
import:

Tidpunkt då importen skall starta, varje dygn.

2 Verifiera
trafikdata

Importsteg 2: Verifiera data i importsystemet automatiskt eller
manuellt

Schemalagd
verifiering:

Automatisk verifikation/Manuell Verifikation: Välj automatisk eller
manuell verifikation av data.
Då funktionen manuell verifikation är vald stannar
importprocessen i steg två och inväntar manuell verifiering,
vilket sedan alltid följs av manuell driftsättning.
Då Automatisk verifikation är vald jämförs antalet turer i
importerat data med driftsatt data i två separata processer: En
process som kan stoppa hela importen vid stora totala
avvikelser, och en som endast hindrar import av data vissa
dagar från enskilda operatörer, se nedan.
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Rubrik
Avvikelse totalt antal
turer stoppar importen

Beskrivning

Här jämförs antalet turer från alla operatörer i det befintliga
trafikdatat med motsvarande antal i det ”nya” trafikdatat - dag
för dag, ett valt antal dagar framåt i tiden.
Skillnader mindre än ett visst procentuellt gränsvärde
accepteras. Gränsvärdet anges i procent (av antalet omlopp i
det befintliga trafikdatat den specifika dagen).
Då den procentuella skillnaden mellan antalet turer i trafikdatat
i drift och det trafikdatat som importeras är större än det
procentuella gränsvärdet, stoppas hela importprocessen.
(För stora skillnader mellan driftsatt och nytt trafikdata
symboliseras av det röda området i figuren nedan).

Jämförelse, antal turer i driftsatt och nytt
trafikdata, dag Y, alla operatörer.
EJ OK,
Importstopp
Tröskelvärde
+/- X% av
antal turer,
data i drift

OK

EJ OK,
Importstopp

Antal turer,
trafikdata i
drift

Antal turer,
nya trafikdata
Alla operatörer.

Alla operatörer.

Här väljer du hur många dagar framåt (från första dagen
trafikdatat omfattar) som ska jämföras, enligt processen ovan.
(Tänk på att planerad trafik långt fram i tiden kan avvika mycket
– håll nere antalet dagar för jämförelsen).

•

3 Driftsätt
trafikdata

Då importen stoppas av verifieringsprocessen kommer
detta förstås att visas i loggen, och noteras i
statusmail till berörda användare, se följande kapitel.

Importsteg 3 – överför data från importsystemet till system i
drift/DFS, fordon.
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Rubrik

Beskrivning

Aktiv (kryssruta)

Aktivera/avaktivera schemalagd driftsättning.
Denna funktion är endast möjlig att aktivera då schemalagd
verifiering är aktiverad. Vid manuell verifikation driftsätts även
data manuellt.

Dagar (kryssrutor)

Ikryssade veckodagar kommer importen att avslutas med en
automatisk driftsättning av data.

Schemalagd import, automatisk verifiering
När en schemalagd import startat visas detta i förloppsindikatorn i steg 1.
Förloppsindikatorn, ”Importstatus/avbryt”, visar hur långt importprocessen förlöpt.
Både förfluten tid och beräknad återstående tid visas i förloppsindikatorn.
• Användaren som visas i indikatorn anges som ”Schemalagd import”.
• Indikatorn är gröntonad så länge inga fel upptäcks men växlar till gult om
varningar loggats. Då ett hindrande fel avbryter importen växlar indikatorn och
loggsymbolen till rött. (Se följande kapitel om loggfliken och alla informationsoch felmeddelanden).
• Då automatisk/schemalagd verifiering och driftsättning är aktiv visas förloppen i
dessa steg på samma sätt.
• Verifieringen sker enligt beskrivningen i tabellen ovan.
• Då manuell verifiering och driftsättning är konfigurerad i den schemalagda
importen fungerar dessa steg precis som vid manuell import, se följande stycke.
•

Obs! Om importprocessen avbryts av hindrande fel kommer verktyget att
automatiskt försöka importera data igen, efter en viss väntetid som
konfigureras på servernivå.
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Importera trafikdata: Manuell import
Oavsett om schemalagd import är aktiverad eller inte kan du när som helst starta en
manuell import (utom när en import redan pågår). Du kan välja den tidsperiod importen
ska omfatta, om obligatorisk manuell verifiering i steg 2 ska krävas eller ej och om du ska
skriva över data nu i drift.
•

Är funktionen Obligatorisk verifiering aktiv kommer importprocessen stanna
vid steg 2. Verifiera trafikdata, och invänta manuellt godkännande (eller
avslag) av trafikdata. Även då manuell verifiering är vald vid schemalagd
import stannar processen vid steg två och inväntar godkännande/avslag av
data.

•

Är obligatorisk verifiering inaktiv vid manuell import laddas data automatiskt
upp i steg 2. och processen går direkt vidare till steg 3.

Så här ser kontrollerna för manuell import ut:
Meny: Datakälla
Endast QA-system. Välj
datakälla.

Obligatorisk
verifiering

Meny: Tidsperiod
(konfiguration)

Aktivera/inaktivera
manuell obligatorisk
verifiering i steg 2
genom att klicka i/ur
denna kryssruta. Grön
bock betyder at
manuell verifiering
krävs.
Då obligatorisk
verifiering ej är aktiv
kommer trafikdatat att
laddas upp direkt efter
importen (om inga
hindrande fel stoppat
importprocessen
förstås).

Skriv över data i drift Starta Import
Klicka i för att skriva över
dagens data/data i drift
vid driftsättningen.
(Varningsdialogruta visas
när du startar importen).

Klicka på knappen för att
starta importen.

Här hittar du en meny med alternativ för
hur många trafikdygns trafikdata framåt
i tiden (inklusive aktuella specifika
datum) som ska importeras.

Notera: Kommer leda till
driftstörningar/felaktig
statistik, etc.
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1.

Importera trafikdata

Förloppsindikatorn (Importstatus/avbryt) visar användaren som startat importen,
förfluten tid och beräknad återstående tid. Indikatorn är gröntonad så länge inga
hindrande fel upptäcks men växlar till gult om varningar loggats och till rött vid
hindrande fel.
•

Vid varningar växlar även symbolen i loggknappen från den blå
informationssymbolen till gul varningssymbol.

•

Vid hindrande fel som avbryter importen visas en röd felsymbol på loggknappens
plats.

Klicka på loggknappen (se bilden nedan) för att öppna importloggen.
Förfluten tid och beräknad återstående
tid

Visa importlogg
Klicka på loggknappen för att öppna
loggvyn.

Användare som startat importen

Avbryt import
Klicka på det röda krysset för att avbryta
en pågående import. En dialogruta visas
där du måste bekräfta att du vill avbryta.

2. Verifiera trafikdata
När första steget, Importera trafikdata, är klart växlar verktyget till nästa steg, 2. Verifiera
trafikdata. Överst i sektionen hittar du information om det dataset som importerats (och
vem som startat importen om den är manuellt startad).
Dataset och användare
Här hittar du information om vilket dataset
som importerats, vem som startat importen
och när, samt hur många dagar som täcks
av datasetet.
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Ingen obligatorisk verifiering av trafikdata
Var obligatorisk verifiering ej ikryssad i Steg 1 kommer trafikdata direkt att laddas
upp för driftsättning. I detta fall är knapparna för avslag eller godkännande utgråade och
processen går efter uppladdningen direkt vidare till steg 3. Driftsättning.
I förloppsindikatorn under ”Uppladdningsstatus för godkända trafikdata” visas då
”Automatisk verifiering”.
Uppladdningen avbryts vid hindrande fel (röd varningssymbol i loggknappen). Systemet
kommer i så fall att efter en konfigurerbar tid försöka ladda upp datasetet igen.

Obligatorisk verifiering av trafikdata
Om obligatorisk verifiering var ikryssad i Steg 1. Importera trafikdata, så stannar verktyget
vid steg 2 och väntar på beslut från dig:
•

Obs! Efter steg 1 är klart och Importera trafikdata växlat till steg 2 kan det ta
en stund innan trafikdata laddats in till importsystemet och Utforska planerad
trafik och Omloppsgraf blir aktiva i applikationen så du kan bedöma data.

1. Använd Utforska planerad trafik och Omloppsgraf (se motsvarande
verktygskapitel) för att kontrollera att allt trafikdata stämmer med den planerade
trafiken.

2. Därefter godkänner eller avslår du trafikdata genom att klicka på motsvarande knapp.
Se följande stycke.

Avslå trafikdata

Godkänn trafikdata

Klicka på Avslå-knappen för att, av någon
anledning, kasta importerat trafikdata.

Klicka på Godkänn-knappen för att bekräfta att du kontrollerat
trafikdata och godkänner det.
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Avslå eller Godkänn trafikdata, uppladdningsförlopp
När du kontrollerat trafikdata använder du knapparna Avslå eller Godkänn för att
bestämma om data ska skickas vidare till driftsättning, eller om det ska kastas.
Både Avslå och Godkänn öppnar dialogrutor där du måste bekräfta ditt val, se bilden
nedan.
Ångrar du dig och klickar Nej i någon av dialogrutorna är det som om du aldrig tryckt på
Avslå/Godkänn och du kan välja på nytt.

Avslaget data kastas
Bekräftar du att du vill avslå det
importerade datat. Detta kastas.

Uppladdningsstatus och
förloppsindikator
Visar användare som godkänt trafikdatat,
förlupen tid och beräknad återstående tid.
Indikatorn är grön om uppladdningen
förlöper utan varningar men växlar till gult
vid varningar och rött vid hindrande fel.
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Manuellt återstartad uppladdning vid Hindrande Fel
Ett tillfälligt kommunikationsproblem kan ligga bakom en misslyckad uppladdning, vilket
leder till hindrande fel (röd förloppsindikator och röd varningssymbol i loggknappen).
Testa då alltid att manuellt starta uppladdningen igen:
1. Klicka först på Loggknappen för att kontrollera varför uppladdningen misslyckades
(inte nödvändigt). Klicka på Importera-fliken för att komma tillbaka.
2. Tryck på Godkänn för att starta uppladdningen igen.

3. Driftsätt trafikdata

Driftsätt trafikdata schemalagt/automatiskt
Efter att importerat trafikdata verifierats automatiskt kan Importera trafikdata
konfigureras för automatisk driftsättning de dagar som valts i konfigurationen. Vid
driftsättningen överförs data till DFS för distribution till fordonen och till driftssystemen.
Vid automatisk driftsättning visas ”Schemalagd driftsättning” i driftsättningsindikatorn
under driftsättningsprocessen.

Driftsätt trafikdata manuellt
Då den schemalagda importen konfigurerats för manuell driftsättning (till exempel då
manuell verifiering valts), eller vid manuell import, så driftsätts även data manuellt.
Detta görs på motsvarande sätt som i verifieringssteget med avslå/godkänn-knappar (se
bilden nedan). I den övre delen av driftsättningssteget visas information om importen och
den användare som godkänt data och när.
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Dataset och användare
Här hittar du information om vilket dataset
som (ev.) ska driftsättas, vem som godkänt
datat och när, samt hur många dagar som
täcks av datasetet.

Godkänn
När du trycker på Godkänn startas
driftsättningen direkt.

Avslaget data kastas direkt
När du trycker på Avslå kastas datasetet
direkt.

Driftsättningsstatus och
förloppsindikator
Visar användare som driftsatt
trafikdatat, förlupen tid och
beräknad återstående tid.
Indikatorn är grön om
uppladdningen förlöper utan
varningar men växlar till gult vid
varningar och rött vid hindrande fel.
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Klicka på loggknappen under
driftsättning för att se loggen.
Knappen växlar från blå
informationssymbol till gul
varningssymbol vid varningar och till
röd vid hindrande fel. Se följande
kapitel om loggar för mer
information om felsymboler och
olika typer av fel.
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Loggar
Loggar för de tre senaste importerna finns tillgängliga under loggar-fliken i lättläst form.
(Det finns även kompletta loggfiler tillgängliga under fliken Loggfil, se följande stycke.)

•

Loggen för en pågående process kan du öppna med loggknappen till höger
om förloppsindikatorn i det aktuella importsteget. Beroende på nuvarande
status kan knappen se olika ut (se nedan för beskrivning av
loggstatussymbolerna som används både i loggknapparna och i
logghändelselistan).

Symboler i loggknapparna

Loggknapp – öppna logg: Inga varningar i
loggen
Loggknapp – öppna logg: Loggen innehåller varningar (icke hindrande fel)
– Visas även för import som skriver över data i drift.

Loggknapp – öppna logg: Loggen innehåller hindrande fel,
importen/uppladdningen avbröts.

•

När du klickar på en loggknapp visas loggfliken med aktuell logg vald, se
nedan:

Logg-fliken
Under loggfliken listas de tio senaste importloggarna (konfigurerbart antal). I varje
loggfält hittar du tre översiktsindikatorer som visar om importen passerat motsvarande
steg eller om hindrande problem uppstått. Dessa indikatorer visar även med loggfältet
minimerat om importen löpte hela vägen till driftsättning, eller ej.
• Expandera en importlogg genom att klicka på expansionspilen i loggfältets vänsterkant,
se nedan.
• Importfel av samma typ loggade i sekvens grupperas för enklare översikt.
Expandera gruppen genom att klicka på expandera-knappen i vänsterkanten, se nedan.
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Fritextfilter: Filtrera logglista

Importerat dataset

Sortera efter kolumninnehåll

Översiktsindikatorer

Genom att klicka på kolumnhuvud.

Importsteg

Expandera/
minimera
logg

Expandera/Minimera importfelgrupp
Antalet individuella fel i gruppen är angivet inom parentes.

Rubrik

Beskrivning

Index

Ordningsnummer för logghändelserna.

Importsteg

Symboler visar vilket steg händelsen loggades
Import
Verifikation
Driftsättning

Här visas med symboler, motsvarande dem i
loggknapparna, vilken allvarlighetsnivå händelsen
hade:
Information – inget fel.
Allvarlighets
Mindre allvarligt icke hindrande fel. Även vid
import som skriver över data i drift.
Hindrande fel – importen stoppades.
Kategori

Händelse/fel-kategori

Typ

Händelsetyp

Beskrivning

Kort text, inklusive variabler, som beskriver
problemet/händelsen, se listan nedan.
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Importhändelser och importfel
I loggen visas importsekvensen, inklusive eventuella fel i form av dessa fördefinierade
händelser/fel.

DataLogLevel

Debug

Debug

Debug

DataLogLevel

Info

Information

Information

DataLogLevel

Warnin
g

Varningsfel

Varningsfel

DataLogLevel

Error

Hindrande fel

Hindrande fel

EmailStarted

Startad

Dataimport ({0}) Startad av {1} för {2}
trafikdygn

EmailDoneOk

Avslutad ok

Dataimport ({0}) Import avslutad ok

EmailDoneError

Avslutad med
fel

Dataimport ({0}) Import avslutad med
hindrande fel:{1}

EmailDoneAborted

Avbruten

Dataimport ({0}) Import avbruten av {1}

EmailDeployStarted

Startad

Driftsätting ({0}) startad av {1}

EmailDeployDoneOk

Avslutad ok

Driftsätting ({0}) avslutad ok

EmailDeployDoneErr
or

Avslutad med
fel

Driftsätting ({0}) avslutad med hindrande
fel:{1}

IMPORT_STARTED

1

Startad

{2} Import Startad av {0} för {1} trafikdygn

IMPORT_ENDED_OK

2

Avslutad ok

{0} Import Avslutad ok

VERIFY_STARTED

3

Startad

{1} Verifiering Startad av {0}

VERIFY_ENDED_OK

4

Avslutad ok

{0} Verifiering Avslutad ok

DEPLOY_STARTED

5

Startad

{1} Driftsättning Startad av {0}

DEPLOY_ENDED_OK

6

Avslutad ok

{0} Driftsättning Avslutad ok

IMPORT_STARTED_NO
_DAYS

7

Startad

{2} Import Startad av {0}

IMPORT_ABORTED

10

Avbruten

{1} Import Avbruten av {0}

IMPORT_ABORTED_D
ONE

11

Avbruten

{0} Import Avbruten ok
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IMPORT_ENDED_ERRO
R

100

Avslutad med
fel

{1} Import Avslutad p.g.a hindrande fel:{0}

VERIFY_REJECTED

20

Avvisad

{1} Verifiering Avvisad av {0}

VERIFY_ENDED_ERRO
R

101

Avslutad med
fel

{1} Verifiering Avslutad p.g.a hindrande fel:{0}

DEPLOY_REJECTED

30

Avvisad

{1} Driftsättning Avvisad av {0}

DEPLOY_ENDED_ERRO
R

102

Avslutad med
fel

{1} Driftsättning Avslutad p.g.a hindrande
fel:{0}

DataTypeCode

1002

Destination
saknas

DatedVehicleJourney Id:{0} Datum: {1}:
Huvudman:{2} Linje: {3} Tur: {4} saknas på
grund av ingen destination

DataTypeCode

1003

Bortagen
fordontjänst

Datum: {0} Huvudman: {1} Operatör: {2} Linje:
{3} Tur: {4} saknas på grund av borttagen
fordonstjänst

DataTypeCode

1004

Överlappande
turer

Överlappande turer(nummer {3} och {4}) i
omlopp {2} för operatör {1} på trafikdygn {0}

DataTypeCode

1005

Dubbel tur

Turen {3} på linje {2} operatör {1} på
trafikdygn {0} finns fler än en gång

DataTypeCode

1100

Destination
saknas

Destination id({0}) finns inte

DataTypeCode

1104

Ogiltigt
avstånd

Ogiltigt avstånd({2}) mellan hållplats {0} och
hållplats {1}

DataTypeCode

1105

Importfil
saknas

Importfile {0} finns ej

DataTypeCode

1106

Kolumn
saknas

Filen {0} skall innehålla {2} kolumner men
filen innehåller {1} kolumner

DataTypeCode

1107

Null cell

I filen {0} på rad {1} kolumn {2} får inte vara
null

DataTypeCode

1108

Fel primär
nyckel

Fel primär nyckel i fil {0} rad {1} värde {2}

DataTypeCode

1109

Fel
refererande
nyckel

Fel refererande nyckel i fil {0} rad {1} kolumner
{2} värden {3}

DataTypeCode

1110

Överlappande
turer

Turerna överlappar för block {0} mellan tur {1}
rad {2} och tur {3} rad {4}

DataTypeCode

1111

Ingen
ankomsttid

Sista tiden på turen i filen {0} rad {1} har
ingen ankomsttid
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DataTypeCode

1112

Ingen
avgångstid

Första tiden på turen i filen {0} rad {1} har
ingen avgångstid

DataTypeCode

1113

Tid avvikelse

Avgångstiden är tidigare än ankomsttiden i
filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1114

Tid avvikelse

Föregående avgångstid är senare än
nuvarande avgångstiden i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1115

Tid avvikelse

Föregående ankomsttid är senare än
nuvarande ankomsttid i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1116

Tid avvikelse

Föregående ankomsttid är senare än
nuvarande avgångstid i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1117

Tid avvikelse

Föregående avgångstid är senare än
ankomsttid i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1118

Ospecifierade
tider

Varken ankomsttiden eller avångtiden är
angiven i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1120

Sekvens fel

Sekvensnummret måste starta med 1 i filen
{0} rad {1}

DataTypeCode

1121

Sekvens fel

Sekvensnummret måste öka med 1 i filen {0}
rad {1}

DataTypeCode

1122

Länk fel

Länken måste start och sluta på en hållplats,
felet finns i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1123

Rad fel

Raden måste sluta med ;ret i filen {0} rad {1}

DataTypeCode

1124

Okänd fil

Okänd fil {0}

DataTypeCode

1125

VehicleDisplay
Code saknas

TripNumber {0}, PAT {1},{2}, saknar Vehicle
display code

DataTypeCode

1126

Ogiltigt värde

Värdet '{3}' i filen {0} på rad {1} i kolumn {2} är
ogiltigt

DataTypeCode

1127

Import
avbruten

Hastus, PTS,TPS har olika längd, TRP = {0}.
Import avbruten.

DataTypeCode

1128

PlaceIdentifier
saknas

Hastus, PLC.PlaceIdentifier {0} saknar district i
NDE

DataTypeCode

1129

Namn för
långt

Destination namn {0} för långt

DataTypeCode

1130

Namn för
långt

Hållplatsområde namn {0} för långt

DataTypeCode

1131

Namn för
långt

Hållplats namn {0} för långt
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DataTypeCode

1132

Namn för
långt

Municipalitetsnamn {0} för långt

DataTypeCode

1133

Namn för
långt

Operatör namn {0} för långt

DataTypeCode

1134

Namn för
långt

Linje namn {0} för långt

DataTypeCode

1135

Namn för
långt

Riktning namn {0} för långt

DataTypeCode

1136

Namn för
långt

Omlopp namn {0} för långt

DataTypeCode

1137

Namn för
långt

Fordontjänst namn {0} för långt

DataTypeCode

1138

Omlopp antal
fel

Omlopp i test {0} i produktion {1}, dag {2}

DataTypeCode

1139

Omlopp antal
fel

Omlopp i test {0} i produktion {1}, dag {2} fr
operatör {3}

DataTypeCode

1140

Värde saknas

PAT {0} VehicleDisplayCode saknas, får
standardvärde

DataTypeCode

1141

Stop Identifier
saknas

Stop Identifier {0} i .NET saknas i .NDE och/eller
.PAT: Importen stoppad

DataTypeCode

1142

Hållplats
saknas

Rutt {0}saknar hållplats(er) Importen stoppas

DataTypeCode

1143

Internal Trip
nummer
saknas

Omlopp{0}: Internt turnummer {1} saknas

DataTypeCode

1144

Route match
saknas

Ingen matchande rutt hittades för internt
turnummer {0} in .PAT: Importen stoppad

DataTypeCode

1145

Hastus fel

Hastus formatfel i {0} linje {1}, rad = {2}:
Import stoppad

DataTypeCode

1146

Databas fel

{0}

DataTypeCode

1147

Ljudfiler

Ljudfil för destination {0} med id {1} saknas

DataTypeCode

1148

Ljudfiler

Ljudfil för hållplats {0} med id {1} saknas

DataTypeCode

1149

Ljudfiler

Ljudfil för linje {0} med id {1} saknas

DataTypeCode

1150

Ljudfiler

Ljudresursen för linje innehåller {3} filer, {1}
saknas, {4} bytes.

DataTypeCode

1151

Ljudfiler

Ljudresursen för destinationer innehåller {3}
filer, {1} saknas, {4} bytes.
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DataTypeCode

1152

Ljudfiler

Ljudresursen för area innehåller {3} filer, {1}
saknas, {4} bytes.

DataTypeCode

1153

Dataimport

Operatör {0}, behåller befintlig trafikdata {4}.
Antal omlopp skiljer mer än {1} procent, antal
nya {2}, befintliga {3}.

DataTypeCode

1154

Dataimport

Avbryter import. Nya omlopp skiljer mer än
{0} procent, antal nya {1}, befintliga {2}.

DataTypeCode

1155

Dataimport

Okänd destination {0}, {1}.

DataTypeCode

1156

Dataimport

Koordinat {0}, {1} för hållplats {2}, {3} utanför
godkänd geografisk zon.

DataTypeCode

1157

Dataimport

Felaktig samtrafik för företag med id {0}
samtrafik sträng {1} orginal regtopsträng {2}

DataTypeCode

1164

Varning

Warning, dep/arr-times must be increasing
or same, check journey {0}, seqnum= {1},
regtopprow = {2}

DataTypeCode

1174

Varning

Tur {0}, Regular' aldrig giltig, kommer ej att
användas.

Importstatistik

Statistik visas för alla importer
Dataimport

Import Statistics, day {datum}, company
{operatör} added/removed/changed/equal
blocks [antal
tillagda/borttagna/ändrade/oförändrade
omlopp] journeys [antal
tillagda/borttagna/ändrade/oförändrade
turer]

Typiska trafikdatafel och konsekvenserna för systemet
Här nedan har vi listat de vanligaste trafikdataproblemen och vad dessa får för
följder i CTS. Vi kommer bygga på listan och förklaringarna allteftersom vi får in
önskemål från våra kunder.

Paid short distance
Paid large distance
Dessa varningar Indikerar att avståndet mellan de angivna hållplatserna är fel.
Avståndet mellan två hållplatser som är specificerat i dataimportfilerna är kortare/längre
än det avstånd som man får när man summerar avståndet mellan länkpunkterna.
Detta kan ge problem med positionering samt med att ”Nästa hållplats”-utropet sker för
sent eller för tidigt, beroende på vilket avstånd som är det korrekta. (Både utropet i
fordonet och prognosen kan bli fel).
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Invalid distance
Denna varning indikerar att avståndet mellan de angivna hållplatserna är fel, det vill säga
att det geografiska avståndet är kortare (eller mycket längre) än det angivna länkavståndet.
Detta kan ge problem med positionering samt med att ”Nästa hållplats”-utropet sker för
sent eller för tidigt, beroende på vilket avstånd som är det korrekta. (Både utropet i
fordonet och prognosen kan bli fel).

Journeys overlap
Eftersom ett fordon endast kan rapportera från en tur i taget så är omlopp med
överlappande turer inte bra, dvs turerna överlappar i tid (typisk felplanering).
Detta resulterar i att fordonet kommer att bli försenat på den ena turen.

Name to long
Destination name ”Lædre - Egersund - Samfundets skole - Rundevoll skole” too long
Detta betyder att destinationstexen är för lång för att visas korrekt på destinationsskylten.

Dataimport
Block, failed to match day=2022-04-07,Name=100,journeyMapKey=102;2713534: 190001-01 16:22:00
Det här betyder att en tur inte kunde blocksättas, dvs tur 2713534 på linje 102 som startar
”2022-04-07 16:22:00” fanns inte i trafikdata (orsaken brukar vara att turen heter något
annat eller att starttiden är fel).
Följden av detta blir att blocket turen skulle ingå i inte blir korrekt och inget fordon
kommer att kunna rapportera från turen och det kommer bli cirkatider (ingen
realtidsinfo) på prognosen.
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Loggfil-fliken: ”Diff”-loggar, loggar för avancerade användare
och andra trafikdatafiler.
Denna flik ger dig tillgång till ett antal lättlästa differensfiler som överskådligt visar
skillnaderna mellan det valda datasetet och trafikdatat i drift (vid importtillfället).
För avancerade användare finns även de kompletta loggarna tillgängliga.
Beroende på system och trafikdata kan du här även välja och ladda ner andra
importerade filer (GTFS etc.). Dessa väljs och laddas ned precis som loggfilerna, se
nedan.
Menyer låter dig välja dataset och specifik loggfil/trafikdatafil och en Spara-knapp låter
dig spara den visade filen lokalt.
• Kontakta Consat Telematics för beskrivning av de ”råa” loggfilerna.

Fritextfilter

Meny: Välj Dataset

Meny: Välj Loggfil (eller annan trafikdatafil)
Knapp: Spara vald/visad fil lokalt på vald plats

Differens- och statistikloggar
I menyn väljer du någon av alla de olika loggfiler som finns tillgängliga för datasetet: Du
hittar inte minst olika filer för att snabbt och enkelt hitta skillnaderna mellan datasetets
trafikdata och det data som var i drift, då setet importerades. Du hittar både filer för
specifika skillnader (nodtyper) och enkel statistik över förändringar alla operatörer gjort
(filen TOTAL_BLOCKS), några dagar bakåt i tiden från importtillfället.

• Den valda loggfilen presenteras som en tydlig tabell du kan sortera eller filtrera efter
behov.
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• Nedan hittar du beskrivningar av de olika differens- och statistikfilerna.
Notera att denna del av applikationen är på engelska

DIFF Block
Denna fil listar alla omlopp som skiljer sig från det trafikdata som var i drift vid
importtillfället. Omlopp kan vara tillagda (added), borttagna (removed) eller ändrade
(updated).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer – för sortering etc.

Action

Added (tillagt)/Removed (borttaget)/Updated
(förändrat)

Type

[Block] (omlopp)

Id

Block ID number – internt omloppsnummer

Name

Block name - omloppsnamn

External Id

Block ID number– externt omlopps-ID

DIFF Block DIFF Summary
En statistisk översikt över hur många omlopp som ändrats per dag under en
tiodagarsperiod fram till importtillfället. Filen visar antalet ändrade omlopp per operatör.

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer – för sortering etc.
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Rubrik

Beskrivning

Action

Added (tillagda) /Removed (borttagna)/Updated
(ändrade
Notera: Om en operatör till exempel adderar tre omlopp
och ändrar två omlopp i det nya datasetet kommer
detta visas på två separata rader I listan.

Company

Operatör

[Date]

Datum – normalt visas tio dagar inklusive importdagen.

DIFF Destination
Denna fil listar alla destinationer som skiljer sig från det trafikdata som var i drift
vid importtillfället. Destinationer kan vara tillagda (added) eller borttagna (removed).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer.

Action

Added (tillagd)/Removed (borttagen)

Type

[Destination/Destination2/Via/Via2]

Id

Internt destinations-ID

External Id

Externt destinations-ID

Description

Visad destination

DIFF Direction
Denna fil listar alla riktningar som skiljer sig från det trafikdata som var i drift vid
importtillfället. Riktningar kan vara tillagda (added) eller borttagna (removed).
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Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer

Action

Added(tillaggd)/Removed(borttagen)

Type

[Direction]

Id

Internt riktnings-ID

External Id

Externt riktnings-ID

Description

Visad riktning
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DIFF Journey
Denna fil listar alla turer som skiljer sig från det trafikdata som var i drift vid
importtillfället. Turer kan vara tillagda (added) eller borttagna (removed).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer.

Action

Added (tillagd)/Removed(borttagen)

Type

[Journey]

Id

Internt tur-ID

Name

Turnamn

External Id

Externt tur-ID

Description

Operatör

DIFF Line
Denna fil listar alla linjer som skiljer sig från det trafikdata som var i drift vid
importtillfället. Linjer kan vara tillagda (added) eller borttagna (removed).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer.

Action

Added (tillagd)/Removed (borttagen)

Type

[Line]

Id

Internt linje-ID

External Id

Externt linje-ID
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Rubrik

Beskrivning

Description

Linjenamn

DIFF Link
Denna fil listar alla länkar (körvägar mellan två hållplatser) som skiljer sig från det
trafikdata som var i drift vid importtillfället. Länkar kan vara tillagda (added) eller
borttagna (removed).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer

Action

Added (tillagd)/Removed (borttagen)

Type

[Link]

Id

Internt länk-ID

From Description

Länkstart - hållplats

To Description

Länkslut - hållplats

From stop point external
Id

Länkstart – externt hållplats-ID

To stop point external Id

Länkslut – externt hållplats-ID

DIFF Route
Denna fil listar alla rutter som skiljer sig från det trafikdata som var i drift vid
importtillfället. Rutter kan vara tillagda (added) eller borttagna (removed).
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Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer

Action

Added (tillagd)/Removed(borttagen)

Type

[Route]

Id

Internt rutt-ID

Name

Ruttnamn

Route description

Ruttbeskrivning (t.ex. starthållplats > destination)

Line name

Linje som använder rutten

Direction description

Riktning

DIFF Stoparea
Denna fil listar alla hållplatsområden som skiljer sig från det trafikdata som var i
drift vid importtillfället. Hållplatsområden kan vara tillagda (added) eller borttagna
(removed).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer

Action

Added (tillagd)/Removed(borttagen)

Type

[Stoparea]

Id

Internt hållplatsområde-ID

External Id

Externt hållplatsområde-ID

Description

Namn hållplatsområde
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DIFF Stoppoint
Denna fil listar alla hållplatser som skiljer sig från det trafikdata som var i drift vid
importtillfället. Hållplatser kan vara tillagda (added) eller borttagna (removed).

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer

Action

Added (tillagd)/Removed(borttagen)

Type

[Stoppoint]

Id

Internt hållplats-ID

External Id

Externt hållplats-ID

Description

Hållplatsnamn

TOTAL Blocks
Denna översiktsfil visar det totala antalet planerade omlopp för alla
operatörer/huvudmän, tio dagar bakåt från importtillfället.

Rubrik

Beskrivning

Row

Radnummer.

Company

Operatörsnamn

Principality

Huvudman
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Rubrik

Beskrivning

[Date]

Datum (normalt visas kolumner med statistic över de
senaste 10 dagarna).
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Planerad trafik
Verktyg > Planerad trafik

Utforskaren för planerad trafik visar en översikt över planerad trafik för tidigare,
nuvarande, eller framtida kalenderdatum. Information om omlopp, linjer, rutter,
hållplatser och operatörer visas i en trädstruktur, se nedan. Beroende på system kan även
föratjänster, tariffzoner och kontrakt visas.
Den här trädstrukturen och verktygets snabbmenyer kan du sedan använda som
utgångspunkt för att hitta både detaljerad och översiktlig information.
När verktyget öppnas är dagens datum förvalt. Om du vill se tidigare eller kommande
kalenderdagar, välj datum i kombinationsrutans kalender och klicka sedan på Uppdatera.

Trafikdataimport pågår
Då en trafikdataimport startats visas detta i övre delen av Planerad trafik-verktygsfönstret,
under kalenderfältet, se nedan. En statustext och en pulserade ”dataimport”-symbol
indikerar att importen pågår.
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Vertygsöversikt
•

Nätverksversion visar transportnätverket i drift vid den valda kalenderdagen.
Öppna kalender

Uppdatera visningen

Öppnar en kalender där du
enkelt väljer kalenderdag.

Uppdaterar informationen efter
du valt ny dag.

Nätverksversion
ID, Tidsstämpel och ev. beskrivande
text/kommentar (beror på planeringsverktyg
etc.)

Trafikdygn

Sök/Fritextfilter
, Områdesfilter

Visar när kalenderdagen börjar och slutar
Tidpunkt när första turen startar och sista
slutar visas.

Fyll i sökfältet för
att filtrera alla
expanderade
noder i listan.

Nodträd: Omlopp och
turer, linjer och rutter,
hållplatsområden och
hållplatser, förartjänster,
zoner, operatörer och
avtal

Aktivera
områdesfiltret
genom att klicka
på filterknappen
och markera ett
urvalsområde på
kartan. Se
beskrivning i
följande stycke.

Expandera genom att trycka på
pilsymbolen i kanten, till vänster
om varje nod-rubrik.

Kryssa i Visa
tomtur för att
även se tomturer

Inom grå parentes till höger om
grundnod visas antalet
underliggande noder.
Notera: Dubbelklicka på Omlopp
& turer för att öppna
Omloppsgraf.
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Nätverksversion: Detaljer
Klicka på ID-hyperlänken i Nätverksversion-fältet för att öppna ett detaljfönster med
information om bland annat den period trafikdata är giltigt. Beroende på system kan
du även hitta knuten användardefinierad/-skapad information i fältet Egenskaper (gäller
TransXChange).
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Områdesfilter
För att endast se trafikdata som berör ett visst geografiskt område använder du
områdesfiltret. Detta låter dig snabbt och enkelt definiera ett (rektangulärt) område på
kartan – endast planerade trafikdata inom, eller som passerar detta område, kommer att
visas då filtret är aktivt.

1. Aktivera områdesfiltret genom att klicka på filterknappen. Den blir mörk för att
visa att filtret är aktivt.

2. Zooma/panorera kartan till det område du vill välja ut och se till att
urvalsfunktionen i kartan är aktiv (”Välj:”-sektionen).

3. Högerklicka, håll nere musknappen och dra upp en urvalsrektangel med musen.
(Vill du rita om är det bara att dra upp en ny rektangel, denna ersätter då den
gamla.) När du släpper skapas ett urvalsområde med orange ram. Planerad
trafik-nodträdet filtreras till att endast visa noder som är relaterade till
detta geografiska område.
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4. Om du zoomar/panorerar kartan och vill hitta tillbaka till ditt aktiva
urvalsområde klickar du på zomma till-knappen:

5. Välj om du vill inkludera tomturer eller ej i det filtrerade datat genom att klicka
i/ur ”Visa tomtur”-rutan.

6. När du inte längre vill använda områdesfiltret klickar du ur kryssrutan igen,
urvalsområdet tas bort. (Notera: Klickar du i rutan igen för att aktivera filtret får
du rita upp ett nytt område, det gamla sparas inte.)
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Snabbmenyer
Genom att högerklicka på valfri nod (under översta nivån) öppnar du motsvarande
snabbemny för att direkt nå detaljvyer eller realtidsinformation för denna nod, se
exemplet nedan.

Länkar till relaterade detaljvyer
Många detaljvyer (fönster) i Planerad trafik innehåller länkar till andra, relaterade,
detaljvyer. Det gör att du till exempel snabbt kan gå från att detaljgranska en rutt till att
direkt öppna ett nytt fönster med information om en av de turer som använder rutten. Se
exemplet nedan. I de efterföljande avsnitten markerar vi dessa länkar med blå text i
tabellbeskrivningarna.

Länkar: Linje, turer
Gå direkt från ruttdetaljer för en
viss rutt till att se detaljer om
relaterad linje och de turer som
följer rutten

Fritextfilter och sektionskontroller
Många detaljvyer är uppdelade i sektioner med individuella fritextfilter. Klicka på
minimera/expandera-knappen för en sektion för att dölja/se sektionens innehåll.
• Se kapitel 0 för information om hur fritextfilter i Traffic Studio fungerar.

Minimera/expandera sektion
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Nodträdet
All trafikdata är presenterad i en hierarkisk, tydlig trädstruktur. Många nodtyper särskiljs
med symboler.
Symbol visar nodtypen

Linjeskylt visar den linje turer och
turmallar är knutna till

”+”-Symbol särskiljer planerade
förstärkningsturer.

Visa trafikdata på kartan
Du kan se såväl valda linjer, rutter som hållplatser i Planerad trafik på kartan.

Linje, rutt, tur
• Dubbel-klicka på en rutt eller tur i nodträdet för att se denna på kartan.
• I detaljfönstren: Klicka i ”visa rutt”-knappen för att se alla listade turer/rutter på
kartan. Markera en rad i turlistan och se denna tur/rutt orangemarkerad.
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• Du kan dölja/visa rutter med hjälp av paletten för kartobjekt, se kapitel 11.11
Rutt-länkar
Med verktygsfönstret Ruttdetaljer öppet i det nedre verktygsfönstret (se föregående sida)
kan du även dubbelklicka på en hållplatsrad i listan och få länken efter den valda
hållplatsen markerad i orange i rutten på kartan, se nedan.
(I detta exempel har vi valt att dölja linjen och hela ruttlinjen för att göra länkvisningen
tydlig.)
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Hållplatser
Klicka på en hållplats i nodträdet för att se denna (och övriga hållplatser) på kartan. Den
valda hållplatsen är markerad och 25-meters detekteringscirkeln visas runt hållplatsen.
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Omlopp & turer
Genom att expandera denna nod ser du alla omlopp i databasen (för den valda
kalenderdagen). Dessa omlopp kan i sin tur expanderas för att se information om
omloppens turer. När du dubbelklickar på ett omlopp eller en tur kommer
detaljerade data att visas i ett nytt verktygsfönster, se nedan. Verktygsfliken är märkt
med omloppet eller turens nummer.

Omlopp – detaljerad information

Visa ett valt omlopp i Omlopp & turer. Dubbelklicka - omloppet öppnas i ny flik.

Rubrik

Beskrivning

Informationsfält
Namn

Namnet på turen.

ID

Omloppets unika ID i I4m-databasen.

Externt ID

Planeringssystemets omlopps-ID

Starttid

Första turens starttid

Sluttid

Sista turens sluttid
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Typ

För närvarande hanteras fyra olika typer av omlopp:
Normal: Standardomlopp med flera turer, tidtabell etc.
LineJourney: Ett omlopp för bara en linje med endast en tur.
Relative: Ett omlopp med relativ tidtabell. Omloppet startas av
fordonet.
NoTime: Ett omlopp utan tidtabell, för t.ex. snöplogar och andra
arbetsfordon.

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikatat gäller för.

Affärsområde

Huvudman för omloppet.

Operatör

Den operatör som kör omloppet (och oftast även planerar det)

Kalenderdag

Den kalenderdag trafikdata gäller

Tidszon

Den tidszon trafikdata är planerat i/för (om aktuellt)

Egenskaper
Omloppsegenskaper (trafikdataberoende)

Tur
Index

Turens ordningsplats i omloppet

Linje

Den linje turen trafikerar. (Länk till detaljvy)

Tur

Turnummer. (Länk till detaljvy)

Destination

Turens destination

ID Tur

Turens unika ID i I4m-databasen.

Externt ID

Turens externa ID (oftast från planeringssystem)

Typ

Turtyp:Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat. Fri
sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras över
SiriET)
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer i
passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den
förstärkta turens samtrafik, om inte detta planerats.

Prognos

Om turen ska inkluderas i prognoser eller ej

Starttid

Turens starttid
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Sluttid

Turens sluttid

Tur – detaljerad information

Visa en vald tur i Omlopp & turer. Dubbelklicka - turen öppnas i ny flik i undre fönstret (konfigurerbar
placering). Ett fritextfilter låter dig snabbt hitta matchande celler i den underliggande tabellen.

Om specifik linjesymbol är tillgänglig
visas denna överst till vänster i
verktygsfönstret.

Rubrik

Beskrivning

Informationsfält
Namn

Namnet på turen.

ID

Turens unika ID i I4m-databasen.

Externt ID

Planeringssystemets tur-ID

Beskrivning

Linje-tur-information: 0:(internt linje-ID):(turnummer)

Destination

Turens slutmål

Linje

Namnet på linjen. (Länk till detaljvy)

Rutt

Ruttens unika ID som turen trafikerar. (Länk till detaljvy)
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Omlopp

Omlopp där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Förartjänster (option)

Förartjänst(-er) där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Starttid

Starttiden för turen.

Sluttid

Sluttiden för turen.

Typ

Turtyp:Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat. Fri
sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras över
SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer i
passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den
förstärkta turens samtrafik, om inte detta planerats.

Prognos

Om turen ska inkluderas i prognoser eller ej

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikatat gäller för. (Länk till
detaljvy)

Kalenderdag

Den kalenderdag det visade trafikdatat gäller.
Notera: Du kan behålla det öppna detaljfönstret, byta
kalenderdag (och därmed ev. nätverksversion) och öppna ett
nytt detaljfönster för samma trafikdatanod för att jämföra
data från olika kalenderdagar (trafikdygn).

Operatör

Den operatör/det företag som kör turen. (Länk till detaljvy)

Affärsområde

Det affärsområde turen ingår i

Avtal (option)

Det eventuella avtal turen ingår i. Ett avtal är en lista av turer
som en huvudman ger en operatör uppdraget att köra.

Taxa (option)

Biljettrelaterad turtypinformation. Till exempel ”nattaxa”.

Turmönster namn:

Om turmönster: Namnet på mönstret

Tidszon

Den tidszon turen är planerad i. (Om turen korsar
tidszonsgräns, den zon turen startar i.)

Linjebeteckning

Linjekyltning f turen (vissa system)

Tågnummer

Tågnummer (tekniskt id) – om turen körs av tåg

Annonserat tågnummer

Publikt tågnummer

Turmönster egenskaper (trafikdataberoende)
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Tur egenskaper (trafikdataberoende)
Hållplatser
Index

Turens namn.

Hållplatsområde

Namnet på hållplatsområdet. (Länk till detaljvy)

Hållplats

Läget i hållplatsområdet. (Länk till detaljvy)

Ankomst

Den planerade tiden som fordonet planeras ankomma till
hållplatsen.

Avgång

Den planerade tiden som fordonet planeras avgå från
hållplatsen.

Vänta

Den planerade tiden som fordonet ska vänta vid hållplatsen.

Reglerhållpl.

Indikerar om hållplatsen är en reglerhållplats (om ja får inte
fordonet lämna hållplatsen före angiven avgångstid).

Destination 1

Passagerarinformation: Destinationsvisning, frontskylt

Destination 2

Passagerarinformation: Kompletterande
destinationsinformation

Via

Passagerarinformation: Via-destination

Publikt meddelande 1,2

Information/kort meddelande, som normalt visas på fordonens
yttre destinationsskylt (normalt växlande med Via-destination
om sådan visas). Till exempel trafikföretagets hemsidesadress
eller ”God Jul”.

Egenskaper

Om endast på/avstigning eller om hållplatsen inte är publik
(inte används för passagerartrafik utan endast är referens för
föraren). etc.
Även om hållplatsen trafikeras på beställning enl.
överenskommelse med föraren. (Endast GTFS-importerad
trafikdata).

Lämna passagerare till

Ev planerad samtrafik – lämna passagerare till angivna turer

Ta emot passagerare
från

Ev planerad samtrafik – ta emot passagerare från angivna
turer

Turdetaljer: Snabbmeny
Från Tur-fönstret kan du även, som ett komplement till länkarna, genom att högerklicka
på informationsfältet (se bild) öppna en snabbmeny för att snabbt hitta associerad
information. Du kan välja att se turen i Planerad trafik, se detaljer om omlopp där turen
ingår i ett nytt flytande fönster (se kapitel 8.1), se detaljerad information om den linje
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turen trafikerar (se efterföljande kapitel) eller välja Visa rutt, för att få detaljerad
information om den rutt turen följer. Detta menyval fungerar precis som när du direkt
väljer en rutt under noden Linjer i Planerad trafik, se följande avsnitt, sidan 89. Eller
klickar på länken i rubrikfältet.

Linjer & rutter
Expandera nästa rot, Linjer & rutter, för att visa alla linjer. Varje linje kan expanderas för
att visa de rutter som används (klicka på pilsymbolen i listan).

• Notera: Då testdata (rutter etc.) ingår i trafikdata märks dessa rutter med texten “Test”.

• Notera: Rutter till tomturer visas i ett eget underliggande ”Tomtur”-träd. Dessa rutter
är märkta med ”Tomtur”, se nedan.

•

Dubbelklicka på en linje eller någon av dess rutter för att se detaljerad
information i ett nytt linje/ruttdetaljfönster (i det undre verktygsfönstret).
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Linje – detaljerad information
Rubrik

Beskrivning

Namn:

Linjens nummer/ namn

ID:

Linjens ID I databasen (System-ID)

Externt ID:

Organisationens/kundens Linje-ID

Beskrivning:

Linjebeskrivning

Typ:

Publik/Testlinje

Operatör

Den operatör som kör linjen (Länk till detaljvy)

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikdatat gäller för.
(Länk till detaljvy)

Kalenderdag

Den kalenderdag det visade trafikdatat gäller.
Notera: Du kan behålla det öppna detaljfönstret, byta
kalenderdag (och därmed ev. nätverksversion) och
öppna ett nytt detaljfönster för samma trafikdatanod
för att jämföra data från olika kalenderdagar
(trafikdygn).

Affärsområde

Det affärsområde linjen tillhör

Tidszon

Den tidszon linjen är i (om tidszonsgräns korsas,
normalt den zon där linjen startar/planeras i).
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Färger:
[Linjesymbol]

(beroende på trafikdata)
Notera: Håll muspekaren över linjesymbolen för att se
RGB-värden för linjeskyltfärgerna.

Egenskaper

Linjeegenskaper (trafikdataberoende)

Lista

I denna sektion listas de egenskaper som hör till
linjen. Filer och data är helt trafikdataberoende.

Kolumn

Beskrivning

Omloppsnamn

Omloppsnummer

Externt omlopps-id

Externt omlopps-id – normalt från planeringssystem

Omloppsid

Omloppets ID-nummer i databasen.

Linje

Linjenummer/namn. (Länk till detaljvy)

Linjebeteckning

Linjeskyltning för turen (kolumnen visas om
linjebeteckning finns)

Namn tur

Turens nummer/ namn. (Länk till detaljvy)

Tågnummer

Om turen körs av tåg: Tåg-nummer/tekniskt id
(kolumnen visas om tågnummer finns) (Länk till
detaljvy)

Annonserat
tågnummer

Publikt tågnummer

Produktnamn

Linjegruppnamn – används av vissa system.
(kolumnen visas om produktnamn finns)

Destination

Turens destination

Externt tur-id

Kundens tur-id. (Länk till detaljvy)
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Typ

Turtyp:Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur”
(i trafikdata), ”Förstärkning” (planerad
förstärkningstur), ”Ersättning” (planerad
ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk” (Extraturer som
lagts till utanför det importerade trafikdatat. Fri
sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras
över SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som
vanliga turer i passagerarinformationen (prognoser)
men ingår inte i den förstärkta turens samtrafik, om
inte detta planerats.

Prognos

Om turen ska inkluderas i prognoser eller ej

Id tur

Turens ID i databasen.

Start tur

Turens starttid

Slut tur

Turens sluttid

Operatör

Operatören som kör turen.

Förartjänster

Förartjänst(er) knutna till rutten – om tillämpligt.

Rutt

Ruttnummer. (Länk till detaljvy)
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Rutt – detaljerad information
Expandera linjenoden och dubbelklicka på en av rutterna under denna för att öppna ett
detaljfönster för rutten, eller öppna ruttdetaljer med en av länkarna i övriga detaljfönster.
Rutt-detaljer innehåller två sektioner: Hållplatser (längs rutten) och Turer (associerade
med den visade rutten). Sektionerna kan visas eller minimeras beroende på behov. Varje
sektion har även ett fritextfilter för att du snabbt ska kunna hitta till exempel en viss
hållplats längs en lång rutt.

Rutt: Rubrik

Beskrivning

Namn

Ruttnamn (nummer)

ID

Ruttens ID-nummer

Externt ID

Externt ID (då detta är aktuellt)

Linje

Linje som trafikerar rutten. (Länk till detaljvy)

Destination

Ruttens ändhållplats

Riktning

Ruttens riktning (då detta är aktuellt).
Notera: Beroende på trafikdata kan långt och/eller kort
riktningsnamn visas. Kort riktningsnamn visas då inom
parentes, se nedan.

Beskrivning

Ruttbeskrivning

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikdatat gäller för.
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Kalenderdag

Den kalenderdag det visade trafikdatat gäller.
Notera: Du kan behålla det öppna detaljfönstret, byta
kalenderdag (och därmed ev. nätverksversion) och öppna
ett nytt detaljfönster för samma trafikdatanod för att
jämföra data från olika kalenderdagar (trafikdygn).

Hållplatser
Index

Hållplatsens sekvensnummer längs rutten.

Hållplatsområde

Hållplatsområdets namn. (Länk till detaljvy)

Hållplats

Hållplatsens namn. (Länk till detaljvy)

Avstånd

Länkavstånd (avstånd till föregående hållplats)

Avstånd till nästa

Avståndet, i meter, till nästa hållplats på rutten

Länk

Länk-ID

Turer

(turer som använder/associeras med den visade
rutten)

Externt ID

Externt tur-ID

Tur

Tur-nummer (Länk till detaljvy)

Starttid

Turens starttid.

Sluttid

Turens sluttid.

Typ

Turtyp: Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur”,
”Test”…

Omlopp

Omlopp där turen ingår (Länk till detaljvy)

Prognos

Om prognos är aktiv för turen

Förartjänster (option)

Ev förartjänster där turen ingår (Länk till detaljvy)

• Notera: Hållplatslistan i ruttfönstret ger dig tillgång till den vanliga snabbmenyn för
hållplatser (med högerklick). Vilket kan leda dig vidare till antingen realtidsinformation
eller associerade trafikdata (som till exempel passerande linjer).
• Notera: Även den undre tur-listan, med turer som använder/associeras till den visade
rutten ger tillgång till en snabbmeny. Högerklicka på en rad och välj Tur ### >
Planerad trafik - visa tur för att öppna ett nytt fönster för just denna tur.
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Visning av Navigationspunkter och planerat arbete på länk (endast vissa system)
I vissa system kan navigationspunkter som hjälper förarna följa den planerade rutten ingå
i trafikdatat. Fordon som snöplogar och bilar för avfallshantering kan även använda
trafikdata som beskriver vilket arbete som ska utföras på varje ruttlänk/vid varje
”hållplats”. Denna information är tillgänglig i ruttdetaljfönstret genom att du klickar på
motsvarande rad i ”hållplatslistan” (som för snöplogar etc. beskriver länkpunkter vid
korsningar etc. längs den planerade rutten). Se nedan.

Expandera visning av länkpunkt/hållplats
Klicka på en rad för att expandera listan med rader som
beskriver planerat arbete (transport, ploga, sanda, salta…
etc.) och navigationspunkter.

Arbete på länk
På raden med den blå länkarbete-symbolen visas det
planerade ”arbetet” (beroende på system).

Navigationspunkt
På rader med navigationssymbol och motsvarande text visas navigationsinformation för
motsvarande ”navigationspunkt” på länken. (Hur föraren ska köra vid navigationspunkten).
Avståndet från ”hållplatsen” till navigationspunkten indikeras också.

Turer (ej blocksatta)
Alla turer som ej ingår i ett omlopp/fordonstjänst eller förartjänst listas under denna nod.
Här hittar du anropsstyrda turer, planerade förstärkningsturer, dynamiska turer (skapade
utifrån turmallar/körmönster, se nedan), etc. Separata turtypsnoder skiljer de olika
fristående turerna åt.
• Notera: Trots att turmallar (körmönster) inte är ”färdiga” turer listas de under denna
nod i Planerad trafik. Se nedan för verktygets funktioner för att skapa dynamiska turer
utifrån turmallar.
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Raderade dynamiska turer
Dynamiska turer skapade utifrån turmallar kan, vid behov, raderas med hjälp av verktyget
Utsättningar (se kapitel 11.2). När en sådan tur raderats visas den överstruken i nodträdet,
se nedan.
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Tur-detaljer
Dubbelklicka på en fristående tur för att öppna turdetaljfönstret för denna tur

Rubrik

Beskrivning

Informationsfält
Namn

Namnet på turen.

ID

Turens unika ID i I4m-databasen.

Externt ID

Planeringssystemets tur-ID

Beskrivning

Linje-tur-information: 0:(internt linje-ID):(turnummer)

Destination

Turens destination (sluthållplats)

Linje

Namnet på linjen. (Länk till detaljvy)

Rutt

Ruttens unika ID som turen trafikerar. (Länk till detaljvy)

Omlopp

Omlopp där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Förartjänster (option)

Förartjänst(-er) där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Starttid

Starttiden för turen.

Sluttid

Sluttiden för turen.

Typ

Turtyp: Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat. Fri
sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras över
SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer i
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passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den
förstärkta turens samtrafik, om inte detta planerats.
Prognos

Om prognoser skall beräknas/visas för fordon som kör turen.
Normalt ej aktiv vid tomtur, test, etc.

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikatat gäller för. (Länk till
detaljvy)

Kalenderdag

Den kalenderdag det visade trafikdatat gäller.
Notera: Du kan behålla det öppna detaljfönstret, byta
kalenderdag (och därmed ev. nätverksversion) och öppna ett
nytt detaljfönster för samma trafikdatanod för att jämföra
data från olika kalenderdagar (trafikdygn).

Operatör

Den operatör/det företag som kör turen. (Länk till detaljvy)

Affärsområde

Det affärsområde turen tillhör

Avtal (option)

Det avtal som täcker trafiken

Taxa (option)

Biljettrelaterad turtypinformation. Till exempel ”nattaxa”.

Turmönster namn

Namn på turmönster om bef./Det turmönster (den dynamiska)
turen är skapad av

Tidszon

Den tidszon turen är planerad att köra i. (Starthållplatsen om
turen korsar tidszonsgräns).

Linjebeteckning

Skyltning

Tågnummer

Visar tågnummer för att identifiera tur som körs av tåg
(tekniskt id). Visas endast om sådana turer finns i trafikdata.

Annonserat tågnummer

Publikt tågnummer, se ovan.

Turmönster egenskaper (trafikdataberoende)
Tur egenskaper (extra turinformation, till exempel skapad av turmall…)
Hållplatser
Index

Hållplats-sekvensnummer p turen.

Hållplatsområde

Namnet på hållplatsområdet. (Länk till detaljvy)

Hållplats

Läget i hållplatsområdet. (Länk till detaljvy)

Ankomst

Den planerade tiden som fordonet planeras ankomma till
hållplatsen.
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Avgång

Den planerade tiden som fordonet planeras avgå från
hållplatsen.

Vänta

Den planerade tiden som fordonet ska vänta vid hållplatsen.

Reglerhållpl.

Indikerar om hållplatsen är en reglerhållplats (om ja får inte
fordonet lämna hållplatsen före angiven avgångstid).

Destination 1

Passagerarinformation: Destinationsvisning, frontskylt

Destination 2

Passagerarinformation: Kompletterande
destinationsinformation

Via

Passagerarinformation: Via-destination

Publikt meddelande (1,2)

Information/kort meddelande, som normalt visas på fordonens
yttre destinationsskylt (normalt växlande med Via-destination
om sådan visas). Till exempel trafikföretagets hemsidesadress
eller ”God Jul”.

Egenskaper

Om endast på/avstigning eller om hållplatsen inte är publik
(inte används för passagerartrafik utan endast är referens för
föraren). etc.
Även om hållplatsen trafikeras på beställning enl.
överenskommelse med föraren. (Endast GTFS-importerad
trafikdata).

Lämna passagerare till

Ev planerad samtrafik – lämna passagerare till angivna turer

Ta emot passagerare
från

Ev planerad samtrafik – ta emot passagerare från angivna
turer

Turmall - detaljer
Denna sektion både visar all tillgänglig information om planerade turmallar (körmönster)
och låter dig skapa dynamiska turer utifrån dessa turmallar.
Eftersom turmallar är kompletta turen men turer utan specifik avgångstid är detta det
enda du behöver mata in för att skapa en tur. Du kan ”låsa” den dynamiska turen i tiden
genom att välja ankomst eller avgångstid (trafikdataberoende) för vilken hållplats som
helst i turen, se nedan.
• Informationen i turmall – detaljer motsvarar turdetaljfältet, se ovan. Här är turtypen
”Turmall”.
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Skapa dynamisk tur från turmall
Fönstret turmall – detaljer innehåller alla funktioner du behöver för att skapa en
dynamisk tur utifrån den visade turmallen. Det är bara att välja när turen ska passera
(ankomma/avgå ifrån) någon av hållplatserna – och, förslagsvis, inkludera en kommentar
om varför turen skapades.

Arbetsgång:
Välj ankomst eller avgångstid
för en hållplats (till exempel
starthållplatsen) i något av
motsvarande fält, se bilden.
Eftersom körtider och
väntetider är planerade kommer
övriga tider väljas automatsikt
då du definierar en tid.

Skriv in en kommentar, till
exempel om varför turen
skapades (enl. din organisations
regler).

Klicka på ”Skapa tur”-knappen
och bekräfta i dialogrutan.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

156 (687)

Hållplatsområden & hållplatser
Under roten Hållplatsområden & hållplatser hittar du alla hållplatsområden i systemet.
Dubbelklicka på ett hållplatsområde i listan. Ett nytt detaljfönster med
hållplatsområdets namn öppnas i verktygsfliken. Här listas alla hållplatser inom
området, planerade avgångar (/ankomster) det valda trafikdygnet, passerande linjer och
även den planerade samtrafiken för hela hållplatsområdet, i separata sektioner. Se följande
stycken.

Rubrik

Beskrivning

Namn

Hållplatsområdets namn

ID

ID-nummer

Externt ID

Externt ID

Egenskaper

Metadata: Eventuella särskilda egenskaper som att
hållplatsområdet är en station med valbara gatear
(används till exempel av verktyget Station Manager), eller
att det finns laddstation för el/hybridfordon etc.
Här visas även om ”hållplatsområdet” ej är publikt, alltså en
punkt på en tur som inte är en hållplats utan tekniskt
används som till exempel startpunkt för tomtur från depå,
etc.

Kort namn:

Alternativt kort namn för hållplatsområdet (för t.ex.
skyltvisning) – om ej angivet visas hållplatsområdets namn.

Fullständigt namn:

Fullständigt namn för hållplatsområdet. Om ej specifikt
angivet i trafikdata visas hållplatsområdets ”normala”
namn.

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikdata gäller för.

Kommun

Kommunen där hållplatsen finns
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Hållplatser
Rubrik

Beskrivning

Namn

Hållplatsens namn. (Länk till detaljvy)

Externt ID

Hållplatslägets unika ID i databasen.

Påstigning

Påstigning tillåten (ja/nej)

Avstigning

Avstigning tillåten (ja/nej)

Zoner

Biljettzon (option)

Planerad trafik

Beskrivning

[datum, tid]
Rubrik
Line

Linje, avgång (Länk till detaljvy)

Tur

Tur, avgång (Länk till detaljvy)

Destination

Destination, avgång

Hållplats

Hållplats, avgång (Länk till detaljvy)

Typ

Turtyp:Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat.
Fri sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras
över SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga
turer i passagerarinformationen (prognoser) men ingår
inte i den förstärkta turens samtrafik, om inte detta
planerats.

Prognos

Om turen ska inkluderas i prognoser eller ej

Ankomst

Ankomsttid (om angiven)

Avgång

Avgångstid (om angiven)

Passerande linjer

Beskrivning

[datum, tid]
Rubrik
Linje

Passerande linje (Länk till detaljvy)
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Beskrivning

Linjebeskrivning (beskriver oftast rutten)

Typ

Linjetyp (publik/test…)

Samtrafik
[datum, tid]
Rubrik

Beskrivning

Linje

Linje, lämnande fordon (Länk till detaljvy)

Destination

Linjens destination (lämnande fordon)

Tur

Tur, lämnande fordon (Länk till detaljvy)

Hållplats

Hållplats

Ankomst

Ankomsttid

Gå

Planerad gångtid mellan fordonen

Avgång

Planerad avgångstid, mottagande fordon

Linje

Linje, mottagande fordon (Länk till detaljvy)

Destination

Linjens destination (mottagande fordon)

Tur

Tur, mottagande fordon (Länk till detaljvy)

Hållplats

Hållplats mottagande fordon

Vänta

Tillåten väntetid efter planerad avgång

Snabbmeny hållplatser
Högerklicka på en hållplats för att öppna den vanliga snabbmenyn för hållplatser.
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Hållplats
Under varje hållplatsområde i nodträdet hittar du hållplatserna inom området.
Dubbelklicka på en hållplats för att öppna ett detaljfönster för denna hållplats.
• Vyn innehåller separata sektioner för [hållplats]egenskaper, planerad trafik
(ankomster/avgångar vald dag), passerande linjer och samtrafik.

Hållplatser
Rubrik

Beskrivning

Område

Det hållplatsområde hållplatsen tillhör. (Länk till detaljvy)

Namn

Hållplatsens namn

ID

ID-nummer

Externt ID

Hållplatslägets unika ID i databasen.

Påstigning

Påstigning tillåten (ja/nej)

Avstigning

Avstigning tillåten (ja/nej)

Zoner

Biljettzon (option)

Kort namn:

Alternativt kort namn för hållplatsen (för t.ex. skyltvisning) –
om ej angivet visas hållplatsens namn.

Fullständigt namn:

Fullständigt namn för hållplatsen. Om ej specifikt angivet i
trafikdata visas hållplatsens ”vanliga” namn.

Beskrivning

Beroende på trafikdatas uppbyggnad kan detta fält visa
areanamn, etc.

Nätverksversion

Den nätverksversion visat trafikata gäller för.

Koordinater

Hållplatsens geografiska koordinater
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Egenskaper

Beskrivning
Metadata: Utrustning/särskilda egenskaper som att det
finns laddstation för el/hybridfordon etc. Även
kunddefinierade egenskaper.
Följande fördefinierade egenskaper kan vara inkluderade:

Planerad trafik

•

Elektrisk laddning

•

Test

•

Navigering

•

Väderskydd

•

Hållplatsstolpe

•

Hållplatsficka

•

Sittbänk

•

Informationsbås

•

Rullstolsanpassad

Beskrivning

[datum, tid]
Rubrik
Linje

Linje, avgång (Länk till detaljvy)

Tur

Tur, avgång (Länk till detaljvy)

Destination

Destination, avgång

Hållplats

Hållålats, avgång (Länk till detaljvy)

Typ

Turtyp:Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat.
Fri sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras över
SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer
i passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den
förstärkta turens samtrafik, om inte detta planerats.

Prognos

Om turen ska inkluderas i prognoser eller ej

Ankomst

Ankomsttid (om angiven)

Avgång

Avgångstid (om angoven)
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Passerande linjer

Beskrivning

[datum, tid]
Rubrik
Linje

Passerande linje (Länk till detaljvy)

Beskrivning

Linjebeskrivning (beskriver oftast rutten)

Typ

Linjetyp (publik/test…)

Samtrafik
[datum, tid]
Rubrik

Beskrivning

Linje

Linje, lämnande fordon (Länk till detaljvy)

Destination

Linjens destination (lämnande fordon)

Tur

Tur, lämnande fordon (Länk till detaljvy)

Hållplats

Hållplats

Ankomst

Ankomsttid

Gå

Planerad gångtid mellan fordonen

Avgång

Planerad avgångstid, mottagande fordon

Linje

Linje, mottagande fordon (Länk till detaljvy)

Destination

Linjens destination (mottagande fordon)

Tur

Tur, mottagande fordon (Länk till detaljvy)

Hållplats

Hållplats mottagande fordon

Vänta

Tillåten väntetid efter planerad avgång
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Förartjänster & turer (systemberoende)
I de system som inkluderar förartjänster kommer dessa att visas i nodträdet, se nedan.
Expandera alt. dubbelklicka på en förartjänst i nodträdet för att se mer detaljerad
information om denna, inklusive information om alla turer i förartjänsten. Dessa länkar
till motsvarande detaljvyer.
Du kan även expandera förartjänstnoden för att se de ingående turerna och öppna
motsvarande detaljvy genom att dubbelklicka på en vald tur.
•

Notera: Framför allt för att förenkla validering av trafikdata visas turer som ej
helt täcks av förartjänster, eller inte ingår alls i förartjänster, separat under
noderna nedan.

Visa förartjänstdetaljer

Visa
ingående
tur

Förartjänstdetaljer
Rubrik

Beskrivning

Namn

Förartjänstens nummer

ID

Förartjänstens ID-nummer
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Externt ID

Förartjänstens externa ID-nummer

Typ

Trafiktyp

Nätverksversion

Den nätverksversion trafikata gäller för.

Kalenderdag

Den kalenderdag visat trafikdata gäller för.
Notera: Du kan behålla det öppna detaljfönstret, byta
kalenderdag (och därmed ev. nätverksversion) och öppna ett
nytt detaljfönster för samma trafikdatanod för att jämföra
data från olika kalenderdagar (trafikdygn).

Kolumnrubriker
Index

Turens ordningsnummer i förartjänsten

Linje

Linje (Länk till detaljvy)

Tur

Turnr. (Länk till detaljvy)

Destination

Turens destination

Externt ID

Turens externa ID

Starttid

Turens starttid

Sluttid

Turens sluttid

Hållplats

Gå ombord vid denna hållplats

Tid

Gå ombord vid denna tid

Hållplats

Gå av vid denna hållplats

Tid

Gå av vid denna tid

Zoner
I de system/det trafikdata som inkluderar [tariff]zoner kommer även dessa att visas i
Planerad trafik, under en separat nod, se nedan. Expandera Zoner-noder för att se alla
zoner. Dubbelklicka på en zon för att se detaljinfo om denna i ett separat detaljfönster.
Här listas även alla hållplatslägen med minst en hållplats inom zonen.
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Rubrik

Beskrivning

Beskrivning

Zon-beskrivning (“namn”?)

ID

Zonens System ID

Externt ID

Externt Zon ID

Typ

Typ av zon, till exempel “ticket” (biljettzon)

Hållplatsområden:

(Lista över alla hållplatsområden som har minst en

Kolumnrubriker

hållplats inom zonen)

Externt ID

Hållplatsområdets externa ID

Namn

Namn på hållplatsområde

Kommun

Den kommun hållplatsområdet tillhör.

Avtal
I de system som inkluderar presentation av avtal mellan huvudman och operatörer,
kommer även dessa att visas under noden Avtal i Planerad trafik, se nedan. Expandera
noden och dubbelklicka på ett avtal för att se information om detta och en lista över alla
turer som inkluderas i avtalet, i ett separat fönster.
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Rubrik

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning, avtal (beskr./identifikation)

ID

Internt system-ID

Externt ID

Externt ID

Börjar

Avtalet börjar gälla (tid)

Avslutas

Avtalet slutar gälla (tid)

Nätverksversion

Den nätverksversion det visade trafikatat gäller för.

Kalenderdag

Den kalenderdag det visade trafikdatat gäller.
Notera: Du kan behålla det öppna detaljfönstret, byta
kalenderdag (och därmed ev. nätverksversion) och öppna ett
nytt detaljfönster för samma trafikdatanod för att jämföra
data från olika kalenderdagar (trafikdygn).

Turer:
Kolumnrubriker
Externt ID

Turens externa ID-nummer

Linje

Turens linje

Tur

Tur-namn

Tid

Tidpunkt då den planerade turen startar

Destination

Turens destination
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Operatörer
Under denna nod är alla operatörer i systemet listade. Har du inte rättigheter att se data
från vissa operatörer är dessa markerade med texten ”disabled” i listan.
Notera: Numret inom parentes är operatörens interna ID.

Operatörsdetaljer
Dubbelklicka på en operatör i listan för att öppna ett detaljfönster för operatören. Du
hittar både information om operatören och information om alla turer operatören
planerats köra vald kalenderdag.

Rubrik

Beskrivning

Namn

Operatörsnamn

ID

Operatörens System-ID

Externt ID

Externt Operatörs-ID

Kort namn

Alternativt kort namn för visning då det är ont om plats

Beskrivning

Operatörsbeskrivning – kan användas för att visa ”allmänt
kända” namn/beteckningar på operatören

Kalenderdag

Vald kalenderdag (för planerade turer, se nedan)
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Nätverksversion

Den nätverksversion den visade informationen tillhör

Egenskaper
Databeroende
information

Turer
Omloppsnamn

Omlopp där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Externt omlopps-ID

Planeringssystemets omlopps-ID

Omlopps-ID

Omloppets unika ID i I4m-databasen.

Linje

Linjenummer/namn (Länk till detaljvy)

Namn Tur

Namnet på turen (Länk till detaljvy)

Tågnummer (om
tågturer finns)

Visar tågnummer för att identifiera tur som körs av tåg.
Kolumnen visas endast om sådana turer finns i trafikdata.

Annonserat tågnummer

Publikt tågnummer, se ovan.

Destination

Turens destination (sluthållplats)

Externt tur-ID

Planeringssystemets tur-ID (Länk till detaljvy)

Typ

Turtyp: Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat. Fri
sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras över
SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer i
passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den
förstärkta turens samtrafik, om inte detta planerats.

Prognos

Om prognoser skall beräknas/visas för fordon som kör turen.
Normalt ej aktiv vid tomtur, test, etc.

ID Tur

Turens unika ID i I4m-databasen.

Start Tur

Starttiden för turen.

Slut Tur

Sluttiden för turen (ankomst stista hpl.)

Operatör

Den operatör som kör turen

Förartjänster

Förartjänst(-er) där turen ingår. (Länk till detaljvy)
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Rutt

Den rutt turen följer

Affärsområden
Under denna nod är de affärsområden du har tillgång till listade.
Notera: Numret inom parentes är affärsområdets interna ID.

Affärsområdesdetaljer
Dubbelklicka på ett affärsområde i listan för att öppna ett detaljfönster. Du hittar både
information om affärsområdet och information om alla turer som planerats köras visad
kalenderdag.

Rubrik

Beskrivning

Affärsområde namn

Affärsområdets namn

ID

Affärsområdets System-ID

Egenskaper
Databeroende
information

Turer
Omloppsnamn

Omlopp där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Externt omlopps-ID

Planeringssystemets omlopps-ID

Omlopps-ID

Omloppets unika ID i I4m-databasen.

Linje

Linjenamn/nummer (Länk till detaljvy)

Namn Tur

Namnet på turen. (Länk till detaljvy)

Tågnummer (om
tågturer finns)

Visar tågnummer för att identifiera tur som körs av tåg.
Kolumnen visas endast om sådana turer finns i trafikdata.
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Annonserat tågnummer

Publikt tågnummer, se ovan.

Destination

Turens destination (sluthållplats)

Externt tur-ID

Planeringssystemets tur-ID (Länk till detaljvy)

Typ

Turtyp: Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i
trafikdata), ”Förstärkning” (planerad förstärkningstur),
”Ersättning” (planerad ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk”
(Extraturer som lagts till utanför det importerade trafikdatat. Fri
sekvens av hållplatser och fri destination. Importeras över
SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer i
passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den
förstärkta turens samtrafik, om inte detta planerats.

Prognos

Om prognoser skall beräknas/visas för fordon som kör turen.
Normalt ej aktiv vid tomtur, test, etc.

ID Tur

Turens unika ID i I4m-databasen.

Start Tur

Starttiden för turen.

Slut Tur

Sluttiden för turen (ankomst stista hpl.)

Operatör

Den operatör som kör turen

Förartjänster

Förartjänst(-er) där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Rutt

Den rutt turen följer (Länk till detaljvy)
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Omloppsgraf
Verktyg > Planerad trafik > Omloppsgraf

Öppna verktyget Omloppsgraf genom att dubbelklicka på produktionslistans rot i
Planerad trafik, eller genom att välja verktyget i verktygsmenyn.

Grundläggande funktioner
• Välj trafikdag med kalendermenyn i verktygsfönstrets överkant. (Då du öppnar
Omloppsgraf från Planerad trafik visas i utgångsläget den dag du valt i detta verktyg.)
• Filtrera omloppslistan med filterfältet över turgrafen (visningen uppdateras direkt),
skrolla och panorera turgrafen för att se turer av intresse.
• Sortera tabellen efter omlopp eller fordonsnummer för att fokusera på det du vill se.
Tips: Sortera tabellen efter fordonsnummer för att lyfta fram de omlopp där fordon
nu rapporterar från aktiva turer.
• Panorera turgrafen över hela trafikdagen genom att dra i listen under graf-fältet. Välj
längden på den tidsperiod som ska täckas in av grafen genom att dra i
panoreringslistens ytterändar. Grafens ”tidsfönster” kan täcka från en till fyra timmar
• Tips: Du kan när som helst centrera turgrafen runt aktuell tidpunkt genom att klicka
på klocksymbolen under grafen.

Visad trafikdag

Välj trafikdag

Filtrera listan

Skriv in datum eller öppna kalendern med
pilknappen och klicka på önskad dag. Klicka på
Uppdatera-knappen för att uppdatera visningen.

Fyll I filterfältet för att endast se
matchande omlopp. Visningen
uppdateras direkt.

Gå till
kalenderdagens
början
Turgraf från-tid
Flytta
tidsfönstret
bakåt

Panoreringslist/tidsfönster

Turgraf till-tid

Med panoreringslisten sveper du över den valda trafikdagen
och styr hur stort ”tidsfönster” som ska visas. Listens längd
visar den tidsperiod turgrafen täcker in (1-4 timmar). Justera
denna period genom att dra I listens ändar.
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Välj trafikdag
Då du öppnar Omloppsgraf från Planerad trafik (genom att dubbelklicka på Omlopp
& turer-roten) kommer den trafikdag du valt i Planerad trafik att visas.
Öppnar du verktyget direkt från verktygsmenyn är dagens datum förvalt.
Du kan även välja trafikdag manuellt genom att mata in datum direkt i datumfältet, se
nedan, eller genom att öppna kalendern med pilknappen vid datumfältet. Byt månad med
vänster/höger-pilknapparna och klicka i kalendern för att välja trafikdag.
Klicka på Uppdatera-knappen för att byta till den valda trafikdagen.
Vald trafikdag (skriv in
datum direkt)
Öppna/stäng kalender
Uppdatera: Byt till vald kalenderdag

Byt månad: Föregående/Efterföljande

Klicka för att välja trafikdag

Omloppsgraf, kolumnbeskrivning
Varje rad i tabellen visar ett planerat omlopp. I turgrafen adderas även realtidsinformation
om de fordon som kör (rapporterar från) aktuella turer.

Rubrik

Beskrivning

Omlopp

Omloppsnamn/-nummer

Operatör

Operatörsnamn

Fordon

Fordon utsatt(a) på omloppet

Omloppstyp

För närvarande hanteras fyra olika typer av omlopp:
Normal: Standardomlopp med flera turer, tidtabell etc.
LineJourney: Ett omlopp för bara en linje med endast en
tur.
Relative: Ett omlopp med relativ tidtabell. Omloppet
startas av fordonet.
NoTime: Ett omlopp utan tidtabell, för t.ex. snöplogar och
andra arbetsfordon.

Omloppet startar

Omloppets planerade starttid.

Turgraf

Grafer visar turer I omloppet, inklusive tomturer. Fordon
som nu rapporterar från tur, visas på motsvarande tur i
grafen. Indikering av problem, som till exempel frånvaro
av fordon som rapporterar från redan påbörjat omlopp.
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Omloppet avslutas

Omloppets planerade sluttid.

Sortera tabellen
Då du öppnar verktyget är tabellen sorterad efter omlopp (omloppsnamnen). Du kan
sortera tabellen efter valfri kolumn (utom turgraf-”kolumnen”) genom att klicka på
motsvarande kolumnrubrikfält. Se kapitel 8.4.

Turgrafer
I fältet/kolumnen ”Turgraf” visas för varje förartjänst de turer som ingår i omloppet, i
form av grafer utlagda längs en tidslinje. Turgraf-fältet kan täcka mellan 1 och 4 timmar
(se ovan). Du kan panorera grafen för att svepa över hela trafikdagen. Varje enskild tur
visas linje och turnummer i vänsterkanten av grafen. För aktuella turer (de turer som nu
körs eller ska köras enligt plan) visas även realtidsinformation i form av den vanliga
fordonssymbolen som indikerar fordonets typ och nuvarande status, alternativt en
varningssymbol som visar att inget fordon rapporterar från turen.
Du når ytterligare information och funktioner genom snabbmenyer för
både de visade turerna och fordonen, se nedan.

Färgkodade turegenskaper och symboler för turtyper
• ”Aktiv tur” = tur som inkluderas i CTS realtidsinfo/prognoser, etc.
Alltid aktiv tur (blå graf).

Tur som aktiveras manuellt eller vid utsättning (grå graf)

Aldrig aktiverad tur (mörkgrå graf)

Planerad förstärkningstur (+ symbol)

Information i turgraferna
Turer som börjar/slutar utanför det
visade tidsfönstret markeras med
pilar.
Panorera för att se hela turgrafen.
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Varning: Turen har börjat men
inget fordon rapporterar.
Turen körs inte, alternativt gör tekniskt fel att
fordon inte kan kommunicera med
centralsystemet/rapportera.

Färgkodad fordonssymbol
Precis som i övriga TrafficStudio-verktyg visar
fordonssymbolerna fordonstyp och nuvarande
status/punktlighet. Högerklicka för att öppna snabbmenyn för
fordon med länkad information och funktionalitet (se kapitel 7).

Information i skärmtips (tooltip)
Håll muspekaren över turgrafer, symboler och informationsfält för att se skärmtips med
ytterligare information.
Skärmtips: Tur
Även om turnumret står till
vänster i varje graf kan du
peka var som helst I grafen för
att se numret, vilket kan
underlätta ibland.

Skärmtips: Fordon
Peka på ett fordon för att se konfigurerad information för
fordon (För konfigurering av denna information se
kapitel 7.1.)

Skärmtips: Linje
Håll muspekarenm över linjevisningen för att se
sköärmtips med bade linje och operator..

Skärmtips: Varning
Håll muspekaren över en varningssymbol för att se en
förklaring av varningen. (Inget fordon rapporterar från
en aktuell tur.)

Snabbmenyer
Omloppsgraf ger dig även tillgång till en mängd ytterligare information i länkade verktyg.
Högerklicka på fordon eller själva turgraferna för att öppna verktyg med detaljerad
information om dessa. Snabbmenyerna förklaras i kapitel 8
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Förartjänstgraf
Verktyg > Planerad trafik > Förartjänstgraf

• Notera: Du kan även öppna Föratjänstgraf genom att dubbelklicka på Förartjänsternoden i Planerad trafik.
Förartjänstgraf är ett verktyg som grafiskt visar turerna i planerade förartjänster - med
adderad realtidsinformation om alla fordon som kör aktiva turer i förartjänsterna.
Verktyget ger dessutom tillgång till en mängd relevant historisk och realtidsinformation
genom snabbmenyer från de visade turgraferna och fordonssymbolerna.

Grundläggande funktioner
• Välj trafikdag med kalendermenyn i verktygsfönstrets överkant. (Då du öppnar
omloppsgraf från Planerad trafik visas i utgångsläget den dag du valt i detta verktyg.)
• Filtrera förartjänstlistan med filterfältet över turgrafen (visningen uppdateras direkt),
skrolla och panorera turgrafen för att se turer av intresse.
• Sortera tabellen efter förartjänstnamn eller fordonsnummer för att fokusera på det du
vill se.
Tips: Sortera tabellen efter fordonsnummer för att lyfta fram de förartjänster där
fordon nu rapporterar från aktiva turer.
• Panorera turgrafen med listen under graf-fältet för att svepa över hela trafikdagen.
Välj längden på den tidsperiod som ska täckas in av grafen genom att dra i
panoreringslistens ändar. Grafens ”tidsfönster” kan ställas mellan en och fyra timmar
• Tips: Du kan när som helst centrera turgrafen runt aktuell tidpunkt genom att klicka
på klocksymbolen under grafen.
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Välj trafikdag

Visad trafikdag

Skriv in datum eller öppna kalendern med
pilknappen och klicka på önskad dag. Klicka på
Uppdatera-knappen för att uppdatera visningen.

Gå till

Filtrera listan
Fyll I filterfältet för att endast se
matchande omlopp. Visningen
uppdateras direkt.

Panoreringslist/tidsfönster

kalenderdagens
början

Flytta
tidsfönstret
bakåt
Turgraf från-tid

Flytta
tidsfönstret
framåt

Med panoreringslisten sveper du
över den valda trafikdagen och styr
hur stort ”tidsfönster” som ska visas.
Listens längd visar den tidsperiod
turgrafen täcker in (1-4 timmar).
Justera denna period genom att
dra I listens ändar.

Nuvarande tid
(röd linje)

Centrera grafen runt
nuvarande klockslag

Gå till
kalenderdagens
slut

Välj trafikdag
Då du öppnar Förartjänstsgraf från Planerad trafik (genom att dubbelklicka på
förartjänster-roten) kommer den trafikdag du valt i Planerad trafik att visas.
Öppnar du verktyget direkt från verktygsmenyn är dagens datum förvalt.
Du kan även välja trafikdag manuellt i verktyget genom att mata in datum direkt i
datumfältet, eller genom att öppna kalendern med pilknappen vid datumfältet. Byt månad
med vänster/höger-pilknapparna och klicka i kalendern för att välja trafikdag.
Klicka på Uppdatera-knappen för att byta till den valda trafikdagen.
Vald trafikdag (skriv in
Öppna/stäng kalender
datum direkt)

Byt till vald kalenderdag

Byt månad: Föregående/Efterföljande
Klicka för att välja
trafikdag
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Förartjänstgraf, kolumnbeskrivning
Varje rad i tabellen visar en planerad förartjänst. I turgrafen adderas även
realtidsinformation om de fordon som kör (rapporterar från) aktuella turer.

Kolumnrubrik

Beskrivning

Förartjänst

Namn på planerad förartjänst

Operatör

Operatören som är ansvarig för förartjänsten

Fordon

Eventuellt fordon som rapporterar från tur i förartjänsten.

Turgraf

Grafisk visning av alla turer i förartjänsten den valda
kalenderdagen. Inkluderar eventuell realtidsinformation
om fordon som rapporterar från förartjänsten.

Sortera tabellen
Då du öppnar verktyget är tabellen sorterad efter förartjänsterna (namnen). Du kan
sortera tabellen efter valfri kolumn (utom turgraf-”kolumnen”) genom att klicka på
motsvarande kolumnrubrikfält. Se kapitel 8.4.

Turgrafer
I fältet/kolumnen ”Turgraf” visas för varje förartjänst de turer som ingår i förartjänsten i
form av blå grafer utlagda längs en tidslinje. Turgraffältet kan täcka in mellan 1 och 4
timmar (se ovan). Du kan panorera grafen för att svepa över hela trafikdagen. För varje
enskild tur visas linje och turnummer i vänsterkanten av grafen. För aktuella turer (de
turer som nu körs eller ska köras enligt plan) visas även realtidsinformation i form av den
vanliga fordonssymbolen som indikerar fordonets typ och nuvarande status, alternativt en
varningssymbol som visar att inget fordon rapporterar från turen.
Du når ytterligare information och funktioner genom snabbmenyer för både de visade
turerna och fordonen, se nedan.
Turer som börjar/slutar utanför det
visade tidsfönstret markeras med
pilar.
Panorera för att se hela turgrafen.

Varning: Turen har börjat men
inget fordon rapporterar.
Turen körs inte, alternativt gör tekniskt fel att
fordon inte kan kommunicera med
centralsystemet/rapportera.
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Färgkodad fordonssymbol visar
status
Precis som i övriga TrafficStudio-verktyg visar
fordonssymbolerna fordonstyp och nuvarande
status/punklighet. Högerklicka för att öppna
snabbmenyn för fordon med länkad information
och funktionalitet (se kapitel 7).

Information i skärmtips (tooltip)
Håll muspekaren över turgrafer, symboler och informationsfält för att se skärmtips med
ytterligare information.
Skärmtips: Tur
Även om turnumret står till
vänster i varje graf kan du
peka var som helst I grafen för
att se numret, vilket kan
underlätta ibland.

Skärmtips: Fordon
Peka på ett fordon för att se konfigurerad information för
fordon (För konfigurering av denna information se
kapitel 7.1.)

Skärmtips: Linje
Håll muspekarenm över linjevisningen för att se
sköärmtips med bade linje och operator..

Skärmtips: Varning
Håll muspekaren över en varningssymbol för att se en
förklaring av varningen. (Inget fordon rapporterar från
en aktuell tur.)

Snabbmenyer
Förartjänstgraf ger dig även tillgång till en mängd ytterligare information i länkade
verktyg. Högerklicka på fordon eller själva graferna (turerna) för att öppna verktyg med
detaljerad information om/funktioer relaterade till dessa. För information om
snabbmenyer, se kapitel 8.
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Mina turer
Verktyg > Planerad trafik > Mina turer

Detta enkla listverktyg erbjuder en översikt över alla ”dina” turer (beroende på dina
rättigheter).

Översikt
Datum, tid trafikstart
första turen

Fritextfilter

Rubrik

Beskrivning

Omloppsnamn

Omlopp där turen ingår. (Länk till detaljvy)

Externt omlopps-ID

Planeringssystemets omlopps-ID

Omlopps-ID

Omloppets unika ID i I4m-databasen.

Linje

Linjenamn/nr. (Länk till detaljvy)

Namn Tur

Namnet på turen. (Länk till detaljvy)

Tågnummer (om
tågturer finns)

Visar tågnummer för att identifiera tur som körs av tåg. (Länk till
detaljvy)

Annonserat tågnummer

Publikt tågnummer, se ovan.

Destination

Turens destination (sluthållplats)

Externt tur-ID

Planeringssystemets tur-ID (Länk till detaljvy)

Typ

Turtyp: Till exempel ”Ordinarie” eller ”Tomtur”, ”Extratur” (i trafikdata),
”Förstärkning” (planerad förstärkningstur), ”Ersättning” (planerad
ersättningstur), ”Test”, ”Dynamisk” (Extraturer som lagts till utanför det
importerade trafikdatat. Fri sekvens av hållplatser och fri destination.
Importeras över SiriET)
Notera: Är turtypssymbol tillgänglig visas denna.
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Notera: Planerade förstärkningsturer visas som vanliga turer i
passagerarinformationen (prognoser) men ingår inte i den förstärkta
turens samtrafik, om inte detta planerats.
Prognos

Om prognoser skall beräknas/visas för fordon som kör turen. Normalt ej
aktiv vid tomtur, test, etc.

ID Tur

Turens unika ID i I4m-databasen.

Start Tur

Starttiden för turen.

Slut Tur

Sluttiden för turen (ankomst stista hpl.)

Operatör

Den operatör som kör turen

Förartjänster

Förartjänst(-er) där turen ingår. (Länk till detaljvy)
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Tur starttid
Verktyg > Tur starttid

Verktyget Tur starttid gör det möjligt att justera framtida turers starttid. Verktyget är
avsett för behovsstyrd trafik, vilket kan kräva att en tur startar tidigare eller senare än
planerat.
• Notera att förändrade turstart-tider inte kommer att visas i övriga verktyg som visar
planerad trafik.

Verktygsfönstret
Tabellen i verktygsfönstret listar alla turer för det valda trafikdygnet. Aktuellt trafikdygn
visas när verktyget öppnas.

Raderna visas färgkodade, beroende på status.
Färg

Beskrivning

Orange

Vald tur. Du kan antingen klicka på en rad för att manuellt
markera/välja den, eller klicka på knappen ”Nästa turstart” för att
automatiskt gå till och välja den tur som planeras starta härnäst.

Gul

Tur med ändrad starttid.

Grå

Turer vars planerade eller ändrade starttid passerat (dessa kan
förstås ej ändras).

Välj datum i menyn
eller genom att
skriva in manuellt i
fältet.

Starta
sökning.

Scrollar till och
markerar
raden med
nästa turstart.

Ange hur långt i framtidan
skall turerna visas. Format är
hh:ss och tabellen
uppdateras automatiskt.
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Tabellbeskrivning
Rubrik

Beskrivning

Omlopp

Det omlopp där turen ingår.

Linje

Turens linje.

Start hållplats

Turens starthållplats.

Destination

Turens ändhållplats. Om fordonet har en "löpande destination" i sin
planerade rutt, som skiljer sig från sin slutdestination, kommer den att
visas i tabellen som "Löpande destination (slutdestination)" tills
fordonen har passerat "löpande destinationen ".

Tur

Turens nummer.

Turtyp

Typ av tur: T.ex. ”Ordinarie” för vanliga turer.

Starttid

Turens planerade starttid (kan ej ändras).

Ny starttid

Turens nya starttid, fältet är tomt om ny starttid ej lagts in av
användare.

Ändrad av

Den användare som (senast) ändrat starttiden.

Ändringstid

Tid för senaste ändringen av starttid.

Sök och filtrera listan
1. Dagens datum är förvalt. Vill du välja ett annat datum, kan du skriva in det
manuellt eller klicka på pilen för att öppna kalendern.

2. Klicka på ”Sök” knappen. Alla turer för det valda datumet listas.

3. För att filtrera listan, använd ”Visa turer som börjar inom nästa: (HH: mm)”
och/eller fritextfiltret.
4. I menyn ”Visa turer som börjar inom nästa:” kan du ange hur långt fram i tiden
du vill se. Du kan mata in en tidsperiod (i hh:mm-format), eller välja något av
förvalen i menyn genom att klicka på pilen. Traffic Studio kommer ihåg den
senaste inställningen och utgår från denna nästa gång verktyget öppnas.
5. Tabellen uppdateras automatiskt.

Med fritextfiltret kan du vid behov filtrera bort alla turer som inte matchar
filterinnehållet (text och/eller siffror) från listan.
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Ändra starttid för en tur
1. Klicka på aktuell cell i kolumnen ”Ny starttid”.

2.
3. Skriv in den nya tiden i hh:mm-format och tryck Retur (t.ex. 14:15). Hela raden
gulmarkeras för att visa att starttiden ändrats. Ditt användarnamn visas i Ändrat
av-kolumnen och tidpunkten för ändringen i kolumnen Ändringstid längst till
höger.
• Obs! Du kan inte ändra starttid för en tur som redan har påbörjats (som är
gråmarkerad).

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

183 (687)

Verktyg för utsättning och
trafikövervakning

Notifieringar
För att ge dig som trafikledare information och möjlighet att snabbt ta beslut, visas så
kallade ”Notifieringar” – rutor med information och knappar för beslut.
• Notifieringar visas av olika verktyg och kan konfigureras att visas/inte visas per typ, se
kapitel 6.1
• Notifieringar visas momentant (30/60 sekunder) i applikationsfönstrets nedre högra
hörn då något som kräver beslut inträffar, alternativt då du som trafikledare behöver
informeras om en förändring, etc.
Återstående visningstid
(När cirkeln fyllts stängs notifieringen om inte
”Behåll öppen”-funktionen är aktiv, se nedan.)

Du kan i notifieringsfönstret välja att stänga av/sätta på den momentana visningen (med
”häftstiftsknappen”, se nedan). Du kan bläddra mellan alla öppna notifieringar med
pilknappar.
Den aktuella notifieringens ordningsnummer bland de öppna visas, liksom det totala
antalet öppna notifieringar.

Popup-kontroller
Visa
föregående
popup.

Visa nästa
popup.

Behåll
notifieringsfönstret
öppet.

Stäng
Stäng alla (öppna
popuper)

Nr/totalt öppna
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Utsättningar
Verktyg > Utsättningar

Med hjälp av det här verktyget hanterar du utsättning av fordon, alltså knytande av fordon
till planerade omlopp (importerade från externa planeringssystem). Verktyget hanterar
både kommande och historiska utsättningar och såväl enkla utsättningar på hela omlopp,
som utsättningar på delar av omlopp/enskilda turer, delar av turer, förstärkningstrafik,
”brytande” av omlopp etc.
• Notera: Har du inte rättighet att göra utsättningar men ändå har tillgång till verktyget
kommer verktygsfältet att vara utgråat och innehålla en lås-symbol, se nedan. Även om
du då inte kan göra utsättningar har du tillgång till all information i verktyget.

• Om Ert system inte inkluderar funktionen central utsättning används det här verktyget
för kontroll av de utsättningar förarna gör. Då är de flesta av funktionerna i verktyget
avstängda (utgråade).

Notifiering vid manuell utsättning
Då en förare sätter ut sitt fordon manuellt kan du få en indikering i en notifiering som
visas i huvudfönstrets nedre högra hörn.
• För information om notifieringar se föregående kapitel.
• Notera: Du kan nå fordonets snabbmeny genom att högerklicka på fordonssymbolen i
popupfönstret.

Notifiering manuell utsättning: Godkänn/avslå
Om Utsättningar är konfigurerat för att låta trafikledare godkänna/avslå manuella
utsättningar innehåller notifieringsrutan knappar för detta. Då någon trafikledare
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bekräftar eller avslår medan notifieringen är öppen visas det i gul text ovanför
motsvarande knapp, precis som för övertag (se nästa stycke).

Notifiering: Övertag av omlopp
Denna notifiering visas då en förare sätter ut sitt fordon på ett omlopp som redan har en
utsättning. Du får information om det fordon som försöker ta över omloppet, om det
nuvarande utsatta fordonet och vilket omlopp det gäller.
• För information om notifieringar se föregående kapitel.
• Har en förare begärt ta över vid viss tur/hållplats visas detta.
• Tre knappar: ”Godkänn”, ”Godkänn vid nästa tur” respektive ”Avslå”, låter dig
antingen godkänna eller avslå förarens övertagsbegäran. (”Godkänn vid nästa tur”
betyder att du godkänner övertaget av omloppet vid nästa turstart.)
• Om en annan trafikledare, eller föraren i det redan utsatta fordonet godkänner eller
avslår övertagsbegäran gråas knapparna ut. Notifieringsrutan visar då i gult vilket beslut
som tagits, se exemplet nedan.
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Manuell utsättning (på omlopp) behöver verifieras
Om ditt system är konfigurerat för trafikledarverifiering av manuella utsättningar
(utsättningar som görs av förarna) visas en extra sektion under verktygets utsättningsfält.
Här listas alla manuella utsättningar som ännu inte verifierats och godkänts/avslagits av
trafikledningen. Du kan lägga in verifikationskommentarer och godkänna/avslå
utsättningen med motsvarande knappar.
(Godkänn/avslå-kontroller visas även i omloppslistan där fordon satts ut manuellt, då
omloppet är valt i listan.)
• Notera: Endast manuella utsättningar på omlopp täcks av denna funktion.

• Om det finns minst en manuell utsättning som ska verifieras indikeras detta
med varningssymbol i Verifiera manuella utsättningar-sektionen (se nedan) och
indikering av antalet utättningar i listan som ska verifieras. Sektionen innehåller även
det vanliga fritextfiltret.

• I Verifiera manuella utsättningar-sektionen listas alla manuella utsättningar som
trafikledare anmodas verifiera (godkänna eller avslå).
• Efter 30 minuter tas utsättningen bort från listan. (Du kan fortfarande välja omloppet i
omloppslistan och godkänna/avslå utsättningen, se nedan.)
• Kontrollerna är enkla. Ett kommentarsfält låter dig framför allt beskriva varför du
avslagit en manuell utsättning och två knappar: Godkänn respektive Avslå används för
beslut.
• Notera: Verifikationskommentarerna du lägger in visas även för föraren i det fordon
som satts ut manuellt. Det är ett bra sätt att förklara ett avslag för alla inblandade.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

187 (687)

Godkänn/avslå-kontroller i omloppslistan
Omlopp där fordon satts ut manuellt och ingen trafikledare godkänt eller avslagit
utsättningen har samma kontroller (kommentarsfält och beslutsknappar) som Verifiera
manuella utsättningar-sektionen. Du kan alltså välja att godkänna eller avslå utsättningen
där istället om du föredrar ett sådant arbetsflöde.

Godkänn/avslå manuell utsättning
1. Kontrollera att den manuella utsättningen är korrekt.
2. Vid behov, kommentera ditt beslut i kommentarsfältet.

3. Klicka på Godkänn eller Avslå. Statustexten (i omloppets Status-kolumn)
kommer visa ditt beslut och detta visas även i utsättningshistoriken, se sidan 205.

Visning av verifieringsbeslut
Då en trafikledare godkänt eller avslagit en manuell utsättning visas detta i
Omlopps/Linje-tur-sektionens statuskolumn (beslut + användare). Motsvarande
information, inklusive verifikationskommentarer visas i utsättningshistoriken, se sida 205.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

188 (687)

Utsättning på Tur eller omlopp
(då trafikdata innehåller fristående turer)
• Om trafikdata innehåller minst en tur som inte ingår i ett omlopp, anpassas
gränssnittet automatiskt med en extra meny för alternativ utsättning på separat
[Linje-]tur eller omlopp. Finns även planerade
ersättningsturer/förstärkningsturer/anropsstyrda turer/dynamiska turer skapade
utifrån turmallar/körmönster (se nedan) visas även dessa som alternativ i menyn.
• Du sätter ut en fristående tur på samma sätt som du sätter ut omlopp, se följande stycken i
detta kapitel.

• Utsättningsfälten anpassas och utsättningskolumner visar antingen linje-tur (även
förstärkning/ersättning) eller omlopp beroende på valet i denna meny.
I bilden på nästa sida ser du utsättningsfälten då fristående turer finns i trafikdata och då
utsättning av linje-tur är valt.

Meny: Sätt ut på omlopp/
linje-tur/ [planerad]
förstärkning/
ersättning/anropsstyrd
tur/dynamisk tur

Fält: Välj/mata in linjetur/omlopp

Filter: Trafik i närtid

Operatörsfilter (konfigurationsberoende)

Fristående tur i grafen

Kryssa i för att i listan under
endast se turer som startar
inom de närmsta två
timmarna.

Kryssa i för att i listan/grafen under endast se turer från
valda operatörer vars trafikdata du har tillgång till.

Omlopp/Turgrafen visar nu
fristående turer (en tur per rad).

• Välj utsättning av omlopp (även omlopp med anropsstyrda turer, etc…), linje-tur,
planerad förstärkningstur, ersättningstur, anropsstyrd tur, dynamisk tur i menyn.
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• När du valt utsättningstyp listas endast alla omlopp/fristående turer/planerade
förstärkningsturer/ planerade ersättningsturer… i det övre verktygsfältet.
Notera: Dynamiska turer måste skapas utifrån turmallar innan de visas i fältet, se
nedan hur du gör detta.
• Tips: Omlopps/tur- och fordonsfälten har separata operatörsfilter. (Välj olika
operatörer i de två fälten för att smidigt sätta ut fordon från en operatör på en annan
operatörs tur.
Notera: Filtren är konfigurationsberoende och visas vid tillgång till flera operatörers
data/fordon.
• För att minimera behovet av att leta/skrolla i tur-listan kan du kryssa i filtret ”Trafik i
närtid”. Då listas endast turer som startar inom de närmsta två timmarna i övre
verktygsfältet.
• Notera att fristående turer av tekniska skäl ibland hanteras/presenteras som
omlopp i Traffic Studio. När du högerklickar på en tur i Linje-turlistan får du upp
snabbmenyn för omlopp. Funktionaliteten för visning av omlopp i verktyget planerad
trafik används även för visning av dessa fristående turer.

• Notera att du även kan sätta ut ett fordon på flera (icke överlappande) turer och på det
sättet ”bygga” ett ad-hoc-omlopp.
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Skapa dynamisk tur utifrån turmall
Om ditt trafikdata innehåller turmallar/körmönster visas sektionen ”Turmallar” när du
väljer ”Dynamisk” i omlopps/turtypsmenyn (se ovan).

I denna sektion listas alla turmallar i trafikdatat. Här kan du skapa en dynamisk tur utifrån
en turmall och även, vid behov, direkt sätta ut ett fordon på turen.

Arbetsgång:
1. Välj den turmall du vill använda och mata in/välj starttid för den dynamiska tur
du vill skapa.
2. Skriv in en kommentar som förslagsvis relaterar til orsaken till användandet av
den dynamiska turen (?)

3. Vid behov: Skriv in fordonsnummer i fordonsfältet för att skapa den dynamiska
turen och sätta ut detta fordon på den i ett moment.

4. Klicka på ”skapa tur” knappen
på turmallsraden för att skapa den dynamiska
turen. Denna kommer att visas i sektionen för Dynamiska turer, se nedan.
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5. Satte du inte ut ett fordon på den nya dynamiska turen redan i steg 3 kan du nu,
precis som vanligt, sätta ut ett tillgängligt fordon på den skapade turen. Se
följande stycken som beskriver hur du gör detta.

Radera en dynamisk tur
Du kan radera en dynamisk tur (skapad av trafikledare eller förare utifrån en turmall). Att
radera överflödiga dynamiska turer (kanske skapade av misstag?) kan vara viktigt för att
undvika felaktig statistik, onödiga varningshändelser, etc.
• Notera: Om du ej har tillgång till denna funktion är radera-knappen utgråad.
1. Välj ”Dynamisk” i utsättningsmenyn.

2. I sektionen/listan över dynamiska turer: Markera den rad/tur du vill radera. När
raden markerats visas en radera-knapp i Linje-tur-kolumnen till höger om
turnamnet.
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3. Klicka på raderaknappen, en dialogruta visas.

4. Klicka på OK i dialogrutan för att radera turen. (Turen tas bort från listan över
dynamiska turer.)

Raderade turer i olika TS-verktyg
Raderade dynamiska turer markeras eller tas bort, beroende på verktyg och funktion i
applikationen:
• Utsättningar: Raderad dynamisk tur tas bort från listan över dynamiska turer
• Planerad trafik: Raderad dynamisk tur visas överstruken i nodträdet (under
Turer/Dynamisk) och i turdetaljer, där turen även är flaggad “Borttagen”.
• Händelser: Raderad dynamisk tur genererar inga nya event.
• Kundsupport: Raderad dynamisk tur tas bort från visningen.
• Terminalhantering: Raderad dynamisk tur tas bort från visningen.
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Översikt (ej fristående turer i trafikdata)
Då trafikdata saknar fristående turer (turer som inte ingår i omlopp), anpassas gränssnittet
för endast utsättning på omlopp. Se föregående avsnitt för funktionalitet om trafikdata
innehåller ”fristående” turer av olika typer.
I verktygsfönstret visas alla planerade omlopp och utsättningar för dessa.
• Trafikdag väljer du i verktygsfönstrets överkant. Där hittar du även fält och menyer för
att snabbt och enkelt sätta ut fordon på omlopp – inklusive förstärkande fordon på
hela omloppet eller hel eller del av tur (mellan två valda hållplatser) och med vald
tidsförskjutning mot tidtabellen. Du kan enkelt filtrera listan för att bara se/hantera
omlopp utan utsättningar.
• Omlopps- och fordonsfälten kan ha operatörsfilter, beroende på
rättigheter/konfiguration.
• I verktygsfältets undre del listas alla tillgängliga fordon. Du kan välja att filtrera denna
lista så bara fordon utan utsättningar listas.
Det finns flera sätt att sätta ut fordon. I grunden handlar det om att välja ett omlopp i
omloppsfältet och ett lämpligt fordon i fordonsfältet, koppla ihop dessa och eventuellt
specificera begränsningar, etc. vid förstärkning/utsättning på del av omlopp. Dessa
arbetssätt beskrivs i det efterföljande arbetsflöde-kapitlet.
• Varje rad i listan i Omloppsfältet representerar ett omlopp. Är flera fordon utsatta på
samma omlopp – vid andravagn och/eller förstärkningstrafik, visas dessa på
grupperade rader. Alla fordon som kör omloppet visas alltså tydligt och sammanhållet.
• Varje fordons nuvarande utsättningsstatus visas i kolumnen ”Status”. Se beskrivning
nedan.
Verktygs-, Utsättningsfält
Välj trafikdag. Fält och
menyer för inmatning vid
utsättning.

Tidsurval omloppsgrafer

Används för att justera den tidsperiod som täcks av omloppsgraferna i båda listorna. Dra ”tidsfönstret” bakåt framåt i tiden,
justera fönstret genom att dra i vänster/högerkanterna.
Klicka på ”nu”-knappen för att centrera tidsfönstret runt nuvarande tidpunkt (visas med röd linje i grafen), se ovan.

Centrera
omloppsgrafern
a runt ”nu”

Filter Omloppsfält
Omloppsfält

Klicka i för att
centrera
omloppsgraferna
runt nuvarande tid.

Visar planerad trafik och
alla utsättningar
(centrala/manuella).
Trafikstörningar /varning
ej utsatt omlopp
indikeras med symbol.

Filter
Fordonsfält
Fordonsfält
Visar alla/tillgängliga
fordon. Vid behov
kan omloppsgraf för
utsatta fordon visas,
se följande stycke.
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Verktygs-/utsättningsfältet
I verktygsfältet väljer du trafikdag och operatör (som du har behörighet att se/sätta ut
fordon för). Du hittar även inmatningsfält och menyer för utsättning av fordon på
omlopp.

Välj trafikdag och operatör

Välj trafikdag
Mata in direkt eller öppna
kalendern och välj.

Utsättningsfält, -menyer
Inmatning: Från vänster till höger

Omlopp

Fordon

Tur

Det valda
omloppsnumret:
Mata in eller klicka i
omloppslistan

Fordonsnumret:
Mata in eller
klicka i
fordonslistan

Meny: Sätt
ut på
specifik tur
i
omloppet

StartSluthållplats

Förskjut
tidtabell

Sätt ut på tur
mellan valda
hållplatser

Förskjut tidtabell
framåt/bakåt med
x min (vid
förstärkning).

Utsättningskontroller
Använd de tre knapparna för att sätta ut fordon, förstärka omlopp (eller del av omlopp)
eller sätta ut fordon som andravagn (endast spårvagnar, i vissa system) - enligt fälten till
vänster.

Sätt ut fordon på
omlopp
Normal utsättning, helt
omlopp eller del av
omlopp/tur, enligt
utsättningsfält, menyer.

Sätt ut
förstärkningsford
on på omlopp
(akut
förstärkning)

Sätt ut som
andravagn
(Spårvagn)

Förstärkning av
omlopp/del av
omlopp.
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Tidsurval omploppsgrafer
I sektionen under utsättningsfältet hittar du tidsurvalet för omlopps- och turgraferna i
Omlopp/tur och Fordons-sektionerna. Du kan genom att klicka och dra urvalsgrafens
sidohandtag öka eller minska den tid omlopps-/turgraferna ska visa och vilken
period på trafikdygnet som ska täckas.

Flytta perioden
en timme bakåt

Vänsterklicka och dra i
Graf-”handtagen” för
att flytta start/sluttiden
framåt/bakåt.

Flytta perioden
en timme
framåt

Hoppa till ”Nu”
(röda linjen visar
aktuellt klockslag)

Vänsterklicka och dra i
blå grafen för att flytta
visade tidsperioden
framåt/bakåt.

Omloppsfältet
Omloppsfältet visar alla planerade omlopp (för vald operatör/trafikdag) och alla
utsättningar, både de som utförs av trafikledare och förare. Eventuell andravagn och
förstärkningstrafik visas på grupperade rader under varje omlopp oavsett listsortering.

Konfigurera kolumnvising
Högerklicka på rubrikraden för att öppna menyn för att visa/dölja kolumnerna i fältet.
Kryssa ur de kolumner du inte behöver för att förenkla visningen.
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Rubrik

Beskrivning

Omlopp

Det planerade omloppsnumret(/linje-tur vid utsättning av tur).

(eller Linjetur vid
utsättning
av tur)

Om utsättning saknas eller om omloppet påverkas av en trafikstörning
indikeras detta av en varningssymbol. Håll muspekaren över symbolen för
info i skärmtips (tooltip).

För närvarande hanteras fyra olika typer av omlopp:
Normal: Standardomlopp med flera turer, tidtabell etc.
Omloppstyp

LineJourney: Ett omlopp för bara en linje med endast en tur.
Relative: Ett omlopp med relativ tidtabell. Omloppet startas av fordonet.
NoTime: Ett omlopp utan tidtabell, för t.ex. snöplogar och andra
arbetsfordon.

Fordon

Fordonsnummer
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Rubrik

Beskrivning

Status

Här ser du om fordonet bekräftat utsättningen (”inkodning ok”), om det är
problem med kommunikationen eller om fordonet tagits bort. Följande
statusmeddelanden finns:
Lades till
Utsättning OK
Lyckades inte genomföra åtgärden
Ingen kommunikation med fordonet.
Togs bort
Förfrågan
Väntar
Väntar på svar från fordon (utsättning)
Fel tidtabellsversion i fordonet.
Övertag accepterades av fordonet
Övertag vid nästa tur accepterades av fordonet
Övertag nekades av fordonet
Övertag accepterades av trafikledningen
Övertag nekades av trafikledningen
Ägare av omloppet ändrades
Övertag tog för lång tid
Övertag vid nästa tur accepterades av trafikledningen
Accepterad/Avslagen + användare (verifiering av manuell utsättning)

Kommentar

Eventuell kommentar inlagd av den som satt ut fordonet
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Rubrik

Beskrivning

Användare

Användare som satt ut fordonet
Förarutsättning indikeras med en förarsymbol:

Utsättning gjord i Utsättningar indikeras med TS-symbol:

Notera: Externt gjorda utsättningar visas utan symbol
Operatör

Den operatör omloppet/fordonet tillhör

Senast
ändrad

Tidsstämpel för senaste ändring av utsättningen

Starttid

När omloppet/utsättningen börjar. (Vid utsättning på del av omlopp/tur
kan denna tid alltså avvika från när det planerade omloppet startar.)
Notera: Om omloppet inte har någon utsättning är fältet utgråat.

Första
hållplats

Omloppets/Utsättningens starthållplats. (Vid utsättning på del av
tur/omlopp visas alltså utsättningens starthållplats, även om denna är en
bit in på turen.)
Notera: Om omloppet inte har någon utsättning är fältet utgråat.
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Rubrik

Beskrivning

Omlopp/Tur
-graf

Grafisk visning av omlopp. Vid förstärkningstrafik, de delar av omloppet
som förstärks.

Omlopp/delar av omlopp som inte har någon utsättning är utgråade, se
nedan.

Vid utsättning på delar av omlopp visas start-/sluttid grafiskt med
streckade linjer på omloppet, se nedan.

•

Turer som aktiveras manuellt eller vid utsättning har grå
omloppsfält.

•

Turer som aldrig aktiveras (inkluderas i realtidsinfo, etc.) visas
med mörkgrå graf.

•

Notera: Anropsstyrda turer indikeras med lila symbol som visar
om turen är aktiverad. Tom lila cirkel: Ej aktiverad anropsstyrd tur,
Fylld lila cirkel: Aktiverad anropsstyrd tur, se nedan.

•

Notera: Förstärkningsturer indikeras med plussymbol, se nedan.

Sista
hållplats

Omloppets/Utsättningens sluthållplats. (Vid utsättning på del av
tur/omlopp visas alltså utsättningens ändhållplats, även om denna inte
matchar omloppets/turens destination.)

Sluttid

När omloppet/utsättningen slutar. (Vid utsättning på del av omlopp/tur
kan denna tid alltså avvika från när det planerade omloppet slutar.)
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Filter Omloppsfält
Använd fritextfiltret för att snabbt filtrera/hitta matchande omlopp.
Kryssa i ”Visa bara omlopp som inte är utsatta” för att filtrera bort alla omlopp som
redan har minst en utsättning. Välj operatörer i operatörsfiltret för att avgränsa
trafikdatavisningen (om du har tillgång till flera operatörers turer).

Fordonsfältet
I fordonsfältet listas alla (tillgängliga) fordon från valda operatörer), med information om
eventuella omlopp de är utsatta på. (Notera: Operatörsfilter endast tillgängligt för
användare som har tillgång till flera operatörers fordon.)
Du kan välja att dölja omloppsgrafen för att förenkla visningen (de utsatta fordonens
omloppsgraf finns ju i den övre omloppslistan).

Rubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnummer

Kopplat fordon
(konfiguration)

Visning/menyval för utsättning av kopplad spårvagn – se
följande stycke.

Utsättningar

Omloppsnummer/linje-tur som fordon är utsatt på

Senast ändrad

Tidpunkten då fordonet satts ut eller fått utsättning ändrad
senast.

Omlopp/Tur-graf

Omloppsgraf: visar det omlopp/de delar av omloppet fordonet
är utsatt på.
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Koppla/koppla ifrån spårvagn (konfigurationsberoende)
Om ert system inkluderar funktionalitet för hantering av andravagn/kopplad spårvagn,
konfigureras Utsättningar för att:
1. Låta dig sätta ut dragvagn och andravagn på ett omlopp i ett moment, med
hjälp av de två separata inmatningsfälten för ”fordon” och ”andra vagn” i
utsättningsfältet eller de två separata fordonsfälten i omloppsfältet, se nedan. Du
matar då först in dragvagn och därefter andravagn och sätter ut (kopplar) dessa
tillsammans precis som när du sätter ut ett enskilt fordon.

2. Låta dig sätta ut en andra vagn efter en vagn som redan är utsatt på ett
omlopp och på det sättet koppla den till förstavagnen. (Det gör du antingen
direkt i omloppsfältet eller med en separat andravagnsknapp i utsättningsfältet, se
ovan och efterföljande ”Arbetsflöde”-stycke.) Denna metod resulterar i en
kopplad vagn, precis som om du kopplat den enligt (3) nedan.
3. Låta dig koppla en vagn till valt fordon (vagn), oavsett om detta fått sin
utsättning eller ej. Detta gör du direkt i fordonsfältet (som med denna
konfiguration inkluderar kolumnen Kopplat fordon).
• Notera: När du kopplat en vagn till en annan vagn, hanteras dessa alltså
utsättningsmässigt som en enhet – när du sätter ut eller ändrar utsättningen för
förstavagnen ”följer andra vagnen med”. Kopplade vagnar är förstås inte tillgängliga
för separat utsättning.
• Du kan ”koppla loss” andravagnen genom att ta bort den i i fordonsfältets Kopplat
fordon-kolumn, eller genom att redigera utsättningen – se nedan och efterföljande
Arbetsflöde-stycke.
• Snabbmenyn för fordon med kopplad vagn kommer även att inkludera menyval för
den kopplade vagnen.
• I omloppslistan visas andravagn grupperad, med andravagnssymbol och ”Andra vagn”
efter fordonsnumret, se nedan.
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Sätt ut drag- och andravagn i ett moment
Det enklaste sättet att koppla och samtidigt sätta ut en drag- och andravagn är att göra det
direkt i omloppsfältet:
1. På aktuell omloppsrad: Mata in dragvagnens nummer i omloppsfältets Fordonkolumn.

2. Tryck retur. Andravagnsfältet till höger väljs.
3. Mata in andravagnsnumret i andravagnsfältet.

4. Tryck retur, eller klicka på den gröna OK-symbolknappen. Klart.

Koppla [spår]vagn
1. Klicka på fordonsraden i fordonslistan för att markera denna och aktivera koppla
fordon(vagn)-menyn.
2. Öppna menyn (alla tillgängliga vagnar), skrolla och välj vagn i menyn.
3. Koppla genom att trycka på Enter-tangenten eller genom att klicka på den gröna
koppla-knappen till höger om menyn.
4. Den kopplade vagnen visas med kopplad vagn-symbol till vänster.

Koppla ifrån [spår]vagn
För att koppla ifrån en vagn markerar du raden i fordonslistan och klickar på den röda
”koppla ifrån”-knappen till höger om fordonsnumret i Kopplat fordon-kolumnen.
Vagnen kopplas ifrån direkt och menyn visas för att snabbt och enkelt låta dig välja en
annan vagn, vid behov.

• Notera: Du kan även ta bort/redigera en kopplad vagnsutsättning på samma sätt som
övriga utsättningar, och den vägen byta/”koppla loss” andravagnen, se Arbetsflödestycket nedan.
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Visning av andravagn i övriga verktyg
Andravagn visas med halvgenomskinlig symbol och plustecken för att särskilja den mot
förstavagnen/dragvagnen (se kapitel 8.1).
• Notera: Symboler för andravagn visas inte i verktyget Linjerutter.

Snabbmeny: Utsättningsrelaterade ”Åtgärder”
I de globala snabbmenyerna för fordon, linjer och turer hittar du ett antal genvägar till
utsättningsfunktioner i Utsättningar. Den här typen av funktioner kallar vi ”Åtgärder”.
(Utsättningar måste vara öppet för att menyalternativen ska vara tillgängliga.)
Du kan med en åtgärd direkt från en tur i ett annat Traffic Studio-verktyg nå funktioner
för att förstärka turen, aktivera en anropsstyrd tur, eller genom snabbmenyn för fordon
välja att ändra dettas nuvarande utsättning. Se kapitel 8.2 och 8.4
Åtgärden Akut Förstärkning: #### öppnar Utsättningar med turen förvald för snabb
utsättning av förstärkande fordon på turen.
För anropsstyrda turer som inte aktiverats visas även åtgärden Aktivera tur: ####.
Detta menyalternativ aktiverar omedelbart den anropsstyrda turen och skapar ett
Trafikändringsärende för detta. (Aktiveringen visas med fylld lila cirkel-symbol i turgrafen
i Utsättningars omloppsgraf.)
Se kapitel 14.1Fel! Hittar inte referenskälla. för information om Trafikändringar.

Åtgärden Ändra utsättning öppnar Utsättningar med nuvarande fordon/utsättning
förvald, för snabb och enkel ändring av utsättningen.
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Utsättningshistorik (omlopp/fordon)
Snabbmeny omlopp, fordon > Utsättningar för omlopp/fordon (historik):

Snabbmenyn för omlopp respektive fordon ger dig även tillgång till dessas
utsättningshistorik, vilket visas i ett flytande verktygsfönster. Varje ändring visas på egen
rad med tidsstämpel, användare etc. Se nedan.

• För att byta ordningen kolumnerna visas kan du klicka på ett rubrikfält, hålla nere
musknappen, dra kolumnen åt höger eller vänster till en annan plats i verktygsfönstret
och släppa den där.
• Du kan även vid behov välja att lägga till kolumner för utsättnings-ID, omloppets slut
och operatör, om du har tillgång till många operatörer. Högerklicka på rubrikfältet
och kryssa i de tilläggskolumner du vill se i menyn.
• Notera: Detta verktyg inkluderar även en funktion för att återgå till den ursprungliga
konfigurationen av kolumnplacering och -synlighet. Välj ”Standard” för att återgå till
grundkonfiguration, se nedan.

Rubrik

Beskrivning

Utsättnings Id (tillval)

Unikt nummer för varje utsättningshändelse. Framför allt
användbart för felsökning.

Omlopp

Omloppsnummer

Fordon

Fordonsnummer

Tur

Den tur på omloppet där utsättningen började (om utsättning
på del av omlopp)

Sekvens på turen

Var på turen utsättningen började (hållplatsens
sekvensnummer)

Hållplats

Den hållplats på turen där utsättningen börjar (om utsättning
på del av omlopp)

Start

Tidsstämpel. Då utsättningen börjar

Slut (tillval)

Tidsstämpel. När utsättningen slutar (oftast omloppets slut)

Avslut tur

På vilken tur utsättningen avslutades
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Rubrik

Beskrivning

Avslut
sekvensnummer

Var (på ovanstående tur utsättningen) avslutades –
hållplatsens sekvensnummer på turen

Avslut hållplats

Den hållplats där utsättningen avslutades

Operatör (tillval)

Den operatör omloppet tillhör

Tillagd av

Användare som utfört utsättningen

Systemtid

Tidsstämpel utsättningshändelse

Status

Utsättningens status vid tillfället, se beskrivning av alla
statusmeddelanden i förklaringen av omloppslistan ovan.
Notera: Inkluderar verifieringsinformation: Godkänd/avslagen +
användare som verifierat

Kommentar, verifiering

Kommentar inlagd av trafikledare som verifierat
(godkänt/avlagit) manuell utsättning.

Service

Typ av utsättning: Normal/Förstärkning/Andravagn

Statusflaggor

Ytterligare utsättningsinformation/status: Giltig/Annan operatörs
tur/ okänd

Kommentar, utsättning

Kommentar inlagd vid utsättning/skapad av externt system

Rapport-trigger

Källan till utsättningshändelsen. Kan vara Fordon/Traffic
Studio/Utsättningsserver eller Extern (-t system). Använd
informationen för att följa komplex utsättningshistorik.

Metadata

Ytterligare utsättningsinformation: Till exempel förskjutning av
tidtabell vid (akut) förstärkningstrafik.

Arbetsflöde
Det finns ett antal olika sätt att sätta ut fordon och göra ändringar i verktyget. Du kan
även kombinera metoderna för att hitta ett arbetssätt som passar dig.
Notera: När du sätter ut akut förstärkande fordon eller andravagn arbetar du i
verktygsfältet som vanligt men du sätter ut med motsvarande utsättningsknapp.
Notera att andravagn även kan sättas ut efter ett fordon direkt i omlopps- och
fordonslisfälten, se föregående stycke.
Notera: För att ersätta ett fordon, eller bryta ett omlopp och låta ett annat fordon ta över
utsättningen mitt i omloppet, sätter du ut det ersättande fordonet på det befintliga
omloppet – precis som vid vanlig utsättning. Du väljer det ersättande fordonets start-tur
och ev. starthållplats för att definiera var detta fordon ska ta över utsättningen. (Det
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nuvarande fordonets position i omloppet är utgångsvalen i tur- och
starthållplatsmenyerna.) Sätt ut med den vanliga utsättningsknappen/Retur-tangenten.
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Utsättning: Arbeta i Verktygsfältet:
Du som har full koll på omlopp och fordon kan fylla i verktygsfältet med tangentbordet,
hoppa mellan inmatningsfälten med Tab-tangenten och genomföra utsättningen med
returtangenten. Med piltangenterna kan du stega upp och ner i omloppslistan.
Vid behov kan du även fylla i omlopp och fordon genom att med musen klicka på
motsvarande rad i omloppslistan respektive fordonslistan.
1. Vid behov, tryck Esc. för att radera verktygsfältets inmatningsfält och flytta
markören till omloppsfältet (längst till vänster) för att starta inmatningen.
2. Skriv in omloppsnummer – eller klicka med musen på ett omlopp i
omloppslistan för att fylla i omloppsfältet.
3. Hoppa till fordonsfältet med Tab-tangenten. (Eller klicka i fordonsfältet med
musen.)
4. Skriv in fordonsnummer – eller klicka med musen på ett fordon (som inte har en
överlappande utsättning) i fordonslistan, för att fylla i fordonsfältet
5. Vid behov: Välj specifik tur och ev. Start-, sluthållplats och förskjutning av
tidtabellen (aktuellt vid förstärkningstrafik) i motsvarande menyer.
Notera: Inaktuella (tidsmässigt passerade turer/hållplatser) är utgråade i
menyerna, se nedan.

6. Tryck retur för att sätta ut fordonet – eller klicka på någon av
utsättningsknapparna för att sätta ut normalt/ersättning, som förstärkning, eller
som andravagn.

Sätt ut fordon på
omlopp
Normal utsättning eller
ersättningsfordon, helt
omlopp eller del av
omlopp/tur, enligt
utsättningsfälten till
vänster.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

Sätt ut akut
förstärkningsford
on på omlopp
Förstärkningstrafik,
helt omlopp eller del
av omlopp/tur, enligt

Sätt ut som
andravagn
(Spårvagn) , helt
omlopp eller del av
omlopp/tur, enligt
utsättningsfälten
till vänster.

utsättningsfälten till
vänster.

2022-11-30

208 (687)

Utsättning: Arbeta i omloppslistan
Du kan även sätta ut fordon genom att mata in fordonnummer direkt i lediga omlopps
fordonsfält i omloppslistan. Även här kan du arbeta snabbt med tangentbordet och byta
rad med piltangenterna. (För andravagn: Se föregående stycken.)
1. Filtrera omloppslistan så endast lediga omlopp visas. Detta gör att du enkelt kan
hoppa mellan ej utsatta omlopp med piltangenterna.

2. Klicka i ett fordonsfält i listan för att markera detta. Du kan nu skriva
fordonsnummer och trycka retur för att sätta ut detta fordon på omloppet.
3. Byt rad med pil upp/ned-tangenterna för att hoppa till nästa omlopps
fordonsfält…
Utsättning: Dra-och-släpp för att sätta ut
Som alternativ till arbetssätten ovan kan du klicka på ett omlopp eller ett fordon i
respektive lista, hålla nere mustagenten, dra och släppa detta på ett fordon/omlopp i den
andra listan. Du kan släppa ett omlopp på ett fordon eller ett fordon på ett omlopp för att
göra utsättningen.

Notifiering vid utsättningskonflikter:
Om du försöker göra en överlappande utsättning visas en varningsruta. Klickar du på
Godkänn-knappen kommer den nya utsättningen ta över den gamla.

Notera: Då du sätter ut ett fordon på ett redan ”upptaget” omlopp, för att ersätta det nu
utsatta fordonet, kommer menyerna för tur och första hållplats att fyllas i med den
position i omloppet det nuvarande fordonet har (senast rapporterade tur, hållplats) – för
att tydliggöra var i omloppet det nya fordonet tar över. Du kan förstås manuellt välja en
annan position längre fram i omloppet vid behov.
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Redigera utsättning
1. Dubbelklicka på en rad i omloppslistan, raden expanderar och omloppets
editeringsfält visas under raden. Är flera fordon utsatta på omloppet visas
editeringsfält för alla dessa. Fälten motsvarar utsättningsfälten i verktygsfältet, se
bild nedan och beskrivning av dessa fält och menyer ovan.

2. Gör ändringar vid behov och klicka på OK-knappen för motsvarande rad för att
spara ändringen. (Gör du ändringar på flera rader behöver du klicka på alla
motsvarande OK-knappar).

Ta bort utsättning/ utsättningar
1. Dubbelklicka på en rad i omloppslistan, raden expanderar och omloppets
editeringsfält visas. Är flera fordon utsatta på omloppet visas editeringsfält för
alla dessa.
2. Klicka på Radera-knappen för motsvarande rad för att ta bort utsättningen.
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Utsättningsmallar
Du kan spara dina nuvarande utsättningar för framtida användning som en mall.
Utsättningsmallen är i princip en lista med omlopp och fordonsnummer i xml-format.
• Notera: Import av GS Mall sker precis som nedan, fast filen är en Excelfil med
utsättningar av drag- och andravagn.

Spara en utsättningsmall
Alla ”normala” utsättningar (för en kalenderdag) som visas i Utsättningsfönstret kan
sparas som en mall. Förstärkningar och andravagnar ingår däremot inte i mallen.
1. Välj Arkiv > Spara (eller klicka på disksymbolen i funktionslisten). Ett
dialogfönster öppnas för att definiera den önskade platsen att spara mallen på.
Namnet Utsatta omlopp [den aktuella dagens datum].xml är förvalt.
2. Klicka på Spara för att spara mallen.

Öppna och applicera en utsättningsmall
Du kan öppna en tidigare sparad mall genom att via utsättningsvyn välja Arkiv > Öppna
(eller klicka på mappsymbolen i funktionslisten) och välja en mallfil).
Applikationen går igenom mallen och försöker para ihop alla omlopp och tillgängliga
fordon.
• Alla applicerade utsättningar kommer att få kommentaren ”Importerad från fil”.
Använd ”Visa bara omlopp som inte är utsatta”-filtret för att se de omlopp som inte
fått någon utsättning av mallen.
• Om fordon eller omlopp som finns i mallen saknas eller av någon anledning inte kan
tilldelas en utsättning, hoppas den utsättningen över och proceduren fortsätter med
nästa i listan när du applicerar mallen.
• OBS! Kontrollera att du applicerar mallen korrekt. Väljer du till exempel en mall för fel
dag kan existerande utsättningar skrivas över med fel utsättningar. Då måste du
applicera rätt mall för att skriva över de felaktiga utsättningarna eller korrigera alla
felaktiga utsättningar manuellt.
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Exportera till Excel
Du kan exportera de omlopp/utsättningar som listas i verktyget som en Excelfil.
• Notera att det är informationen som visas efter eventuell filtrering som exporteras.
1. Klicka på Excel-exportknappen i funktionslisten eller välj Arkiv > Skicka till
Excel. Ett exportfönster visas där du kan välja var du vill spara filen.
2. Skriv in ett lämpligt namn i namnfältet.
3. Klicka på Spara för att spara filen på angiven plats.
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Terminalhantering
Verktyg > Terminalhantering

Verktyget Terminalhantering gör det möjligt att justera framtida turers anvisade
hållplatsläge vid en vald terminal (/hållplatsområde). Terminalområden och dessas
inkluderade hållplatser definieras med Geofence, se kapitel 15.8.
Verktyget låter dig alltså, efter du valt hållplats, se och ändra hållplatslägen (gate) i den
planerade trafiken för att styra var fordon ska stanna, utifrån hållplatslägestillgänglighet och turens tidsavvikelse.

Verktygsfönstret
Tabellen i verktygsfönstret listar alla turer för det valda hållplatsområdet, det valda
trafikdygnet. Aktuellt trafikdygn visas när verktyget öppnas.
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Välj omplatsområde
menyn.

Välj datum i
menyn eller
genom att skriva
in manuellt i
fältet.

Filtrerar
visningen av
hämtad data
(efter sökning).
Se kapitel 8.4

Meny:
Inkludera/exklu
dera turtyper.
Se kapitel 8.4

Markerar/väljer raden
med nästa
ankommande tur,
enligt tidtabellen.

Färgkod listrader
Radfärg

Beskrivning

Orange

Vald tur. Du kan antingen klicka på en rad för att manuellt
markera/välja den, eller klicka på knappen ”Nu” för att automatiskt
markera/välja den tur som enligt den planerade trafiken är näst i tur.

Gul

Tur med ett ändrat hållplatsläge.

Grå

Turer vars ankomsttid till den valda hållplatsen enligt tidtabellen har
passerat. Dessa turers hållplatsläge kan fortfarande ändras (fordonet
kan ju vara sent).

Beskrivning, tabellkolumner
Rubrik

Beskrivning

Omlopp

Turens omlopp.

Linje

Turens linje.

Tur

Turens nummer.
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Rubrik

Beskrivning

Destination

Turens ändhållplats. Om fordonet har en "löpande destination" i sin
planerade rutt, som skiljer sig från slutdestinationen, kommer den att
visas i tabellen som "Löpande destination (slutdestination)" tills
fordonen har passerat den "löpande destinationen ".

Ankomst

Turens planerade ankomsttid till hållplatsen.

Avgång

Turens planerade avgångstid från hållplatsen.

Gate

Turens hållplatsläge enligt planerad trafik.

Ny gate

Turens nya hållplatsläge, fältet är tomt om hållplatsläget ej har
ändrats.

Ändrad av

Den användare som (senast) ändrat hållplatsläget.

Ändrad tid

Tid för senaste ändringen av hållplatsläge.

Sök och filtrera listan
1. Första hållplatsområdet i den planerade trafiken är förvalt. Vill du välja ett
annat hållplatsområde, kan du klicka på pilen för att öppna hela listan.

2. Dagens datum är förvalt. Vill du välja ett annat datum, kan du skriva in det
manuellt eller klicka på pilen för att öppna kalendern och välja datum där.

3. För att filtrera den visade turlistan, använd fritextfiltret. Endast turer som
matchar filterfältet visas.

4. För att exkludera vissa turtyper kan du öppna turtypsfiltret och klicka ur de
turtyper du vill ta bort från visningen.
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Ändra hållplatsläge/gate för en tur
1. Klicka på aktuell cell i kolumnen ”Ny gate”.
2. Skriv in det nya hållplatsläget eller klicka på pilen för att öppna listan där du
kan se och välja mellan de aktuella hållplatslägena.

Hela raden gulmarkeras för att visa att hållplatsläget ändrats. Ditt
användarnamn visas i Ändrat av-kolumnen och tidpunkten för ändringen visas
i kolumnen Ändrad tid längst till höger.

Att tänka på
Undvik att tilldela två turer med samma eller nästan samma ankomsttid samma
hållplatsläge - om du inte, efter bedömning av fordonens beräknade ankomsttid, vet att
dessa inte kommer att ”krocka”.
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Trafikstatus
Verktyg > Trafikstatus

Trafikstatus är ett verktyg för förenklad realtidsövervakning av trafiken. I ett antal
separata sektioner, som kan döljas/visas efter behov, visas sådant som du som är
trafikledare behöver hålla ögonen på: Fordon som avviker från tidtabellen,
samtrafikproblem och trafikrelaterade fordonsproblem (fordon av rutt, fordon med
utsättningsproblem, fordon som ”fastnat” i kö och fordon med tekniska problem).
Använd trafikstatus som en förenklad ”instrumentbräda” för att få relativt lättsmält
information om sådant som kan kräva snabba korrigerande insatser.
• Precis som i övriga TrafficStudio-verktyg ger de visade fordonssymbolerna direkt
tillgång till snabbmenyn för fordon och därmed omfattande funktionalitet för både
kommunikation och mer detaljerad information/historik etc.
• Notera: Det “globala” linjegrupp-filtret” i funktionslisten styr vilka linjer
Trafikstatus visar. Varje enskild sektion innehåller dessutom ett linjefilter för
”fokuserad” övervakning av valda linjer, inom den valda linjegruppen.
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Översikt
Verktyget är uppdelat i sex sektioner som enkelt kan döljas/visas med hjälp
motsvarande knappar i överkanten. Filter i varje sektion tillåter uppdelning av
trafikövervakning mellan olika arbetsstationer eller fokuserad övervakning av enskilda
linjer etc.
• Konfigurera sektionernas vertikala ordning genom att dra och släppa, eller genom att
klicka på konfigurerings-knappen i överkanten och därefter på sektionernas
individuella flytta upp/ned-knappar, se efterföljande beskrivning.

Två list-sektioner visar de fordon som just nu är mest
före, respektive mest efter tidtabellen. (Fordon med
extrema avvikelser kan filtreras bort vid behov.)

I ”Passagerarbeläggning” listas fordon med mer än vald
beläggning/fordon där förare angett ”full buss”.
I sektionen ”Trafik, dynamiska turer” visas alla fordon som
kör ”dynamiska” turer, vilka skapats utifrån
turmallar/körmönster.

Klicka på knappen för att öppna en ny karta
med alla fordon i sektionen (kartvisningen
ignorerar ev. filter). Se beskrivning nedan.
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Fordonsikoner, Etikett
Information
Precis som i övriga verktyg där fordonsikonerna visas kan du utläsa en hel del
information ur själva fordonsikonen. Fordonsikonens form visar vilken typ av fordon
det rör sig om. Fordonsikonens färg visar nuvarande avvikelse mot tidtabell – och
tilläggsikoner ovanpå fordonsikonen visar utsättningsproblem, av-rutt-status, kö-status
och ev. manuell skyltstyrning (systemberoende).
Till höger om fordonikonen visas konfigurerad etikett-information, se kapitel 7.2.

Snabbmeny: Fordon, samtrafik
Då du högerklickar på någon av fordonsikonerna, eller samtrafikraderna öppnas en
snabbmeny. Precis som i övriga verktyg ger denna tillgång till en rad funktioner för
information, historik, kommunikation etc. (beroende på installerade verktyg och
systemfunktioner).

Visa/dölj verktygssektioner
Använd de tio knapparna i verktygets överkant för att dölja/visa de enskilda sektionerna
i verktyget.

Visa/Dölj - [El]fordon med
mindre än XX% laddnivå

Visa/Dölj
tidiga fordon
Visa/Dölj
sena fordon

Visa/Dölj
Fordon med
mer än xx%
Beläggning

Visa/Dölj
Visa/Dölj
Fordon som
Fordon av
kör
rutt
dynamiska
turer
Visa/Dölj
Samtrafikproblem

Visa/Dölj
Fordon med
utsättningsproblem
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Konfigurera sektionernas ordning
För att anpassa verktyget efter dina personliga behov kan du även konfigurera
verktygssektionernas vertikala ordning. Detta kan du göra på två sätt:
• Dra-och-släpp en sektion till önskad plats. (Klicka på sektionsrubrikfältet, dra till
önslad plats och släpp där gränsen mellan två sektioner lyser upp för att visa att du
kan släppa sektionen.)
• Aktivera flytta upp/ner-knapparna genom att klicka på Konfigureringsknappen till
höger i flik-fältet. Flytta därefter önskad sektion upp/ned genom att klicka på dess
flytta-knappar önskat antal gånger.

•

Konfigurera kolumnvisning
Du kan vid behov välja att visa/dölja kolumner i de flesta av sektionerna, du kan även
välja visa information som ”hör till” en annan sektion, se nedan.
Notera att dina ändringar inte sparas till nästa session.
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Filter i alla sektioner
I alla individuella verktygssektioner hittar du filter som låter dig välja ut linjer du vill
övervaka. Ett kompletterande fritextfilter tillåter till och med övervakning av endast
matchande fordon/samtrafikhållplatser (alternativt använder du fritextfiltret som en
sökfunktion).

Linjefilter
Linjefiltren låter dig välja linjer du vill övervaka i varje sektion. Notera: Har du valt en
linjegrupp i funktionslistens linjegruppsfilter kan du enbart välja linjer i denna
linjegrupp.
• Se kapitel 0 för information om hur filtermenyer fungerar.
• Antalet valda linjer i menyn/totala antalet valbara linjer visas i filterknappen.

Fritextfilter (fordonsnummer/hållplatser)
Fritextfiltret låter dig filtrera bort alla fordon/hållplatser (alla presenterade fordons- och
samtrafikrader) som inte matchar innehållet du matar in i fritextfältet. Se kapitel 8.4

Visa sektionens fordon i nytt kartfönster
De flesta Trafikstatus-sektioner innehåller en knapp för visning av sektionens fordon i
ett nytt kartfönster. Klicka på knappen för att öppna ett nytt, separat kartfönster med
sektionens namn och endast de fordon som inkluderas i sektionen.
• Notera att kartvisningen ignorerar eventuella filter i sektionen.
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Avvikelser-sektionerna
I dessa två separata verktygssektioner visas de fordon som just nu avviker från
tidtabellen. I tidig-listan visas de fordon som ligger före tidtabellen och i sen-listan hittar
du de fordon i systemet som är försenade. (Enligt de konfigurerade gränserna för
tidig/sen-status).
• Fordonen visas med statussymbol, fordonsnummer, linje, nuvarande (senast
rapporterade) avvikelse och senast rapporterade hållplats (ankomst/avgång).
• Varje lista har ett valbart ”max-filter” som låter dig filtrera bort fordon med extrema
avvikelser, se nedan.
• Listorna är sorterade med de ”mest avvikande” fordonen på toppen.

De fordon som är tidiga (största avvikelsen
överst).

De fordon som är sena (största avvikelsen
överst).

Rubrik

Beskrivning

Etikett

Fordonssymbol (inklusive fordonsstatussymboler som visar av
rutt, utsättningsproblem och kö), och konfigurerad etikettinformation, se kapitel 7.2.

Linje

Linjeinformation (den linje fordonet rapporterar från)

Tur

Den tur fordonet nu kör

Avvikelse

Senast rapporterade avvikelse (negativt värde visar att fordonet
ligger före tidtabellen)
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Rubrik

Beskrivning

Varningar, Laddnivå

Laddningsnivå, elfordon

Hållplats

Senast rapporterade hållplats (ankomst/avgång) – visar
ungefär var på rutten fordonet befinner sig

Remaining Range

(Elfordon) Beräknad räckvidd med nuvarande batterinivå.

Kört/Planerat (Tur)

Progress, på nuvarande tur: Körd sträcka/av totalt. Graf visar hur
mycket av turen som körts, se nedan.

Notera: För elfordon vars beräknade räckvidd understiger
återstående körsträcka på turen visas en tydlig varning, se
nedan. Detta visas oavsett tröskelvärde för laddninvå (i
Laddnivåsektionen).

Kört/Planerat
(Omlopp)

Progress, på omloppet: Körd sträcka/av totalt. Graf visar hur
mycket av omloppet som körts, se nedan.

Passagerarbeläggning

Nuvarande passagerarbeläggning, om tillgänglig (%). Se stycket
nedan som beskriver sektionen Passagerabeläggning för
beskrivning.

Maxavvikelsefilter
De två separata maxavvikelsefiltren för de tidiga respektive sena fordonen låter dig
filtrera bort fordon med extrema/”orimliga” avvikelser. Öppna menyn med pilknappen
i menyfältets högerkant och klicka på ett av gränsvärdena för att ställa in filtret. Det
översta tomma menyalternativet avaktiverar filtret.
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Fordon med hög passagerabeläggning
Denna lista visar alla fordon som har mer än vald % beläggning. Gränsen väljer du i
”>”-filtret.
(Kräver fordon med passagerarräkningssystem och information om antalet sittplatser
vilket gör det möjligt att beräkna beläggningen.)
Även fordon där föraren manuellt valt genvägen ”Full buss” visas i sektionen, oavsett
om fordonet har passagerarräkningssystem.
• 100%: Antalet passagerare = antalet sittplatser
• Över 100% = alla sittplatser + procent av antal ståplatser enligt fordonsinformation.
• Förar-genväg ”full buss” visas som 200%

Rubrik

Beskrivning

Etikett

Fordonssymbol (inklusive fordonsstatussymboler som visar av
rutt, utsättningsproblem och kö), och konfigurerad etikettinformation, se kapitel 7.2.

Linje

Linjeinformation (den linje fordonet rapporterar från)

Tur

Den tur fordonet nu kör

Avvikelse

Senast rapporterade avvikelse (negativt värde visar att fordonet
ligger före tidtabellen)

Varningar, Laddnivå

Laddningsnivå, elfordon
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Rubrik

Beskrivning

Hållplats

Senast rapporterade hållplats (ankomst/avgång) – visar
ungefär var på rutten fordonet befinner sig

Remaining Range

(Elfordon) Beräknad räckvidd med nuvarande batterinivå.

Kört/Planerat (Tur)

Progress, på nuvarande tur: Körd sträcka/av totalt. Graf visar hur
mycket av turen som körts, se nedan.

Notera: För elfordon vars beräknade räckvidd understiger
återstående körsträcka på turen visas en tydlig varning, se
nedan. Detta visas oavsett tröskelvärde för laddninvå (i
Laddnivåsektionen).

Kört/Planerat
(Omlopp)

Progress, på omloppet: Körd sträcka/av totalt. Graf visar hur
mycket av omloppet som körts, se nedan.

Passagerarbeläggning

Nuvarande passagerarbeläggning, om tillgänglig (%).

Trafik, dynamiska turer-sektionen
Denna sektion listar alla fordon som kör turer som skapats utifrån
turmallar/körmönster. Den ger en snabb överblick över trafiken på dessa turer. För
information om kolumner, filter (exklusive beläggningsfiltret), etc, se föregående
sektion.
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Samtrafik-sektionen
I den här sektionen visas de samtrafikrelationer/de anslutningar som riskerar missas för
att fordon är sena till samtrafikhållplatserna.
Varje enskild anslutning visas separat, vilket betyder att om ett fordon är sent till en
samtrafikhållplats där det ska lämna passagerare till flera anslutande linjer, kommer detta
visas med en rad per mottagande fordon (en rad per samtrafikrelation).
Listan byggs uppifrån vid statusförändring: Den samtrafikrelation vars status senast
ändrades (till exempel från ”kommer troligen misslyckas” till ”kommer misslyckas”)
placeras på toppen.
Notera: Denna sektion har inte konfigurerbara kolumner.

Rubrik

Beskrivning

Status

Grafisk visning av samtrafikrelationens nuvarande status. Endast
samtrafik som troligen kommer misslyckas (enligt prognossystemet)
och samtrafik som säkert kommer att misslyckas om inte
mottagande fordon inväntar, visas i listan.
Samtrafik kommer troligtvis misslyckas:
Samtrafik kommer misslyckas (om fordon ej inväntar):
Lämnande fordon (fordonsnummer)
Den linje lämnande fordon kör

Mottagande fordon (fordonsnummer)

Den linje mottagande fordon kör

Samtrafikhållplatsen
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Varningar-sektionerna
Varningssektionerna visar alla fordon som nu inte följer sina planerade rutter, alla
fordon som har utsättningsproblem, alla fordon som rapporterar att de nu står i kö och
alla fordon med aktiva fel, etc.
• Listorna visar fordonsstatus (fordonssymbolerna), fordonsnummer, de linjer
fordonen kör, senast rapporterade avvikelse från tidtabellen och senast rapporterade
hållplats.
• Listorna byggs uppifrån vid statusförändring – det fordon som senast rapporterade
att det är av rutt/ har felaktig utsättning eller står i kö, etc. placeras på toppen
Rubrik

Beskrivning

Etikett

Fordonssymbol (inklusive fordonsstatussymboler som visar av
rutt, utsättningsproblem och kö), och konfigurerad etikettinformation, se kapitel 7.2.

Linje

Linjeinformation (den linje fordonet rapporterar från)

Tur

Den tur fordonet nu kör

Avvikelse

Senast rapporterade avvikelse (negativt värde visar att fordonet
ligger före tidtabellen)

Varningar, Laddnivå

Laddningsnivå, elfordon

Hållplats

Senast rapporterade hållplats (ankomst/avgång) – visar
ungefär var på rutten fordonet befinner sig

Remaining Range

(Elfordon) Beräknad räckvidd med nuvarande batterinivå.

Kört/Planerat (Tur)

Progress, på nuvarande tur: Körd sträcka/av totalt. Graf visar hur
mycket av turen som körts, se nedan.

Notera: För elfordon vars beräknade räckvidd understiger
återstående körsträcka på turen visas en tydlig varning, se
nedan. Detta visas oavsett tröskelvärde för laddninvå (i
Laddnivåsektionen).
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Rubrik

Beskrivning

Kört/Planerat
(Omlopp)

Progress, på omloppet: Körd sträcka/av totalt. Graf visar hur
mycket av omloppet som körts, se nedan.

Passagerarbeläggning

Nuvarande passagerarbeläggning, om tillgänglig (%). För
beskrivning se stycket ovan som beskriver sektionen
Passagerabeläggning.

Fordon av rutt
Här listas (efter eventuell filtrering) alla fordon som nu rapporterar att de är av rutt (inte
följer den planerade rutten). Den angivna hållplatsen är då den sista rapporterade
hållplatsen på turen, vilket kan ge en indikation var fordonet lämnat den planerade
rutten.

Fordon med avvikande utsättning
Här listas de fordon där utsättningen som rapporteras av fordonet inte matchar den
utsättning det har i centralsystemet. Detta kan till exempel inträffa då fordonet har fått
en utsättning centralt men ändå manuellt sätts ut på ett annat omlopp.

Fordon i kö
Denna lista visar alla fordon som för tillfället står i kö. För att ett fordondon ska få
statusen ”i kö” ska det vara utsatt, vara mellan hållplatser och ha haft en medelhastighet
under 5km/h under 4 minuter (konfigurerbara värden). Så fort medelhastigheten stiger
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kommer kö-statusen försvinna.

Fordon med aktiva fel
Denna lista visar alla fordon som för tillfället har aktiva fel.
Högerklicka på ett fordon i listan och öppna verktyget Visa fordonsfel för: ### för
att får mer information om fordonets fel (Kräver förstås att detta verktyg är installerat.)

[El]fordon med låg laddningsnivå
Denna lista visar alla elfordon som har mindre än en vald batterikapacitet kvar (State of
Charge). Gränsen väljer du i ”Upp till”-filtret.
Har fordonet en utsättning visas linje. ”Kört/planerat”-kolumnen visar då var på den
utsatta rutten fordonet är – vilket kan ge en ungefärlig bild av hur långt det behöver
köra före laddning.
• Notera att kört/planerat-kolumnen inte visar avstånd till närmaste laddningsstation,
om inte denna befinner sig vid ruttens sista hållplats. Fordonet behöver heller inte
nödvändigtvis ha ”kört” hela den angivna delen av rutten.
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Samtrafiksövervakning
Verktyg > Samtrafiksövervakning

Verktyget Samtrafiksövervakning visar all planerad och historisk samtrafik för det
aktuella trafikdygnet. Varje framtida samtrafikrelation visas med statusindikering som
informerar användaren om sannolikheten att anslutningen ska lyckas.
Samtrafikinformationen uppdateras i realtid.
Till skillnad från äldre Traffic Studio-verktyg har Samtrafikinformation en integrerad
konfigureringsvy som nås med en knapp i verktygsfönstrets övre högra hörn.

Huvudfönstret
Här visas dagens samtrafik så långt framåt och tillbaka i tiden som du valt i
verktygskonfigureringen.
Den resulterande tabellen kan filtreras efter status, operatör och med ett fritextfilter, för
att du lätt ska kunna anpassa verktyget efter dina specifika behov.

Menyn

Filtrera listan efter
samtrafiksstatus.

visa alla fordon
(samtrafikrelationer) eller
bara fordon som tillhör valda
operatörer.

Filtrera listan efter inmatad fritext.
Se kapitel 8.4.

Klicka för att öppna
konfigureringsvyn där du
kan välja tidsintervall och
färger.

Samtrafik - statuslägen
Det finns för närvarande sex samtrafiksstatuslägen; fyra för framtida samtrafik och två
för historisk samtrafik:
Rubrik

Beskrivning

Ingen information

Prognoser saknas för minst ett fordon (Minst ett av fordonen
kommunicerar ej med centralsystemet.)
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Rubrik

Beskrivning

Kommer troligtvis
att misslyckas

Samtrafik kommer enligt prognoserna troligen inte att lyckas.

Kommer misslyckas

Samtrafik kommer enligt prognoserna säkert att misslyckas (för
att mottagande fordon redan har avgått från hållplats etc.).

Kommer att lyckas

Samtrafik kommer enligt prognoserna att lyckas (inklusive
planerad gångtid).

Misslyckades

Det lämnande fordonet ankom till hållplatsen för sent för att
lämna passagerare till det mottagande fordonet.

Lyckades

Det lämnande fordonet ankom till hållplatsen i tid för att lämna
passagerare till det mottagande fordonet (inklusive planerad
gångtid).

Samtrafik-tabellen
I tabellen listas nuvarande status för och information om varje samtrafikrelation. Varje
samtrafikrelation visas på en egen rad. Tabellen är uppdelad i två sidor: En vänstersida
som visar information om det lämnande fordonet och en högersida som visar
information om det mottagande fordonet i varje samtrafikrelation. Utöver dessa visar en
kolumn i högerkanten när samtrafikstatusen senast ändrades.
Rubrik

Beskrivning

Status

Samtrafik-status (se beskrivning ovan)

Fordon

Fordonsnummer

Företag

Operatören som äger/kör fordonet

Omlopp

Det omlopp/den fordonstjänst fordonet är utsatt på

Linje

Den linje fordonet kör

Destination

Den destination fordonets nuvarande tur har

Tur

Den tur fordonet kör

Hållplats

Fordonets planerade hållplatsläge

Tidtabell

Fordonets planerade ankomsttid

Prognos

Fordonets beräknade ankomsttid (Om prognos ej kan beräknas visas
tidtabelltid utgråad.)

Gå

Planerad gångtid för en passagerare att gå från lämnande till
mottagande fordon.

Ändrad

Tid för senaste statusändring.
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Missad samtrafik på grund av Inställd tur/ankomst/avgång
Då samtrafik missas på grund av att något av de inblandande fordonens tur eller aktuell
ankomst/avgång ställts in, visas detta med överstruken avgångstid (tidtabell och
prognos) för det aktuella fordonet, se nedan.

Sortera listan
Klicka på ett kolumnhuvud för att sortera tabellen efter innehållet i denna kolumn, till
exempel ”Status” för att sortera efter samtrafikstatus.
Avgränsa urvalet
Både Linjegrupp- och Visa endast mina fordon-filtren påverkar visningen i
Samtrafiksövervakning. Dessa filter hittar du i funktionslisten.
Notera: Är filtret Visa endast mina fordon aktivt inkluderas alla samtrafikrelationer där
minst ett av de inblandade fordonen tillhör den egna operatören. Båda fordonen måste
alltså inte vara ”mina”.

Status-filtret
Statusfiltret låter dig välja bort samtrafikrelationer med status som inte är intressant för
dig. Behöver du fokusera på att lösa problem relaterade till framtida samtrafik som
troligen kommer att misslyckas, kan du alltså använda Status-filtret för att endast se
sådan samtrafik i listan.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Företags-filtret
Du kan också filtrera visningen så bara fordon från valda operatörer visas med Företag
(Operatörs)-filtret. Väljer du en eller flera operatörer i denna filtermeny kommer bara
samtrafikrelationer där minst ett av fordonen tillhör dessa operatörer att visas.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Fritextfiltret
Du kan filtrera alla listor genom att skriva in text/nummer i respektive fritextfilter. Se
kapitel 8.4
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Åtgärd: Bryt Samtrafik (Trafikändring)
Du kan, beroende på systemkonfiguration, bryta en planerad samtrafik och samtidigt
inkludera en förklarande orsak i trafikändringsärendet som skapas. Se sidan 393 för
information om denna åtgärd.

Konfigureringsvyn
I konfigureringsvyn ställer du in hur långt fram och hur långt tillbaka i tiden
listvisningen skall sträcka sig och de färgkoder du vill använda för olika samtrafikstatus.
För att nå Konfigureringsvyn klickar du på Konfigurerings-knappen i övre högra hörnet
av verktygsfönstret.

För att lämna Konfigureringsvyn, klicka på Spara för att behålla dina nuvarande val,
eller klicka på Avbryt om du vill återgå till verktygsfönstret utan att spara eventuella
ändringar.

Framtid: Hur långt fram i tiden skall tabellen visa samtrafiken? Formatet är
HH:MM:SS.
Historik: Hur långt tillbaka i tiden ska tabellen sträcka sig? Formatet är HH:MM:SS.
Statusfärger: Välj färg för varje separat statusläge.
Ändra statusfärger
1. Klicka på pilen bredvid den nuvarande statusfärgen. Ett färgvalsfönster visas
under menyknappen.
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2. Välj en av de fördefinierade färgerna (Available Colors) eller en av de senast
använda färgerna (Recent Colors). Du kan nå ett fritt färgval för exakt
färgdefinition genom att klicka på Advanced-knappen.
3. I Advanced-läge kan du fritt välja en färg genom att dra i färgkontrollen och
klicka i nyansfönstret, eller skriva in/ändra Röd-Grön-Blå värdena direkt med
reglagen under fönstret (som visar ditt val). Det understa reglaget, ”A”, står för
Alfa vilket är färgens genomskinlighet. Låt den kontrollen stå på 255. Du kan
alltid återgå till den enklare färgvalsvyn genom att klicka på Standard.

4. Klicka var som helst utanför färgvalsfönstret för att stänga det.
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Linjer
Verktyg > Linjer

I verktyget Linjer får du en enkel lista över aktiv fordon, presenterade efter de linjer de
kör. Förutom linjeuppdelningen är Linjer närmast identiskt med verktyget Aktiva
fordon, se kapitel 11.16.
Använd linjegrupp-filtret i funktionslisten för att endast övervaka valda linjegrupper (se
nedan).

Välj linjegrupp i funktionslisten

Verktygsfönstret Linjer består av en lista uppdelad i ett antal expanderbara
linjesektioner.
• Nuvarande antalet fordon på linjen visas på varje linjesektionsrad (även i minimerat
läge).
• Under varje linjesektion listas: Alla fordon som rapporterar från en tur på denna linje
– och alla fordon som är mellan turer (även de som står på ändhållplats) och där
nästa tur kör den aktuella linjen.
• Separata sektioner för fordon som ej kör linje och fordon i chartertrafik (om
aktuellt).
• Expandera/minimera alla linjesektioner med knapparna tillvänster om
filtersektionen, se nedan.
• Expandera linjesektionen genom att klicka på expandera/minimera-knappen till
vänster om linjenumret/-namnet. Alla fordon på linjen listas, inklusive innehållet i
deras senaste fordonrapporter. (Ny fordonsrapport indikeras genom att aktuell
tabellcell blinkar till i gult - precis som i Aktiva fordon.)
•
Fordon på linjen med aktivt fel
Om ett eller flera fordon på linjen har (ett eller flera flera) aktiva fel, indikeras detta i
linjesektionens rubrikfält med en varningssymbol, se exemplet nedan.
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Snabbmeny, Linjer
Högerklicka på ett linjesektionsfält för att öppna en snabbmeny där du kan nå Planerad
Trafiks linjedetaljvy. Se kapitel 10.2.

Filtersektionen
• En filtersektion i överkanten innehåller operatörsfilter (för att endast se fordon från
vald operatör), fritextfilter (endast matchande innehåll visas) och ett aktiva fel-filter
(klicka i rutan för att endast se fordon med aktiva fel).
• Se kapitel 0 för information om hur filtermenyer fungerar.
• Klicka på filterknappen (förstoringsglaset) för att expandera individuella
fritextfilter för alla relevanta kolumner samt ett fordonsgruppsfilter för att endast
se valda fordonsgrupper. Klicka igen för att dölja dessa filter.
• I intervall-menyn väljer du tröskelvärdet för vilka fordon som ska inkluderas i listan:
Fordon som inte skickat en fordonrapport inom det valda intervallet filtreras bort.
• Du kan som vanligt sortera listan efter innehållet i vald kolumn genom att klicka på
kolumnhuvudet men sorteringen sker endast inom varje linjesektion. Flytta en
kolumn i sidled genom att klicka på kolumnhuvudet och dra den till valfri position.
• Klicka på Kommunikationsgraf-knappen i övre högra hörnet för att se statistik över
antalet kommunicerande fordon över tid, se följande stycke.

Expandera/
minimera
alla
linjesektioner

Filtersektion

Visa/dölj Kommunikationsgraf

Expandera/
minimera
linjesektion
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Rubrik

Beskrivning

[Fordonssymbolkolumn]

Fordonssymbol och etikett för fordonet. Färgkod och
etikett enligt konfiguration (inklusive färgkod för
reglerhållplats).

Linje

Nuvarande linje.
Om ->[X] indikeras är fordonet mellan turer, och
nästa turs linje visas. (Sorteras alltid under
motsvarande linjesektion)

Destination

Destinationen och löpande destinationen. Om
fordonet har en "löpande destination" i sin
planerade rutt, som skiljer sig från sin
slutdestination, kommer den att visas i tabellen som
"Löpande destination (slutdestination)" tills fordonen
har passerat "löpande destinationen ".

Förare

Fordonets förare (om info tillgänglig)

Förartjänst

Ev förartjänst. (Systemkonfiguration)

Omlopp

Omloppet som fordonet trafikerar

Tur

Nuvarande tur.
Då ”->[X]” indikeras är fordonet mellan turer och
nästa tur visas.

Turstatus

Inväntar/Startad/Avslutad/Mellan tur – eller Övning
(utbildning)

Senaste hållplats

Föregående hållplats.

Avstånd

Avståndet från senaste hållplatsen, eller något av
nedanstående statusmeddelanden:

Avvikelse

•

Ankomst (till hållplats)

•

Avgångsrapport (Lämnar
hållplats)

•

På hållplats

•

Manuell (Föraren har valt manuell
omväg)

•

Av rutt (Automatisk omväg/ av
rutt, upptäckt av fordonsdatorn)

•

Automatisk ompositionering – nytt
uppdrag

Avvikelse från tidtabell (färgkodad enligt
systemkonfiguration, inklusive separat färgkod för
vid/ankommer sent till reglerhållplats).
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Rubrik

Beskrivning

Passagerare

Passagerarräknarinformation. Visas med symboler:
Antal ombord, antal påstigande, antal avstigande.
Notera att passagerarräknarsystemets felmarginal
kan leda till negativa värden för antal ombord, se
exemplet nedan.

Om fordonet passerar en hållplats utan att stanna
kommer påstigande och avstigande-indikeringen
att visa ”-”.
Då fordonet står på hållplats visas ”På hållplats”
istället för antal på/avstigande (denna information
är inte tillgänglig förrän fordonet lämnat
hållplatsen). Se nedan.

Notera: Har passagerarräkningssystemet saknat
kontakt med fordonssystemet under en tid och
kontakten återupprättas kommer det vid följande
hållplats att rapportera ackumulerade värden för
på- och avstigande. Då detta detekterats visas
texten ”Ogiltigt” i passagerarräknarkolumnen.
Senaste kommunikation

Tidsstämpel och kommunikationstyp (AMS:
Fordonsrapport/NVS:Versionskontroll fordon-depå).

Sekvensnummer

Sekvensnummer för fordonsrapport

Tid vid hållplats

Den tid fordonet stått vid [förra] hållplatsen (tiden
från första dörröppningen till sista gången dörrarna
stängdes och fordonet började rulla ut från
hållplatsen. Passerade fordonet hållplatsen utan att
stanna visas ”00:00:00”).

Operatör

Den operatör fordonet tillhör.

Giltiga flaggor

Visar status för validering.

Statusflaggor

Visar kommunikationsläge. Kan vara ”Tetra” eller
”UDP/IP”.

Skyltstyrning

Hur fordonets skyltar styrs: Ingen text
(automatiskt)/Manuellt/Extern (extern
skyltstyrningsenhet).

Fordon

Fordonsnummer
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Kommunikationsgraf
Med knappen längst upp till höger i verktygsfönstret kan du öppna en grafisk visning av
hur många fordon som kommunicerat över tid.
Den vertikala röda linjen i grafen indikerar aktuell tid och grafstaplarna visar antalet
kommunicerande fordon per 15-minutersintervall, både utsatta och icke utsatta fordon.
Håll muspekaren över en grafstapel för att få numerisk information om antalet
kommunicerande fordon och typen av kommunikation
AMS: fordonsrapporter, NVS: Fordon frågar DFS (Configuration Manager) om nya
versioner av mjukvara, resurser och konfiguration ska laddas ned.
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Linjeöversikt
Verktyg > Linjeöversikt

Verktyget Linjeöversikt visar, per linje, grafiskt varje fordon på linjen och dess
avvikelse från tidtabellen.

Verktygsfönstret Linjeöversikt
Verktygsfönstret linjeöversikt placeras vanligen i vänstra verktygsfönstret. Varje linje
visas som ett diagram där fordonen på linjen representeras av var sin färgkodad
stapel. Stapelns färg visar i vilken ”avvikelsekategori” fordonet är och dess höjd
motsvarar avvikelsen från tidtabellen. Linjeöversikt ger alltså en snabb överblick av hur
bra fordonen på varje linje håller tidtabellen.

Visa/ dölj linje
Klicka på knappen för att visa eller dölja linjen.
Detta påverkar även övriga verktyg i
applikationen.

Stapeldiagram
Varje stapel representerar ett fordon.
Stapelns sorteringsplats och färg visar om
fordonet loggat in men ej påbörjat turen
(längst till vänster, grå), anses vara tidigt
(röd), i tid (grön stapel) eller sent (blå, till
höger).
Stapelns höjd över/under ”mittlinjen”
motsvarar avvikelsen från tidtabellen, utom
de grå staplarna som alltid har samma
höjd och som är centrerade i höjdled.

Fordon utsatt på linjen men ej på tur
De grå fullhöjdsstaplarna visar fordon som är
utsatta på linjen men är mellan turer eller kör
tomtur.
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Inforuta och snabbmeny i Linjeöversikt
• Håll pekaren over en diagramstapel (ett fordon) för att visa Inforutan för detta
fordon. För konfigurering av inforutor, se administratörsmanualen.

• Högerklicka på en diagramstapel (ett fordon) för att öppna snabbmenyn för detta
fordon. För menyalternativ se sidan 67.
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Linjerutter
Verktyg > Linjerutter (senaste linjerutter-visningen)

Verktyget Linjerutter visar grafiskt en linje och fordonen som trafikerar den valda
rutten. En rutt är vägen ett fordon ska köra från start till ändhållplats på linjen. En linje
kan innehålla flera rutter.
Linjerutter med specifik linjevisning öppnas från verktyget Linjeöversikt eller genom
snabbmenyn för fordon. I Linjeöversikt dubbelklickar du på en linje du vill se i
Linjerutter-verktyget. I snabbmenyn för fordon väljer du Visa fordon i Linjerutter.
Varje gång du öppnar verktyget Linjerutter visas de senaste linjerutter-fönstren, utöver
eventuellt ny linjerutt vald från Linjeöversikt eller genom snabbmenyn. Linjerutterfönstren måste stängas manuellt.

Verktygsfönstret Linjerutter
Verktyget linjerutter har två visningslägen: proportionerligt avstånd eller jämnt avstånd
mellan hållplatserna (se nedan). Du väljer visningsläge med knappen i fönstrets
överkant. I jämnt visningsläge kan hållplatsområden visas gemensamt för linjens båda
ritningar.
Linje
Linje,
operatör.

Rutter
Väljs för varje riktning på linjen.

Jämn/ proportionerlig visning av linjen
Klicka på knappen för att öppna meny med
alternativt visningsläge.

Stäng fönstret

Visa linjen i planerad trafikutforskaren.
Se sidan487, ger detaljerad information
över linjen.

Byt riktning för visningen
Klicka på knappen för att visa hållplatserna på
linjen i omvänd ordning.

Fordon på hållplatsen
Gulmarkerad hållplats: ett fordon på
hållplatsen
Orangemarkerad hållplats: Flera fordon
på hållplatsen.

Jämnt
hållplatsavstånd

Proportionerligt
hållplatsavstånd
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Fönsterorientering

Linjerutter kan visas antingen horisontellt eller vertikalt. För att byta orientering
trycker du på en knapp i funktionslisten, se nedan.

Funktionslistknappar
När verktyget Linjerutter är aktivt visas tre verktygsknappar i funktionslisten. Dessa är
gemensamma för alla öppna linjeruttsfönster:

Jämn/ proportionerlig
visning (gemensam)
Här väljer du jämnt eller
proportionerligt hållplatsavstånd,
gemensamt för alla öppna
linjeruttfönster.

Orientering

Ordna

Här väljer du horisontell eller vertikal
visning av linjeruttsfönstren.

Den här knappen sorterar fönstren
efter linjenummer/-namn, och
justerar bredden.

Välj rutt
I menyerna vid varje linjeriktning (se nedan) kan du välja alternativa rutter. Menyerna är
tydligast när visningen är vertikalt orienterad.
Meny, rutter riktning 2
Se nedan, fast åt andra hållet på linjen…

Meny, rutter riktning 1
I menyn som öppnas när du klickar på
knappen kan du välja vilken rutt som ska visas
(även ”tomrutter).
Huvudrutten är markerad med en stjärna (*).
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Tomtur/rutt
Även tomturer/rutter kan väljas och visas men dessa består ju oftast av endast två
hållplatser:

Fordons- och hållplatsvisning
I Linjerutt visas fordon med samma pilsymboler som i linjenät. Hållplatserna visas med
cirkelsymboler. För de fordon som kör den valda rutten visas avvikelsen från tidtabell
med grafiska ”handtag” som visar var fordonet skulle varit på linjen om det följt
tidtabellen exakt.
Notera: För fordon som kör en annan rutt men befinner sig längs den valda
rutten visas endast fordonets position med fordonssymbol vid sidan av rutten, se
bilden nedan till höger.
Hållplatser
Hållplatser visas, som i Linjenät och Karta, i
form av cirklar.

Fordon som kör vald rutt
Fordon som kör vald rutt visas på rutten
med ”punktlighetshandtag”. Fordon visas

Fordon som kör annan rutt
än vald
Fordon som kör en annan planerad
rutt än den valda men ändå befinner
sig på denna visas vid sidan av
rutten, utan ”punktlighetshandtag”.

med samma symboler och
statusindikatorer som i Linjenätverk.

Fordonsetikett
Se kapitel 7.2 för inställning av
fordonsetiketter.

Punktlighetsvisning, avvikelse
från tidtabell
Den anslutna punkten och ”handtaget”
för varje fordon visar grafiskt var fordonet
skulle ha befunnit sig om det följt
tidtabellen exakt. Ju längre handtag,
desto större avvikelse från tidtabellen.
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Visa fordon på rutt/ av rutt
Klicka på knappen ”Av rutt” för att lista de fordon som inte är på rutten:
Expandera/ minimera visning på/ av rutt
Knapparna På rutt respektive Av rutt
expanderar eller minimerar visningen av
linjerutter respektive listan över fordon som
inte följer rutten.
Fordon av rutt
Fordon som rapporterar att de inte ligger
på rutten sorteras till den här listan,
uppdelad i linjeriktningar. Fordonen i listan
kan öppna snabbmenyer för vidare
sökning (nedan).

Snabbmeny fordon av rutt
Fordon och hållplatser i Linjeruttsfönstren ger tillgång till de vanliga snabbmenyerna (se
nedan). Även i visningen av fordon av rutt ovan kan du öppna snabbmenyn för att ta
reda på mer om dessa fordon:

Snabbmeny fordon av rutt.
För att få ytterligare information om fordon
som inte följer sin rutt: Högerklicka och välj
något av snabbmenyalternativen. För mer
information om snabbmenyer för fordon,
se sidan 67

Problem på linjen
Visa/ dölj problem med omlopp på linjen.
Klicka på knappen Omloppsproblem för att visa/ dölja
eventuella problem på linjen. I dagsläget visas tre
problemtyper:
•

Ingen utsättning för aktivt omlopp.

•

Inget fordon rapporterar på aktivt omlopp.

•

Flera fordon rapporterar på samma aktiva omlopp.

Inforutor, Linjerutt
Fordon, hållplatser och ruttsträckningen mellan hållplatser visar inforutor när du håller
pekaren över dem. Informationen är konfigurerbar.

Inforuta fordon (konfigurerbar)
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Inforuta hållplats (konfigurerbar)

Inforuta mellan hållplats (visar avståndet mellan hållplatserna).

Snabbmenyer, Linjerutt
Snabbmenyerna för fordon och hållplatser i Linjerutter är de samma som i övriga
verktyg:
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Intervall
Verktyg > Intervall

Detta verktyg visar (i realtid) avståndet i tid (intervallet) mellan alla fordon på en eller
flera rutter. Verktyget låter dig lägga upp valfritt antal rutter i separata verktygssektioner.

Intervall
• Verktyget kan visa intervall både för fordon som kör tidtabellsstyrd trafik och fordon
som kör intervalltrafik (utan tidtabell).
• Realtidsintervall mellan två fordon beräknas löpande som skillnaden mellan
prognosticerade körtiderna, till det framförvarande fordonets nästa (icke
indragna) hållplats. Det är CTS prognossystem som löpande gör beräkningarna,
som baseras på tidigare körtider på individuella rutt-länkar. (Samma prognoser visas
på hållplatsskyltar och distribueras till fordonen för intervalltrafik…) Se nedan.
Intervall: p2 - p1

p1
p2

Väntetid
Verktyget visar även intervall ”ur passagerarens synvinkel” i form av väntetid.
I branschen används tre olika ”väntetider” för att beskriva hur länge passagerarna
väntar och hur väl fordonsavgångarna följer planen när det gäller väntetid.
Alla beräkningar bygger på att en passagerare anländer till hållplatsen varje
minut och går på nästa fordon. Är det 10 minuter mellan avgångarna blir då
väntetiden i medel 5 minuter.
SWT (Sheduled Wait Time) – Väntetiden i medel om alla fordon följer
tidtabellen/planerat intervall exakt.
AWT (Actual Wait Time) – Verklig, uppmätt medelväntetid.
EWT (Excess Wait Time) – Skillnaden mellan SWT och AWT, alltså hur mycket längre
passagerare behöver vänta än den planerade väntetiden, i medel. Hög EWT betyder då
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att den verkliga trafiken inte kan ge den planerade servicen.
Notera att du väljer [planerat] intervall och gränsvärdet för EWT-varning
manuellt i inställningsrutan.
Max EWT, hela rutten
Du hittar en övergripande visning av maximal EWT, mätt över hela rutten, alltså
vid den hållplats som har längst EWT. Färgen på fältet indikerar om ruttens maxEWT överskrider det inställda gränsvärdet: Grön OK/Röd ej OK.
EWT – maxvärde, hela rutten. Färgkod OK/Ej OK

Väntetid, enskild hållplats
EWT för varje hållplats visas under hållplatsnamnet i grafen, men det finns mer
information att hämta: Håll muspekaren över en hållplats för att i skärmtips se
prognoser för kommande fordon och resulterande väntetider: EWT, AWT och SWT.
(Notera att SWT är hälften av det manuellt valda intervallet, värdet kommer inte från
trafikdata.)
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Översikt
Verktyget har en toppsektion som används för att skapa underliggande ruttsektioner
som var och en visar en specifik linje + rutt.
Varje ruttsektion har egna inställningar för intervall och gränsvärden för ok/ej ok
intervall och EWT-varning. Toppsektionen innehåller även kontroller för att
minimera/expandera alla ruttsektioner.
Se efterföljande stycke om hur du skapar ruttsektioner.
Klicka på sortera-knappen för att sortera ruttsektionerna efter rubriktext/nummer.
Du kan inte återgå till ”osorterad” ordning när sorteringen väl är utförd.
Notera: De ruttsektioner du lägger upp och dessas inställningar sparas till nästa session.

Toppsektion: Expandera/minimera alla ruttsektioner, skapa
ruttsektion med vald linje, rutt, filter, sortering av sektioner

Ruttsektionerna minimerade – EWT-fälten visar eventuella
intervallproblem på linjen. Rött fält: EWT över inställt gränsvärde.

Ruttsektionerna expanderade – alla fordon på
rutterna visas, inklusive intervall, positioner, etc.

Ruttsektionerna
Minimera/
expandera
sektione

Visad Linje + rutt

Realtidsintervall mellan fordonen.
Beräkning enl. ovanstående
beskrivning.

Antal fordon på rutten

Max EWT på rutten + status/varning

Hållplats + EWT för hållplatsen. EWT
markeras röd om över inställt

Fordonsstatus: Stoppknapp intryckt,
på hållplats, dörrar öppna, etc.

gränsvärde. Annars grön
markering.
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Informationsfält: Valt intervall för
rutten

Ta bort ruttsektion
Inställningar: Intervall, gränsvärden
intervall, EWT

Meny: Etiketter och Zoomnivå

• Skärmtips: Se sektionen om väntetid ovan.
Realtids intervallvisning

• Intervallvisningen (som bygger på prognoser, se beskrivning i början av kapitlet) av
avståndet i tid mellan fordonen på rutten är färgkodad enligt valda gränsvärden
(se nedan):
• Grön = OK
• Orange = kortare intervall än OK
• Blå = Längre intervall än OK.
Snabbmeny fordon
Högerklicka på en fordonssymbol för att öppna snabbmenyn för fordon. Se kapitel 8.2
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Inställningar - intervall och gränsvärden
Klicka på kugghjulsknappen i en ruttsektion för att öppna dess inställningsmeny. Klicka
igen för att stänga menyn.
Här ställer du planerat intervall och gränsvärdena för indikering när trafiken avviker från
planen (intervall och väntetid).
Notera att det inte finns någon koppling till trafikdata då verktyget främst är avsett för
intervalltrafik utan tidtabell. Kör fordonen efter tidtabell och vill att visningen ska
matcha tidtabellen, behöver du själv leta upp planerat intervall (i Planerad Trafik) och
ställa in detta värde manuellt.

Välj ruttens planerade intervall. (Notera: SWT
är intervallet/2) Över/Under gränsvärdena
nedan räknas som OK (grön markering).

Välj gränsvärden för färgmarkering av
intervallet. Orange (för kort) och Blå (för
långt)

Välj gränsvärde för markering av för lång
EWT. Då EWT överskrider denna tid växlar
markeringen från grön till röd. Gäller både för
enskild hållplats och Max EWT-fältet.

Etiketter och Zoomnivå
Klicka på menyknappen för att öppna menyn. Klicka därefter på menyknapparna för att
se/dölja etiketter eller zooma in/ut i ruttgrafen.
Visa/dölj fordonsetiketter

Visa/dölj hållplatsetiketter

Zooma in ruttgraf

Zooma ut ruttgraf
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Addera ruttsektion
1. I toppsektionen: Välj linje i menyn.

2. Välj rutt.

3. Klicka på ”Skapa rutt”-knappen. Sektionen läggs till under nuvarande sektioner.

Notera: Du kan inte addera samma rutt[sektion] två gånger.

Ta bort ruttsektion
Klicka på ta bort ruttsektion-knappen (till höger i ruttsektionen). Sektionen tas bort
direkt.
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Linjenät
Verktyg > Linjenät > [specifik karta]

Verktyget Linjenät visar fordon på en logisk linjekarta, en grafiskt förenklad bild av
linjenätet. Fordonen visas med färgkodade pilsymboler. Precis som när det gäller de
geografiska kartorna kan du använda Linjenät för att välja fordon och/eller hållplatser
för urval i andra verktyg.
Linjenät kan hantera många alternativa kartor, såväl översiktskartor som kartor över
korridorer (för enkel intervalltrafikövervakning) och specifika områden. Du väljer att
öppna en viss specifik karta direkt i verktygsmenyn.
• Se administratörsmanualen för beskrivning av hur du installerar och konfigurerar
linjenät-kartor.

Verktygsöversikt
Linjenät öppnas i övre verktygsfönstret, eller på sekundär skärm. Fordonssymboler och
hållplatssymboler visas ovanpå en externt skapad linjenätskarta. Du hittar ett antal
kartfunktioner för att navigera, förtydliga visningen och välja fordon/hållplatser för
andra program (framför allt verktyget Nya Trafikändringar). Beroende på den kartbild
som används som bakgrund kan du välja att dölja Traffic Studios hållplatssymboler och
tona ner kartbilden, se beskrivningen av kartfunktionsknapparna nedan.
• De fordon som kör de inkluderade linjerna men som är av rutt eller inte kör de länkar
som är inkluderade i kartbilden visas i en separat lista i verktygsfönstrets nedre vänstra
hörn.
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Förenklade fordonssymboler

Kartfunktionsknappar

Fordon av rutt: Lista över alla fordon
som kör kartans linjer men som ej
följer rutten eller kör ”utanför”
kartan.

Kartnavigationsfönster (tillval) med
funktioner för enklare navigering i stora
kartor, se beskrivning nedan.

Kartfunktionsknappar
Välj fordon (för användning i övriga verktyg): Högerklicka och dra rektangel som
täcker de fordon du vill välja.
Håll nere Skift och dra rektangel över fordon för att lägga till/ta bort från urvalet.
Välj hållplats (för användning i övriga verktyg): Högerklicka och dra rektangel
som täcker de hållplatser du vill välja.
Håll nere Skift och dra rektangel över fordon för att lägga till/ta bort från urvalet.
Visa/dölj hållplatssymboler
Visa/dölj fordonsetiketter (se kapitel 7.2 för information om hur du konfigurerar etiketter)

Visa/dölj linjerutter (de linjer fordonssymbolerna följer på kartan)
Tona ner kartbild på/av. Med funktionen påslagen blir de överliggande fordons- och
hållplatssymbolerna tydligare.
Zooma in (+)/ut (-).
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Navigationsfönster (tillval)
För att öppna navigationsfönstret, som kan underlätta hanteringen av stora kartbilder,
klickar du på navigationsfönsterknappen i verktygsfönstrets nedre högra hörn. Notera
att muspekaren måste vara i verktygsfönstret för att knappen ska synas.
Navigationsfönstret visar hela kartbilden och inom röd ram det utsnitt som just nu visas
i Linjenät-fönstret. Du kan justrera utsnittet genom att klicka och dra i ramen. Ett antal
knappar (se nedan) låter dig snabbt anpassa utsnittet efter bilden på olika sätt.

Utgångsposition (alla linjer/hållplatser inom utsnittet)
Föregående/nästa
läge

Anpassa till verktygsfönster

Fyll verktygsfönstret
Centrera kartbilden (nuvarande zoomnivå)

Stäng navigeringsfönstret

Utsnitt: Flytta, dra i ramen för att
enkelt ändra utsnittet.

Fordon av rutt-lista
• I verktygsfönstrets nedre vänstra hörn visas av-rutt-listan: Alla fordon som nu kör de
linjer som ingår i linjekartbilden men som är av rutt eller ”utanför” kartan.
• Klicka på pilknappen för att expandera/minimera listan.
• Antalet fordon i listan visas även då listan är minimerad, se nedan.
• Fordonssymbolerna i listan ger tillgång till de vanliga snabbmenyerna. Informationen
om fordonen motsvarar det konfigurerade skärmtipset för fordon. (Se
administratörsmanualen för hur skärmtips konfigureras.)
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Antalet fordon i listan

Fordonsinformation: Motsvarar det
konfigurerade skärmtipset för fordon.

Navigera i linjenätkartan
• Klicka och dra kartan för att flytta utsnittet. Med navigeringsfönstret kan du även dra
utsnittet i översiktsbilden.
• Zooma in/ut med +/- knapparna, eller håll nere ctrl-tangenten och zomma in/ut
med musens scrollhjul. Med navigeringsfönstret kan du även dra i utsnittsramens
kanter/hörn för att justera utsnittet och på det sättet zooma in/ut.
• Fyll, anpassa eller centrera kartbilden i verktygsfönstret med motsvarande knappar i
navigatinsfönstret, se ovan.
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Hållplats- och fordonssymboler
I Linjenät visas samma hållplatssymboler som i övriga Traffic Studio-verktyg och
förenklade fordonssymboler med tydlig riktningsvinsing. Fordonsetiketter konfigureras i
inställningsfönstret Visning av fordon, se kapitel 7.2. (Se även genomgången av
kartfunktionsknapparna ovan.)

• Notera: Om kartan blir rörig av alla stora hållplatssymboler kan du välja att dölja
dessa genom att klicka på dölj/visa-knappen för hållplatssymboler. Du kan
fortfarande nå hållplatsernas snabbmenyer genom att högerklicka på motsvarande
plats (normalt exakt över kartbildens ”hållplatsringar”).

Hållplats

Vald hållplats
När du valt en hållplats med välj hållplatsverktyget blir den orangemarkerad.

Fordonssymbol – grön = fordonet är i tid
(standardfärgkodning, konfigurerbar)

Fordonssymbol – röd = fordonet är tidigt
(standardfärgkodning, konfigurerbar)

Fordonssymbol – blå = fordonet är sent
(standardfärgkodning, konfigurerbar)
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Karta
Verktyg > Karta

Verktyget Karta använder Open Street Map för att visa fordon, hållplatser, planerade
och loggade rutter och annan information som kan positionsbestämmas geografiskt.
Funktionen Följ fordon på kartan låter dig följa ett fordons väg på kartan. Alla
snabbmenyer för fordon och hållplatser är förstås även tillgängliga i Karta.

Verktygsfönster

Koordinater

Verktygskontroll
er

Kartobjekt,
palett

Verktygskontroller
För att navigera, zooma och välja objekt på kartan har du tillgång till ett antal
verktygskontroller i verktygsfönstrets nederkant.

Zooma in/ut Zooma till
område
Zooma in/ut
(25 % steg)

Klicka, dra upp
område och
släpp för att
zooma.
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Koordinater
Verktygsfönstret innehåller även ett fält som visar koordinaterna för muspekarens
position på kartan.

Kartobjekt (palett)
Du kan välja om du vill se enskilda typer av ”kartobjekt” som fordon, hållplatser och
rutter med hjälp av en utfällbar palett med enkla visa/dölj-knappar.
• Kartobjekt-paletten öppnas/stängs med hjälp av en liten knapp i verktygsfönstrets
nedre högra hörn (se bilden nedan).
• Paletten innehåller en visa/dölj-knapp per aktuell objekttyp och för flera objekttyper
även en motsvarande visa/dölj etiketter-knapp. (Se exempelbilden nedan där
fordonsetiketter visas)
Du hittar normalt knappar för att visa/dölja alla fordon och hållplatser och när du i
planerad trafik eller fordonshistorik (se respektive kapitel) valt att se en rutt kan även
denna visas/döljas med en palettknapp.
Även geofence och skyltar har egna palettknappar.
• Notera: Om flera färgkodade rutter listas i paletten kan du hålla muspekaren över
varje knapp för att i skärmtips se vilken rutt som är kopplad till vilken knapp.
• Notera: Verktyget Vägsituation adderar ett kartlager för visning av externt skapad
Trafikändringar, se följande kapitel.

Visa/dölj hållplatser, -etiketter
Visa/dölj fordon, -etiketter, körd rutt
Visa/dölj kameror, -etiketter
Visa/dölj vägsituation, -etiketter
Visa/dölj skyltar, -etiketter
Visa/dölj zoner/geofenceområden

Öppna/stäng kartobjektspaletten
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Fordonssymboler
Fordon visas på kartan som symboler:

Beroende på fordonens avvikelse från tidtabellen presenteras de i olika färger och
storlekar som är konfigurerbara, se administratörsmanual.

Hållplatssymboler
Hållplatslägen visas så här
(den orangemarkerade symbolen till höger visar att
hållplatsläget är valt – en funktion som används av verktyget Trafikändringar).
•

Fordons- och hållplatssymboler ger direkt tillgång till andra verktyg genom
snabbmenyer.

Skyltsymboler
Skyltar visas på kartan med färgkodade symboler. Färgen indikerar skylttyp:

• En grå statussymbol ovanpå skyltsymbolen indikerar att geografisk position
saknas och att skylten visas på sin ”logiska” position – en medelposition mellan de
hållplatser den är konfigurerad att visa information för.

Se även kapitel 0 Mina Skyltar för mer information om skyltinformation i Traffic
Studio.
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Passageraräknare
Fordon utrustade med passagerarräknare kan med verktyget Visa historiken för ####
visa passageraräknarinformation på Karta. För varje hållplats visas totalt antal
passagerare i fordonet, antalet avstigande och antalet påstigande:
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Vägsituation
Verktyg > Vägsituation

Verktyget Vägsituation ger dig tillgång till externt skapad väg- och trafikpåverkande
information. Det är ett enkelt listverktyg som inkluderar visning av
informationssymboler (och information i skärmtips/etiketter) på Kartan.
Genom att aktivera verktyget och vägsituationsvarningarna på kartan kan du snabbt få
information om planerade vägarbeten, trafikomläggningar, stängda vägsträckor etc. som
kan påverka trafiken.
• Använd verktygets områdesfilter för att endast se informationsärenden som rör ett
definierat område. Områdesfiltret sparas i konfigurationen för din användare/roll
och är tillgängligt nästa gång du öppnar verktyget.
• Notera: Multipla aktiva perioder (veckodagar) visas i denna version i högerfönstret
”Vägsituationsdetaljer” och i etikett/skärmtips, inte i listverktyget.
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Översikt

Med kartlagret vägsituation synligt är planerad vägsituationsinformation
indikerad med symboler på kartan, så du tydligt ser vilka vägar som
påverkas. Finns information om väg(sträcka) markeras denna på kartan
Du kan välja att se etiketter med informationen – eller nå samma
information i skärmtips.

Då du dubbelklickar på en
rad i Vägsituationslistan
öppnas en flik i högra
verktygsfönstret med
komplett information om
ärendet, inklusive aktiv(a)
period/perioder.

Klicka i knappen för att
låta kartbilden följa den
nu valda raden i
verktyget.

Verktyget Vägsituation listar information om varje
väg/trafikpåverkande händelse – inklusive aktiv tidsperiod
(flera aktiva perioder visas i Vägsituationsdetaljerfönstret).

Klicka på knappen för att
öppna ett nytt kartfönster där
du geografiskt kan ”rita” upp
filterområdet. Se stycke nedan.

Dubbelklicka på en rad för att zooma till motsvarande
plats på kartan.

• Högerklicka på rubrikfältet för att visa/dölja valbara kolumner i
kolumnkonfigureringsmenyn :

• Med kartlagret för Vägsituation synligt visas alla vägsituationsinformationsärenden
med tydliga symboler. Skärmtips med information är tillgängligt då du håller
muspekaren över symbolen.
• Dubbelklicka på en rad i verktyget för att se denna information på kartan, eller klicka
i ”Följ markering”-knappen och välj med enkelklick - eller genom att stega upp/ner
med piltangenterna.
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Rubrik

Beskrivning

[symbol],
allverlighetsgrad

Vägtrafikhändelse-symbol:
Gul/röd symbol - aktivt vägsituationsärende
Grå symbol – ej aktivt (framtida) vägsituationsärende

Allvarlighetsgrader:

Id

Unikt ID-nummer för varje informationsärende (valbar
visning)

Typ

Typ av störning/vägsituationsärende – beroende på system.
(Valbar visning)

Plats

Plats/vägsträcka som berörs

Beskrivning

Text som beskriver vägsituationshändelsen

Start

Tidsstämpel: Tid och (datum) då förändringen blir aktiv. Vid
multipla giltiga perioder: Första periodens början.

Slut

Tidsstämpel: Tid och (datum) då förändringen avslutas/ej
längre är aktiv. Vid multipla giltiga perioder: Sista periodens
slut.

Påverkad riktning

Om ena eller båda körriktningarna på vägen är påverkade
Ena/Båda (databeroende)

Filtersektion
Med filtren för giltighet, typ och allvarlighetsgrad kan du snabbt ställa in verktyget för
att bara visa information du är intresserad av.
Områdesfiltret exkluderar all information som inte rör det område du definierat (se
efterföljande stycke).
Fritextfiltret låter dig hitta specifik information snabbt.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.
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Giltighetsfilter
Här väljer du om du vill se nu aktuell information och/eller framtida vägsituationhändelser.

Typfilter
Här väljer du vilka typer av vägsituationsinformation du vill se – filtret innehåller alla
typer ditt system kan visa.

Allvarlighetsfilter
Vägsituationsinformation är normalt klassificerad i olika allvarlighetsgrader. Detta filter
låter dig se endast de allvarlighetsgrader du valt.

Områdesfilter
Områdesfiltret använder du för att fokusera på ett visst geografiskt område – vilket ju är
det normala för trafikledning. All vägsituationsinformation utanför det definierade
området filtreras bort. Se efterföljande stycke för mer information om hur du
definierar filterområdet.
• Områdesfiltret sparas i konfigurationen för din användare/roll och är tillgängligt
nästa gång du öppnar verktyget.
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Definiera områdesfilter
1.

Klicka på Definiera
områdesfilter-knappen, ett
nytt ”Lägg till ny
Vägsituation
områdesfilter” kartfönster
öppnas i övre
verktygsfönstret.

2.

Zooma/panorera till rät
område på kartan.

3.

Högerlicka ut
hörnpunkter för att
definiera området. Klickar
du fel är det bara ett
trycka på Esc. och börja
om.

4.

När du klickat runt och
åter håller muspekaren
över utgångspunkten
färgas området grönt för
att indikera att du nu kan
sluta filterområdet: Tryck
Retur.

5.

Lägg till ny Vägsituation
områdesfilter-fönstret
stängs och området visas
med orange kontur på den
vanliga kartan.
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Kartvisning
Det separata kartlagret för vägsituationsinformation ger dig möjlighet att välja om du
vill se varningssymbolerna för vägarbete/trafikpåverkande situation och, vid behov,
tillhörande etiketter (med information om förändringen/störningen), se nedan.

Visa kartlager, etikett
vägsituation

Information om varje
vägsituation kan visas i etikett.
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Berörd vägsträcka markerad på kartan
Då vägsituationsinformationen även inkluderar en specifik väg (och inte bara en
position/punkt på kartan) markeras denna vägsträcka då informationsärendet är valt
och väg-/ruttlagret är aktivt i kartobjektpaletten, se exemplet nedan.
Finns information om påverkad riktning visas detta med pilar i kartan.
(I exempelbilden nedan är båda körriktningarna påverkade i vägsträckans södra del.)
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Vägsituationsdetaljer
Dubbelklicka på en rad i huvudlistan för att öppna Vägsituationsdetaljer i högra
verktygsfönstret. Här listas samma information som i huvudverktyget, plus eventuella
multipla giltiga perioder (om aktuellt).

Se beskrivning av
huvudverktygets listkolumner
ovan.

Om ärendet innehåller flera giltiga
perioder kommer dessa att listas här.
Perioder (Tid, datum -> Tid, datum),
veckodagar (om inkluderat i data) och
aktiva tider visas i separata kolumner.
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Händelser/ Mina händelser
Verktyg > Händelser > Händelser eller Mina Händelser > [Namn, Instans]

Händelser är ett verktyg för att visa när och var fördefinierade händelser inträffat i
systemet. Händelserna definieras i det separata verktyget Händelse: Konfigurering (se
nästa kapitel).
• Händelser innehåller en funktion för att skapa/editera separat namngivna ”instanser”
av verktyget med specifik filtrering – ”Mina händelser”. Dessa verktygsfönster kan
även ha olika notifieringsljud (tre standardljud finns att välja på). Du kan alltså ha ett
antal sådana Mina händelser-fönster öppna samtidigt, för övervakning av specifika
saker du själv valt.
Verktyget Händelser består av en enkel tabell som i realtid visar de händelser som
registrerats i systemet det senaste dygnet.
• Nya händelser läggs till i tabellens överkant.
• Listan kan filtreras efter händelsetyp och med hjälp av ett fritextfilter.
• Dubbelklicka på en händelse(-rad) för att se var händelsen triggades (om
position är tillgänglig). Överlagrad cirkel visar området på kartan.
• Du kan även bekräfta händelser i listan för att visa för alla andra användare att du tar
hand om ett ärende eller har mottagit informationen. Du/de kan även välja att
filtrera listan för att bara se bekräftade eller obekräftade händelser.

I den här menyn kan du
välja att visa endast
vissa typer av händelser.

Filtrera händelselistan
efter inmatad fritext.
Alla celler som
matchar visas.

Visa bekräftade händelser, ej
bekräftade händelser eller både
bekräftade och obekräftade
händelser.

Separat knapp
konfigurerar att
instansfönstret
öppnas vid start av TS.

Välj ett av tre
standardljud och slå
på/av ljudnotifiering i
menyn

Rubrik

Beskrivning

Ursprung

Den systemkomponent (t.ex. ett fordon) som triggat händelsen.
Symbol förtydligar systemkomponent.
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Rubrik

Beskrivning

Typ av händelse

Händelsetyp (valbar i händelsefiltret). Färgkod visar
allvarlighetsgrad.

Händelse:
Beskrivning

Beskrivning av händelsen, inklusive viktig information som
linjenummer, operatör, turnummer, hållplats osv.

Ändrad, Tid

Tidsstämpel: Tid och datum.

Bekräftad

Kryssruta för att bekräfta händelse. När du kryssar i rutan kommer
tidpunkten för bekräftelsen och ditt användarnamn visas för alla
behöriga användare.

Fordon

Det fordon som rapporterar/orsakar/berörs av händelsen

Tur

Den tur ovanstående fordon kör

Omlopp

Det omlopp där ovanstående tur ingår

Linje

Den linje ovanstående tur/fordon kör

Bekräfta händelser
Den här enkla funktionen kan användas för tydligare arbetsfördelning. En
användare kan klicka i kryssrutan på en rad i Bekräftad-kolumnen för att, för övriga
användare, visa att han/hon hanterar/hanterat en händelse. Övriga användare kan
sortera sina listor för att endast visa de händelser som ingen ännu bekräftat.
• Notera att du inte kan ångra att du bekräftar en händelse.

Händelser: Filter
Öppna händelsefiltret genom att klicka på knappen. En meny med flervalsalternativ
låter dig kryssa i alla (Välj alla) eller enbart de händelsetyper du vill se. Möjligheten till
specifik filtrering är särskilt kraftfull då du skapar egna händelser-instanser
(Mina händelser), se stycke nedan.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.
• Se kapitel 11.14 Händelser: Konfiguration för en förklaring av de olika
händelsetyperna
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Fritextfiltret
Utöver händelsefiltret kan du filtrera händelselistan genom att skriva in text/nummer i
fritextfiltret.
• Notera: Även fritextfiltret inkluderas i ”Mina händelser” – en viktig funktion för
”smalare” filtrering av en verktygsinstans.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.
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Öppna verktygsinstans vid start.
När du konfigurerar en verktygsinstans (se ”Mina händelser nedan) visas en knapp till
höger om ”Mina händelser”-knappen. När denna knapp är aktiv kommer
verktygsinstansen automatiskt att öppnas när du startar/loggar in till Traffic Studio. Du
kan alltså med denna funktion konfigurera att ett antal händelser-instanser med olika
namn/filtrering automatiskt öppnas i din applikation.

Ljudnotifikation
Klicka på knappen för att aktivera/deaktivera funktionen.

Öppna menyn och välj ett notifikationsljud.
Detta kommer ljuda då en ny händelse
(enligt verktygsfönstrets filtrering)
emottagits.

Här väljer du om du vill få audiell notifikation vid ny händelse (enligt verktygsfönstrets
filterinställningar). I menyn kan du välja ett av tre standardljud – särskilt viktigt om du
använder möjligheten till flera verktygsinstanser (Mina händelser) som kan behöva
hållas isär med olika ljudnotifikationer.

Gulmarkerad verktygsflik, händelserad vid nya meddelanden
När ett annat verktyg i verktygsfönstret är aktivt och alltså täcker över ett Händelserfönster blir Händelser-fliken gulmarkerad vid varje ny händelse för att fånga din
uppmärksamhet, se bilden nedan.
I verktygsfönstrets lista markeras tillagd händelserad också med gult.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

274 (687)

Flera verktygsinstanser med specifik filtrering: Mina
händelser
Om du har behov av att separat kunna övervara smalare urval av händelser – till
exempel vägbegränsningshändelser, kan du skapa och namnge en separat instans av
händelseverktyget filtrerad för just detta. Denna kan även konfigureras med eget
notifikationsljud.
• Mina händelser är användarspecifika.
• Mina händelser-verktygsfönstret är identiskt med det vanliga händelser-fönstret
(utom att det även innehåller en öppna vid start-knapp), se beskrivningen ovan.
• Separata händelseinstanser visas på egna verktygsflikar som inkluderar det namn du
givit instansen.
• Notera: Du kan även editera/ta bort händelseinstanser i den ruta/meny du använder
för att namnge och skapa en ny händelseinstans.
• Notera: Händelser-instanser påverkar inte de händelser som loggas av systemet, de är
bara ett användar-anpassat sätt att filtrera och presentera händelser – du förlorar
alltså inget då du tar bort en instans.

Skapa ny Händelser-instans (Egen händelse)
Notera: Skapar du en ny instans från verktyget Händelser och inte frpn en existarande
instans, kommer ”öppna vid start”-knappen inte vara tillgänglig. För att aktivera denna
funktion i din instans behöver du därför först skapa instansen och sedan editera den för
att addera funktionen. (Då instansen är skapad visas öppna vid start-knappen i
instansfönstret.)
1. Ställ in filter (typfilter och ev. fritextfilter), ev. öppna vid start och
notifieringsljud för att passa den aktuella instansen. Se styckena ovan för hur du
gör detta.
2. Klicka på ”Lägg till/Redigera…”-knappen. Mina händelser-rutan öppnas.

3. I Namn-fältet: Skriv in namnet på den nya verktygsinstansen. Välj gärna
något självförklarande (?).
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4. Klicka på Spara.
5. Nu hittar du denna händelseinstans i verktygsmenyn, under Händelser > Mina
händelser:

Editera befintlig händelser-instans
1. I verktygsmenyn: Välj Händelser-instansen du vill redigera.
2. Ändra filter-, ”öppna vid start” och/eller ljudnotifieringsinställningarna i
verktygsfönstret (se föregående stycken).
Tips: Om du skapade din verktygsinstans i Händelser-fönstret där ”öppna vid
start”-knappen ej är synlig kanske du vill ändra denna inställning nu och spara
din ändring (?).
3. Klicka på Lägg till/redigera Mina händelser-knappen för att öppna Mina
händelser-rutan. Instansens namn är förvalt i rutan.
4. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Radera/ta bort en [egen] händelse-instans
1. I verktygsmenyn: Välj Händelser-instansen du vill ta bort.
2. Klicka på Lägg till/redigera Mina händelser-knappen för att öppna Mina
händelser-rutan. Instansens namn är förvalt i rutan.
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3. Klicka på Ta bort-knappen. Instansen tas bort direkt.

Presentation av aggregerad förarhändelse
Aggregerade förarhändelse-instanser triggas av att en viss mängd viktade händelser
triggas av en förare, under viss tid. Se kapitel 11.14 för mer information om dessa
händelsetyper och hur du skapar och konfigurerar aggregerade förarhändelse-instanser.
I Händelser: Historik visas både den aggregerade förarhändelsen (instansen), och om du
väljer att expandera denna genom att klicka på den, de enskilda händelser som triggat
denna. De enskilda händelserna visas hierarkiskt underordnade med kursiv text för att
skilja dem från övriga händelser i tabellen, se bilden nedan. Informationen motsvarar
den om övriga händelser.

Aggregerade förarhändelse-instanser listas med instansnamnet, som i exemplet ovan är
”Test2” i beskrivningsfältet. Tidsstämpeln för den aggregerade förarhändelsen
motsvarar tidsstämpeln för sista händelsen som triggat den aggregerade
förarhändelseinstansen.

Kopiera information i listan
Du kan kopiera informationen i listan och klistra in den i andra program, som Excel,
Word, osv. Välj flera rader genom att SHIFT-/CTRL-klicka. När du har de önskade
raderna, håll ner både CTRL och C för att kopiera data. Växla till det andra programmet
och klistra in informationen genom att hålla ner CTRL och V samtidigt.
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Exportera visade händelser i Excelformat
Du kan exportera de händelser som listas i ett händelser-fönster genom att klicka på
Excel-export-knappen i funktionsfältet (i TS-applikationens överkant). Namnge och
spara filen på valfri plats.
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Händelser: Konfiguration
Verktyg > Händelser > Händelser: Konfiguration

I det här separata verktyget konfigureras de händelser som kan genereras av systemet.
En övre lista visar de händelser som är tillgängliga för den valda operatören. Ett undre
konfigurationsfält innehåller alla ställbara parametrar för den händelse du markerat i
listan.
• Notera: För icke-administratörer konfigureras detta verktyg normalt i skrivskyddat
läge. Det betyder att du kan se inställda tröskelvärden men inte ändra dem.
Skrivskyddat visas med en liten låssymbol över Spara-knappen.

Välj operatör för att konfigurera
dennes händelsetyper.

Här visas alla tillgängliga händelsetyper,
deras allvarlighetsgrad (färgkod:
blå>gul>röd) och tidsstämpel som visar
när händelsens konfiguration senast
ändrades.
Aktiva händelser visas med grön punkt,
ej aktiva med grå punkt.
Klicka på en rad i listan för att se och
redigera händelsens konfiguration i
sektionen under.

I det här fältet visas de gränser och villkor som triggar
generering av händelsen.
Ändra valda värden och klicka på Spara.

Spara inställningar och ändringar

Skriv in mailadress(-er) för att få
emailnotifiering då händelse av denna typ
triggats. Klicka på spara för att spara.
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Typer av händelser

Typ av

Konfigurering

Beskrivning

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

En komplex händelse som triggas av att
en eller flera förarhändelser vägs
samman. Se följande stycke.

händelse
Aggregerad
förarhändelse

Sammanvägning av
enskilda förarhändelser
triggar aggregerad
förarhändelse
Av rutt

Av rutt (manuell)

Del av rutt
missad

Du kan konfigurera
vilken information som
ska ingå/inte ingå i
händelsebeskrivningen:
Linje,tur,omlopp,hållplat
s och avstånd. En viktig
funktion i de system
som inte inkluderar
mycket av denna info,
som till exempel
snöröjningssystem.

Fordon har gått av rutt.

Du kan konfigurera
vilken information som
ska ingå/inte ingå i
händelsebeskrivningen:
Linje,tur,omlopp,hållplat
s och avstånd. En viktig
funktion i de system
som inte inkluderar
mycket av denna info,
som till exempel
snöröjningssystem.

Föraren har manuellt aktiverat ”manuell
omväg”/manuell av rutt.

Du kan konfigurera
vilken information som
ska ingå/inte ingå i
händelsebeskrivningen:
Linje,tur,omlopp,hållplat
s och avstånd. En viktig
funktion i de system
som inte inkluderar
mycket av denna info,
som till exempel
snöröjningssystem.

Fordonet har inte rapporterat på alla
hållplatserna på rutten. (Snöplog har
missat/hoppat över del av rutt.)
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Typ av

Konfigurering

Beskrivning

Dörröppning vid
ej hållplats

Nej

Dörren öppnade utifrån hållplatsområdet.

Fordon stannade
inte på hållplats

Nej

händelse

Notera: Fordon på anropsstyrda turer
genererar inte denna händelsetyp.

Fordon öppnade inte dörrarna på
hållplats.
Notera: Fordon på anropsstyrda turer
genererar inte denna händelsetyp.

Fordon är inte
aktivt

Tidsfrist/gränstid
(HH:MM:SS)

Fordonet har inte rapporterat inom
konfigurerad tidsperiod (tidsfrist).

Fullsatt fordon

Nej

Bussen har nått sin passagerarkapacitet.
Händelsen genereras av att föraren
skickar ett förkonfigurerat
textmeddelande till centralen.

Hög acceleration

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har triggat
förarhändelsen ”hög acceleration” är fler
än X% av medelvärdet för sträckan. Se
efterföljande stycke för mer detaljer.

Genereras vid, (-100% till
500%) jämfört med
medelantalet för
ruttsegmentet/länken.
Hård inbromsning

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har triggat
förarhändelsen ”hård inbromsning” är fler
än X% av medelvärdet för sträckan. Se
efterföljande stycke för mer detaljer.

Genereras vid, (-100% till
500%) jämfört med
medelantalet för
ruttsegmentet/länken.
Hård kurvtagning

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har triggat
förarhändelsen ”hård kurvtagning” är fler
än X% av medelvärdet för sträckan. Se
efterföljande stycke för mer detaljer.

Genereras vid, (-100% till
500%) jämfört med
medelantalet för
ruttsegmentet/länken.
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Högt varvtal

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har triggat
händelsen ”högt varvtal” är fler än X% av
medelvärdet för sträckan. Se
efterföljande stycke för mer detaljer.

Genereras vid, (-100% till
500%) jämfört med
medelantalet för
ruttsegmentet/länken.
Lång
tomgångskörning

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har överskridit
den tillåtna tiden på tomgång är fler än
X% av medelvärdet för sträckan. Se
efterföljande stycke för mer detaljer.

Genereras vid, (-100% till
500%) jämfört med
medelantalet för
ruttsegmentet/länken.
Manuell
ompositionering

På rutt

Du kan konfigurera
vilken information som
ska ingå/inte ingå i
händelsebeskrivningen:
Linje, tur, omlopp,
hållplats och avstånd.
En viktig funktion i de
system som inte
inkluderar mycket av
denna info, som till
exempel
snöröjningssystem.

Fordon har ompositionerat till en annan
tur.

Du kan konfigurera
vilken information som
ska ingå/inte ingå i
händelsebeskrivningen:
Linje,tur,omlopp,hållplat
s och avstånd. En viktig
funktion i de system
som inte inkluderar
mycket av denna info,
som till exempel
snöröjningssystem.

Fordon har kommit tillbaka på den
utsätta rutten.
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På rutt (manuell)

Du kan konfigurera
vilken information som
ska ingå/inte ingå i
händelsebeskrivningen:
Linje,tur,omlopp,hållplat
s och avstånd. En viktig
funktion i de system
som inte inkluderar
mycket av denna info,
som till exempel
snöröjningssystem.

Föraren har deaktiverat manuell
omväg/manuell av rutt. (Vilket inte är
samma sak som att hen verkligen är
tillbaka på rutten.)

Omlopp ej utsatt

Gränstid

Omloppet har inte satts ut i tillräckligt god
tid (före konfigurerad tidsgräns innan
turstart).

Överskriden
maxhastighet

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har överskridit
den tillåtna hastighetsgränsen är fler än
X% av medelvärdet för sträckan. Se
följande stycke för mer detaljer.

Notera: Är fordonet inte på rutten kommer
denna händelse alltså att följas av en ”Av
rutt”-händelse och därefter en ”På rutt”händelse om/då fordonet åter är på
rutten.
Notera: Fordon på anropsstyrda turer
genererar inte denna händelsetyp.

Antal, (%) jämfört med
medelantalet för
sträckan
Nej

En samtrafikrelation har missats. (Ett
fordon har inte kunnat överlämna
passagerare till ett annat enligt det
planerade trafikdatat).

Nej

Relaterad till trafikavvikelsen med samma
namn. Avvikelse detekterades i fordonet
(föraren varnades och ombads förklara
orsaken). Visas även i verktyget
Trafikavvikelser där du kan se/ändra
orsak till detekterad avvikelse.

Samtrafik
misslyckades

Sen avgång
[Trafikavvikelse]

Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.
Tidig avgång från
reglerhållplats

Gränstid

Fordonet har lämnat reglerhållplatsen
tidigare än den konfigurerade tidsfristen.
Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.
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Tur ej fullständig

Tidsfönster Tur: Avslutad
– den tid efter planerat
turslut som turen
kontrolleras.
Kryssruta: Inkludera inte
icke publika hållplatser.
Kryssruta, Skapa
trafikavvikelse: Kryssa i
för att generera en
trafikavvikelse vid
ofullständig tur.
Menyer för val av orsak i
trafikavvikelsen då tur
är inkomplett alternativt
tur inte körd.

Turen har inte körts från början till slut
eller har inte körts alls. Den valda
tidsgränsen efter planerat turslut
kontrollerar systemet att fordonet stannat
vid/passerat alla hållplatser minst en
gång (inte nödvändigtvis i korrekt
ordning). Om ej genereras händelsen.
Är ”Inkludera inte icke publika hållplatser”
valt triggas händelsen inte av att
fordonet ej stannat vid/passerat icke
publik hållplats på turen. Rutan är
normalt ikryssad.
Är Skapa trafikavvikelse valt genereras
även en trafikavvikelse. Denna visas i
verktyget Trafikavvikelser.
Du kan i separata menyer välja ”orsak” i
trafikavvikelseärendet för inkomplett tur
respektive tur som inte körts alls.
Notera att systemet behöver konfigureras
med lämpliga orsaksval för att denna
funktion ska fungera väl.
Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.

Turen beräknas
starta för sent

Maxhastighet

Turen beräknas starta sent. Triggas av
avståndet (fågelvägen) till
starthållplatsen och den konfigurerade
maximala medelhastighet fordonet
beräknas röra sig från sin nuvarande
position till starthållplatsen (fågelvägen).
Denna maxhastighet bör sättas efter
genomtänkt bedömning, eftersom den
verkliga sträckan att köra,
trafikförhållanden etc. varierar mycket
och händelsen måste vara lagom
”känslig” för att fungera väl i praktiken.
Notera: Fordon på anropsstyrda turer
genererar inte denna händelsetyp.

Turen har inte
startat än

Gränstid

Turen har inte startat än. Triggas av den
konfigurerade tidsfristen.
Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.

Turen startade för
sent

Gränstid

Turen startade för sent – senare än den
konfigurerade tidsgränsen.
Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.
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Turen startade för
tidigt

Gränstid

Turen startade för tidigt – tidigare än den
konfigurerade tidsfristen.
Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.

Turen är inte
utsatt

Gränstid

Turen har inte satts ut i tillräckligt god tid
(före konfigurerad tidsgräns innan
turstart).
Notera: Anropsstyrda turer genererar inte
denna händelsetyp.

Överskriden
maxhastighet

Notera: Denna händelse
kräver driver coachingfunktionalitet i systemet
för att fungera.

Antalet gånger fordonet har överskridit
den tillåtna hastighetsgränsen är fler än
X% av medelvärdet för sträckan. Se
nedan för mer detaljer.

Antal, (%) jämfört med
medelantalet för
sträckan
Övertag
utsättning

Nej

Ett fordon har tagit över ett annat fordons
utsättning.

Överträdelse av
vägbegränsning

Nej

Ett fordon rapporterar överträdelse av en
vägbegränsning – till exempel att det kört
in i vägbegränsningszon med för liten
tillåten bredd/höjd, eller att det kört för
fort i en vägbegränsningszon med
begränsad maxhastighet.
(Händelsen kan potentiellt även
genereras av andra systemfunktioner än
zoner. Se den motsvarande varningen,
kapitel 11.21)

Aktivera Händelse
Varje händelse måste aktiveras för att kunna visas i Händelser och Händelser: Historik.
Aktiveringen är kopplad till operatör, så att användaren har flexibiliteten att konfigurera
varje operatör oberoende av varandra. Det innebär också att varje operatör kan ha sina
egna triggrar.
1. Välj operatör
2. Välj en händelse i listan.
3. Under ”Redigera konfigurering: Trigger” kan du klicka på ”Händelsen är aktiv”.
4. Klicka på Spara.

Redigera Händelsegenereringsvillkor, steg för steg.
1. Välj operatör
2. Välj en händelse i listan.
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3. Under ”Redigera konfigurering: Trigger” kan du aktivera/avaktivera händelsen.
Du kan också redigera tröskelvärdet genom att skriva i fältet, eller genom att
använda pilarna.
4. Klicka på Spara.
Notera att vissa händelser som “Buss är full” och ”Samtrafik misslyckades” inte har
några konfigurerbara parametrar.

”Driver Coaching”: Procentvärden och förarhändelser
Förarhändelser som till exempel ”Överdriven hastighet” i Traffic Studio kan verka enkla
men är ganska avancerade ”under huven”, vilket är viktigt att förstå för att du ska kunna
konfigurera och tolka dem korrekt.
Så här fungerar de: På varje ruttsegment som fordonet kör beräknas, för varje
trafiktyp/tid på dygnet, i varje fordon, ett medelantal av hur många förarhändelser av
varje typ som triggas. Ruttsegmenten är geografiskt specifika och varierar i längd.
Både detta medelantal och det antal motsvarande händelser som triggats (på det
specifika ruttsegmentet) under den aktuella körningen, rapporteras från fordonet till
centralsystemet - varje gång en förarhändelse triggas.
I centralsystemet jämförs, för varje inkommen sådan fordonsrapport, medelantalet och
det aktuella antalet förarhändelser på ruttsegmentet. (Notera att medelantalet för hela
ruttsegmentet jämförs med det aktuella antalet, oavsett var längs ruttsegmentet fordonet
är då det skickar rapporten.)
När antalet händelser, av den specifika typen, överskrider medelantalet för
ruttsegmentet med ett konfigurerat antal procent, så triggas händelsen i Traffic Studio.
Rapporterar fordonet fler händelser av samma typ på samma ruttsegment kommer även
dessa att resultera i nya händelser i Traffic Studio.
Förarhändelselserna konfigureras alltså i procent i Traffic Studio. Värdet kan vara från
-100 % till 500 % och ger följande effekt:
•

– 100%: Varje aktuell förarhändelse i fordonet kommer att trigga en händelse i
Traffic Studio, oavsett medelantal på den aktuella ruttsektionen.

•

0%: När medelantalet förarhändelser uppnåtts kommer det att resultera i en
händelse i Traffic Studio. Varje ytterligare händelse av denna typ på
ruttsegmentet kommer att resultera i en ny händelse i Traffic Studio.

•

100%: När antalet förarhändelser är det dubbla mot medelantalet för
ruttsegmentet kommer det att resultera i en händelse i Traffic Studio. Varje
ytterligare händelse av denna typ på ruttsegmentet kommer att resultera i en ny
händelse i Traffic Studio.
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”Driver Coaching”: Aggregerad förarhändelse
Aggregerad förarhändelse är en mycket flexibel men också ganska komplex funktion.
Du kan skapa olika aggregerade förarhändelser, med olika namn och med varierande
”känslighet” för olika förarhändelser för att specialanpassa förarövervakningen. Dessa
varianter kallas ”instanser” och du kan ge dem egna namn.
• Varje aggregerad förarhändelse är förarspecifik. Samma förare måste alltså trigga de
förarhändelser som i sin tur triggar den aggregerade förarhändelsen.
• En aggregerad förarhändelse triggas av att en eller flera viktade förarhändelser
tillsammans överskrider ett fast gränsvärde under en viss tidsperiod.
Förarhändelserna viktas i procent och när gränsen 100% överskrids triggas den
aggregerade händelsen.

Kryssa i rutan för att aktivera Aggregerade
förarhändelser instanser.

Instansnamn. Kan redigeras.

Klicka för att radera instansen. (Kan inte ångras.)

Under denna tid (HH:MM:SS ) ska de sammanlagda
förarhändelse-“vikterna” överskrida 100%-gränsen för att
trigga den aggregerade eventinstansen.

Listan visar alla tillgängliga förarevent med fönster för att
ställa deras individuella procentvikt (max 100%).

Lägg till en ny instans enligt oavnstående
inställningar.

Spara inställningar och ändringar till instansen.

Varje aggregerad förarhändelse-instans väger alltså samman upp till sju
förarhändelsetyper:
• Tidig avgång från reglerhållplats
• Lång tomgångskörning
• Hård kurvtagning
• Hård inbromsning
• Hög acceleration
• Hög varvtal
• Överskriden maxhastighet
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Summering och triggning
Hur fungerar det då? Jo: Varje gång ett förarevent inrapporteras till centralsystemet så
adderar Traffic Studio procentvikten av alla föregående förarevent som inkommit
under den konfigurerade tidsperioden bakåt i tiden, till procentvikten för denna
förarhändelse. (för det specifika fordonet/föraren). Blir summan mer än 100% så
triggas den aggregerade event-instansen.
Eftersom en enskild förarhändelse bara kan vara med och trigga en aggregerad
förarhändelse-instans så “nollställs” historiken för varje individuell förarhändelseinstans varje gång den triggats.
Vid nästa inkommande förarhändelse kommer det alltså att vara “tomt” på
förarhändelser bakåt i tiden, för just denna instans. De event som var med och triggade
den första instansen kommer däremot att inkluderas summeringen för att trigga övriga
instanser. Instanserna är alltså helt separata och påverkar inte varandra på något sätt.

Skapa en aggregerad förarhändelse
1. Välj Aggregerad förarhändelse i händelselistan.
2. Kryssa i aktiv-rutan för att aktivera aggregerade händelser.
3. Klicka på Lägga till för att addera en ny aggregerade händelser-instans.
4. Skriv in ett lämpligt namn för den nya instansen.

5. Ställ in tidsfönstret – den tidsperiod under vilken händelsevikterna kommer att
summeras. Formaten är HH:MM:SS.
6. Ange ett värde i % för var och en av de händelser som skall övervakas.
Observera att värdet måste vara mellan 0 och 100%, där 0% utesluter
händelsen från instansen.
7. Klicka på Spara för att spara instansen.

Redigera en aggregerad förarhändelse
1. Välj Aggregerad förarhändelse i händelselistan.
2. Välj instansen i listan.
3. Gör dina ändringar (namn, händelsevikter).
4. Klicka på Spara för att behålla dina ändringar.
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Mailnotifiering vid händelse
Du kan, för varje händelsetyp, konfigurera en eller flera mailadresser som ska få en
notifiering då en händelse av denna typ inträffar.
Separera flera adresser med radbyte eller semikolon emellan.
Klicka på Spara för att spara mailnotifieringsinställningen.
Notera: Kolumnen ”Email” i händelsetyplistan visar vilka händelsetyper som har
emailnotifiering konfigurerat.
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Händelser: Historik
Verktyg > Händelser > Händelser: Historik

Använd detta verktyg för att se historiska händelser. Alla händelser från en vald period
laddas in i listan som sedan kan filtreras med ett händelsetypfilter och ett fritextfilter.
Du kan även välja att se var händelser inträffat på kartan genom att aktivera funktionen
värmekarta.
• Listkolumnerna är desamma som i verktyget Händelser, se kapitel 11.13

I den här menyn kan du välja
att visa alla, eller endast
vissa typer av händelser.

Filtrera händelselistan efter inmatad
fritext. Alla celler som innehåller
filtertexten/numret visas.
Klicka på förstoringsglasknappen för
kolumnspecifika filter.

Klicka på Händelsedetaljerknappen för att
se hur händelsen var konfigurerad
(funktion, gränsvärden…).
Klicka på visa händelser-knappen för att
se händelserna som symboler på kartan.
Klicka på värmekarta-knappen för att se
antalet händelser/area som en grafisk
intensitetskarta över kartbilden.

Sök
1. Klicka på visa sökfält-knappen för att öppna sökfältet, se ovan.
2. Välj start och slutdatum med hjälp av kalendermenyerna.
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3. För att fokusera presentationen/ och framför allt snabba upp sökningen:
Välj Händelsetyper och Operatörer (beroende på access).

4. Klicka på Sök för att få fram händelser loggade under den valda perioden.

Visa historiska händelser
• Välj vilka händelsetyper du vill se genom att använda Händelser: Filter. Klicka i Välj
alla för att se alla händelsetyper, välj bort ointressanta händelsetyper, eller fokusera på
en enda genom att endast kryssa i denna.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.
• Filtrera vidare genom att skriva in bokstäver och/eller siffror i fritextfiltret.
Notera: Som i flera andra TS-verktyg kan du expandera fritextfiltret för att addera
separata fritextfilter för relevanta kolumner:
• Se kapitel 11.14 Händelser: Konfiguration för en förklaring av de olika
händelsetyperna

Händelse[detaljer]: konfiguration
För att se information om en vald händelses konfiguration (gränsvärde, funktion…),
klicka på Händelse: konfiguration-knappen. En konfigurationssektion öppnas i
högerkanten. Klicka på knappen igen för att stänga sektionen.
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Kopiera information
Du kan kopiera informationen i listan och klistra in den i andra program, som Excel,
Word, osv. Välj flera rader genom att SHIFT-/CTRL-klicka. När du har de önskade
raderna, håll ner både CTRL och C för att kopiera data. Växla till det andra programmet
och klistra in informationen genom att hålla ner CTRL och V samtidigt.

Värmekarta
Funktionen Värmekarta visualiserar data grafiskt överlagrat på kartbilden. Den används
för att se antal händelser i relation till geografisk position.
Färgerna som visar tätheten varierar från grönt över gult, orange till rött. Grönt betyder
få rapporter/area medan rött representerar områden med flest rapporter/area.
Filtren som beskrivits i föregående stycke styr även värmekartan, vilket gör det möjligt
att fokusera på valda händelsetyper, turer, osv. Värmekartan visar bara de händelser
som ingår i listan.
För att aktivera värmekartvisningen, klicka på knappen längst upp till höger i
verktygsfältet, se nedan. Observera att funktionen är avstängd som standard för att
minimera verktygets laddningstid.

Justera värmekartan
Värmekarta är en kraftfull funktion för att hitta områden där händelsetyperna i
tabellen är särskilt vanliga. Dessa syns tydligt som ”varma områden” i värmekartan.
Tips: Använd filterfunktionen för att fokusera på olika händelsetyper. Värmekartan
visar tydligt var dessa varit vanligast förekommande.
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Värmekartan har en grundinställning som oftast fungerar väl men funktionen har även
en rad inställningar, och två alternativa gränssnitt: Enkla standardkontroller och mer
avancerade kontroller - för dig som vill använda värmekartan för mer specifik visning.
Öppna värmekartans kontrollpanel med menyknappen:
Grundfunktionen och arbetsflödet är mycket enkelt:
1. Filtrera händelselistan så bara de händelsetyper du vill analysera visas.
2. Slå på värmekartan (klicka eventuellt bort fordon, hållplatser, etc. i
kartobjektpaletten för att göra visningen renare).
3. Vid behov, justera opacitet och radie (hur stora ”värmepunkterna” ska vara för
varje händelse, vilket påverkar hur stor värmekartevisningen blir på kartan.) för
att ”vässa” visningen så områden med många händelser framträder tydligt.
4. Då du hittar intressanta ”heta” områden kan du zooma in och till exempel
använda area-ökningen för att endast se händelser i detta område, se följande
avsnitt.

Standardkontroller
Om du bara behöver ”vässa” värmekartebilden lite räcker verktygets standardkontroller
långt (se bilden nedan). Justera värmekartebildens genomskinlighet för att se lagom
mycket av kartbilden bakom och ställ ”radie”-reglaget för att få värmekartebilden lagom
stor. Radiereglaget ställer hur stor ”värmecirkel” som ska representera varje händelse.

Kartobjektpaletten:
Visa/dölj värmetarta

Opacitet
(genomskinlighet)
Radie – ställer hur ”stora”
händelsepunkterna är som bygger
upp värmekartan.

Avancerad: Byt till
avancerade kontroller.
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Avancerade kontroller
Klicka på ”Avancerat” för att byta till de avancerade kontrollerna. Desså låter dig ställa
radien på händelsernas värmecirklar antingen i pixlar eller meter (vilket ju låser dem till
kartskalan).
Du kan också välja mellan automatiskt tröskelvärde och manuellt tröskelvärde då du vill
att ett visst antal överlappande händelser (överlappningen av närliggande händelser
beror på radie-inställningen) ska resultera i röd färg på värmekartan.
Den sista funktionen på panelen ”Jämförelse” beskrivs separat nedan.

Enkel: Byt till
standardkontroller.

Avancerade kontroller
Här ställer du händelsepunkternas radie i
antingen pixlar eller meter (vilket gör dem
oberoende av zoominställningen).
Tröskelvärdet som styr vad som skall
räknas som ”hett”/rött kan också ställas
manuellt.

Använda jämförelsefunktionen (avancerade kontroller)
I vissa lägen vill du kunna få en bild av hur vanlig en händelse är, inte i absoluta tal
vilket ju beror på hur många händelser som ingår i ditt data, utan i förhållande till alla
händelser. På det sättet kan visningen göras relativt oberoende av trafikvolymen.
Klicka i ”Jämförelse”-kryssrutan för att se de filtrerade händelsetyperna i jämförelse
med alla övriga händelser.
Notera: Funktionen är endast aktiv då du filtrerat händelselistan (annars finns ju inget
att jämföra med).
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Rapportark (fordonskontroll)
Verktyg > Rapportark > Rapportark

Detta verktyg används för att se uppladdade formulär för fordonskontroll före/efter
arbetsdag/arbetspass.
• Formulär skapas av kunden i Excel utifrån Consats mall (hittas på Er systemportal)
och importeras i DFS/depån (se Configuration Manager Reference Manual.)
• I formuläret som fylls i av föraren intygar hen att de beskrivna fordonskontrollerna
utförts. Formuläret kan även innehålla specifika frågor om förarens ”kondition”, fel,
åverkan på fordonet, etc.
Verktyget kan lista inkomna formulär i realtid eller söka historiskt utifrån vald
tidsperiod.
Ett antal filter låter dig hitta rätt formulär efter typ, operatör, eller innehåll (beroende på
formulärets utformning).
En detaljvy för valt formulär visar det kompletta formulärinnehållet med svar.

Realtidsvisning av inkommande
formulär, eller historisk sökning.

Filtrera efter formulärtyp, ”kategori”
(formulärberoende), operatör, fritext.

Tidsurval: Realtidsvisning (senaste dygnet) / historisk
sökning
Rapportark har två visningslägen: Ett realtidsläge som visar alla formulär som
inkommit de senaste 24 timmarna (listan uppdateras i realtid) – och ett historiskt läge
som låter dig manuellt söka alla formulär som inkommit under en vald tidsrymd (alla
formulär uppladdade mellan två valda datum).
Klicka i kryssrutan ”nu” för att välja realtidsläget. Klicka ur ”Nu”-kryssrutan för att
istället manuellt söka alla formulär som inkommit under en vald tidsperiod genom att
välja från- och till-datum och därefter klicka på ”Sök”-knappen.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

295 (687)

När du klickar i ”Nu”-rutan kommer alla
formulär som inkommit de senaste 24
timmarna visas i listan. Alla nya formulär
adderas efterhand de inkommer.

När du klickar ur ”Nu”-rutan kan du själv
välja den tidsperiod rapporten ska täcka.
Mata in från- (vänstra fältet) och tilldatum (högra fältet) eller expandera
kalendermenyerna och klicka på önskade
datum. Klicka därefter på Sök-knappen för
att generera rapporten.
Notera: Då dagens datum är valt i tillmenyn och dagen inte är slut kommer
inga nya rapporter adderas till den
historiska rapportlistan. (Rapporten täcker
då från början av från-datumet till den
tidpunkt då du klickade på Sök-knappen.)

Filtrering
Filtermenyerna beror på operatörer och formulärens utformning. Se kapitel 8.8 för hur
du filtrerar information.

Formulärdetaljer
Markera en rad i listan för att se det kompletta formulärinnehållet, inklusive svar.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

296 (687)

Aktiva fordon
Verktyg > Aktiva fordon

Verktyget Aktiva fordon visar realtidsstatus för alla fordon som rapporterat inom en
förvald tidsrymd och därför anses vara aktiva i systemet. Den inställbara tidsrymden
utgår från det värde som ställs in i Inställningar > Visning av fordon (se
administratörsmanual). Du kan välja ett snävare tidsintervall i Aktiva fordon men inte
ett längre. De fordon som visas kan även sorteras med verktyget Välj linjegrupp och
även efter operatör. I verktyget visas sådant som sekvensnummer, vilket gör det möjligt
att se om ett fordon rapporterat ovanligt ofta eller om det inte startats om på länge.
Slingrapporter kan ge indikation över hur bra ett fordons slingmodem fungerar jämfört
med andra som kör samma linje osv.
• Nyinkomna fordonsrapporter markeras med gult, se skärmdumpen nedan.

Avgränsa urvalet
För att göra listan över aktiva fordon hanterlig är det viktigt att avgränsa urvalet. Precis
som övriga verktyg begränsas Aktiva fordon av Linjegrupp som du hittar i
funktionslisten (mer information om Linjegrupp hittar du på sidan 45):

Fordon med aktiva fel (konfigurationsberoende funktion)
Är din applikation konfigurerad för att använda felhanteringsservicen och därmed visa
fordonens felstatus, kommer Aktiva fordon att inkludera ett extra filter, ”Aktiva fel”, se
nedan. Kryssa i denna filterruta för att endast se fordon som har aktiva fordonsfel.
• Du kan genom snabbmenyn (Visa fordonsfel för:) nå verktyget Felhistorik (se
kapitel 15.4) där fordonets hela felhistorik visas, både aktiva fordonsfel och fel som
åtgärdats (historiska fel).
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Välj linjegrupp
Välj den linjegrupp du vill övervaka i Aktiva fordon med menyn i funktionslisten:

Sortera efter operatör
I Aktiva verktyg finns även möjlighet att filtrera visningen så bara fordon från en
operatör visas. Välj i menyn Operatör. Välj ”-” för att visa alla operatörers fordon.

Välj tidsgräns
När verktyget startas inkluderas fordonsrapporter inom förvalt intervall innan verktyget
startades. Denna tid är baserad på inställningen ”Ignorera meddelanden äldre än XX
minuter” i inställningsfönstret Visning av fordon, se kapitel 7.2.
För att välja en kortare tid än den konfigurerade använder du menyn Intervall:

Fritextfilter avgränsar visningen
När du vet vad eller vilka fordon du vill övervaka kan du använda fritextfiltret. Se
kapitel 8.8
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Expandera filtersektionen: Kolumnspecifika fritextfilter och
fordonsgrupp-filter
Behöver du ”vassare” filtrering klickar du på förstoringsglas-knappen för att expandera
separata fritextfilter för alla relevanta kolumner, samt ett fordonsgrupp-filter. Detta
möjliggör betydligt mer kraftfull filtrering av presentationen.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Verktygsfönstret

Aktiva fordon listar detaljerad information över alla aktiva fordon (de som rapporterat
inom angiven tidsrymd).
• Högerklicka på rubrikraden för att i menyn specificera visade kolumner.
• Dra och släpp kolumner i sidled för att sortera dem i önskad ordning.
• Tabellen kan sorteras efter valfri kolumn genom att du klickar på rubrikhuvudet.
• Då tabellen uppdateras med ny information markeras denna cell med gul bakgrund.

Namn

Beskrivning

Etikett

Fordonssymbol visar status, plus konfigurerad ”etikett”information (se kapitel 7.2)

Linje

Linjen fordonet rapporterar att det kör.

Notera: Då fordonet är mellan turer (Turstatus: Mellan) visas
den linje som körs nästkommande tur, efter prefixet ”->”.
Destination

Fordonets destination. Om fordonet har en "löpande
destination" i sin planerade rutt, som skiljer sig från sin
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slutdestination, kommer den att visas i tabellen som "Löpande
destination (slutdestination)" tills fordonen har passerat
"löpande destinationen ".

Notera: Då fordonet är mellan turer (Turstatus: Mellan) visas
nästkommande turs destination, efter prefixet ”->”.
Fordon

Konfigurerad visning av fordon (identitet), se kapitel 7.2

Förartjänst
(systemberoende)

Förartjänstnummer/namn

Omlopp

Omloppsnummer.

Tur

Turens namn (nr.).

Notera: Då fordonet är mellan turer (Turstatus: Mellan) visas
nästkommande tur, efter prefixet ”->”.
Turstatus

Turens status:
Startad, Utanför rutt, Avslutad, Kö, Övning (utbildning).
Ersättningsfordon inkluderar ”övertag” i turstatusen.

Senaste hållplats

Senaste hållplats som fordonet stannat vid.

Avstånd

Avstånd till senaste hållplatsen och “hållplatsstatus”:
Ankomst, På hållplats, Lämnar hållplats, Passerad (passerar
hållplats utan att öppna dörrarna), Avgång, Manuell
ompositionering (-nytt uppdrag/ förare), Automatisk
ompositionering (-nytt uppdrag)

Avvikelse

Avvikelsen mot tidtabell enligt senaste fordonsrapporten.

Passagerare

Passagerarräknarinformation. Visas med symboler: Antal
ombord, antal påstigande, antal avstigande. Notera att
passagerarräknarsystemets felmarginal kan leda till negativa
värden för antal ombord, se exemplet nedan.

Om fordonet passerar en hållplats utan att stanna kommer
påstigande och avstigande-indikeringen att visa ”-”.
Då fordonet står på hållplats visas ”På hållplats” istället för
antal på/avstigande (denna information är inte tillgänglig
förrän fordonet lämnat hållplatsen). Se nedan.

Notera: Har passagerarräkningssystemet saknat kontakt med
fordonssystemet under en tid och kontakten återupprättas
kommer det vid följande hållplats att rapportera
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ackumulerade värden för på- och avstigande. Då detta
detekterats visas texten ”Ogiltigt” i passagerarräknarkolumnen.
Notera: ”Reset” betyder att räknarsensorerna av tekniska skäl
nollställts. Det är inte antalet passagerare ombord som
nollställs.
Senaste Kommunikation

Tidsstämpel. Visar senaste tillfället fordonet kommunicerat
med centralsystemet. Inom parentes visas om det var i form
av en fordonsrapport (AMS) eller en fråga till centralsystemet
om fordonets mjukvara var aktuell (NVS).

Sekvensnummer

Sekvensnummer för varje fordonsrapport. (Låter dig hitta
tappade fordonsrapporter då det blir luckor i nummerföljden.)

Slingrapporter

Antalet slingor som passerats under perioden.

Tid vid hållplats

Tiden fordonet stannat vid senaste hållplatsen.

Operatör

Fordonets operatör.

Giltiga flaggor

Visar status för validering.

Statusflaggor

Visar kommunikationsläge. Kan vara ”Tetra” eller ”UDP/IP”.

Skyltstyrning

Hur fordonets skyltar styrs: Automatiskt (ingen
text)/Manuellt/Externt (extern skyltstyrningsenhet).

Laddnivå

Batteriets nuvarande laddningsnivå i procent (elfordon).

Intressepunktlista
(avfallshantering)

Används i system för övervakning av avfallshanteringsfordon.

Kommunikationsgraf
Med knappen längst upp till höger i verktygsfönstret kan du öppna en grafisk visning av
hur många fordon som kommunicerat över tid.
Den vertikala röda linjen i grafen indikerar aktuell tid och grafstaplarna visar antalet
kommunicerande fordon per 15-minutersintervall, både utsatta och icke utsatta fordon.
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Håll muspekaren över en grafstapel för att få numerisk information om antalet
kommunicerande fordon och typen av kommunikation (AMS: fordonsrapporter, NVS:
Fordon frågar DFS om nya versioner av mjukvara, resurser och konfiguration ska
laddas ned.)
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Fordonshistorik
Snabbmeny fordon > Fordonshistorik: ####
Verktyg > Fordonshistorik: ####

Fordonshistorik visar de fordonshändelser (se appendix A, sidan 661, för lista över alla
möjliga fordonshändelser) som upp till tre valda fordon rapporterat under de senaste 4
timmarna. Händelserna presenteras i en överskådlig, konfigurerbar lista och kan även
visas på kartan.
Notera: Ert system använder endast en systemspecifik andel av alla möjliga
fordonshändelser. Händelsefiltret innehåller endast de fordonshändelsetyper som
rapporterats den sökta tiden.
Du kan filtrera och anpassa presentationen för att passa dina egna behov och, vid
behov, manuellt välja datum/tidsperiod för att detaljanalyserna fordonshistoriken från
valfri tidsperiod bakåt i tiden.

Kalender
Ej realtidsläge: Välj
annan än ”idag”.

Valt/valda fordon

Fritext,
Fordonshändelsefilter

Meny: Välj fordon (max3)
och presentationsfärg vid
behov

Se kapitel 8.4 för information
om hur filter används

Visa/dölj
signaler,
metadata

Låt kartan följa
vald/markerad
fordonhändelse
på/av

Signaler,
metadata, vald
fordonsrapport

(tillgänglig
information)

Tidsurval/tidsfönster
Dra tidsfönster-reglagen åt höger/vänster för att justera den tidsperiod
presentationen ska täcka. Knapparna till vänster/höger flyttar tidsfönstret
bakåt/framåt. Nya 4-timmarsperioder data laddas vid behov.
Notera: I realtidsläge kan du (förstås) bara justera tidsfönstrets bakre gräns.
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Rubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnummer, presentationsfärg (karta) och GPSkörriktning vid tidpunkten för rapporten. (Då fordonet
står stilla saknas körriktning.)
(GPS) Körriktning
Körriktning då fordonsrapporten
skickades (norr är uppåt). Riktning inte
tillgänglig när fordonet står stilla.

Presentationsfärg
Den automatiskt/manuellt valda färg
fordonets loggade rutt kommer att
visas med på kartan.

Fordonsnummer

Fordonsstatus

Symboler visar utvald statusinformation från
fordonsrapporten:
Dörr öppen (minst en dörr öppen)
Stannar-knapp intryckt/aktiv
Fordonet på hållplats
Förare har aktiverat ”Ingen påstigning”

I system med ”automatisk utsättning”, där
fordonssystemet matchar passerade hållplatser mot
trafikdata för utsättning utan förarinmatning finns även
två extra flaggor, se nedan. Loggade händelser kan då
vara ”inkompletta” tills fordonssystemet kan knyta dem
till en viss tur.
Registrerade händelsen är ”inkomplett”/preliminär
–händelsen har ännu inte säkert knutits till viss tur.
Tidigare inkomplett händelse har nu knutits till tur.
(Fordonssystemet har matchat passerade hållplatser
mot en tur i trafikdatat och alla loggade händelser inom
den matchade perioden kan nu knytas till turen.)
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Rubrik

Beskrivning

Passagerare

Antal passagerare: Ombord, Påstigande, Avstigande
(om data tillgängligt)

Notera: Passagerarräkningshändelser loggas och visas
på eller mellan hållplatser. På kartan visas
passagerräkningsetiketter länkade till positioner eller
hållplatser.

Notera: Den tur passagerräknarhändelsen är knuten till
visas efter siffrorna:

Notera: Om passagerare stannat kvar ombord då turen
avslutas visas dessa inom parentes i sista
passagerarrapporten på turen. Dessa passagerare visas
även separat i följande turs första passagerarrapport, se
nedan.

Notera: Om passagerare stannat ombord sedan
föregående tur indikeras detta genom att detta antal
visas separat i följande format efter första hållplatsen
på aktuell tur: (Passagerare fr. föregående tur + nya
passagerare första hållplatsen) Totalt ombord, se
exempel nedan.

Notera: ”Reset” i denna kolumn betyder att
räknarsensorerna (av tekniska skäl) nollställts, vilket,
beroende på sensor och konfiguration görs då och då
för att undvika kumulativa räknarfel. Det är inte antalet
passagerare ombord som nollställs.
Omlopp

Omloppsnummer, operatör

Linje

Linjenummer, inklusive operatör.

Förartjänst

Förartjänst (om tillgänglig - systemberoende)

Förare

Inloggad förare (om tillgänglig)
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Rubrik

Beskrivning

Destination

Destination. Om fordonet har en "löpande destination" i
sin planerade rutt, som skiljer sig från sin slutdestination,
kommer den att visas i tabellen som "Löpande
destination (slutdestination)" tills fordonen har passerat
"löpande destinationen ".

Tur

Turnummer/namn

Sekvens på turen

Vid vilket stopp/sekvensnummer (hållplats) längs turen
händelsen inträffade. Starthållplatsen har
sekvensnummer 1.

Tur status

Turens status:
Mellan – Fordonet mellan turer
Inväntar – Inväntar turstart
Startad – Tur har startat
Utanför rutt – Fordonet ej på rutt
Avbruten – Turen har avbrutits
Avslutad – Turen avslutad
I kö – Fordonet står i kö
Övning (utbildning)
…

Hållplats

Hållplatsnamn, inklusive ev. hållplatsläge
Turstatus (lämnar hållplatsen, på hållplats etc.) och
avstånd till nästa hållplats när fordonsrapporten sänts
(se Appendix A för förklaringar).

Avstånd

Notera: Då fordonet lämnar starthållplatsen mer än en
minut för tidigt adderas flaggan ”Osäker avgång”
(Uncertain departure) för att indikera att fordonet
eventuellt bara kördes runt för att byta plats innan den
”verkliga” avgången. Flaggan tas bort när fordonet är
mer är 1500m från hållplatsen, alternativt ankommer till
nästa hållplats på turen.
Prognossystemet ignorerar alla fordonsrapporter med
denna flagga och beräknar/visar alltså inte prognoser
för fordonet förrän flaggan tas bort enligt ovan.

Avvikelse

Avvikelse från tidtabell.
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Rubrik

Beskrivning
Den tid fordonet stannade vid hållplatsen.

Hållplatstid

Tiden vid hållplats räknas från första dörröppning inom
hållplatsområdet tills fordonet börjar rulla efter att
dörrarna stängts sista gången. Föraren kan alltså öppna
och stänga dörrarna flera gånger och fordonet kan röra
sig inom hållplatsområdet mellan dörröppningarna utan
att tiden vid hållplats påverkas.
Tiden vid hållplats rapporteras av fordonet först när det
lämnar hållplatsområdet.
Se även Appendix A för information om de viktigaste
fordonshändelserna och när dessa rapporteras.

Utsatt

Utsättningsnummer

Tur

Tur

Systemtid

Tid enligt systemet

Fordonstid

Tid enligt fordonsdatorn

Sekvensnummer

Löpande sekvensnummer för fordonsrapporten som
informationen på raden är hämtad i från.
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Rubrik

Beskrivning

Giltighet, realtid

Giltighetsflagga för fordonsrapporten
(realtidsmeddelandet).
OK eller flagga/-or som indikerar fel/problem. Är flera
flaggor satta visas dessa kommaseparerade.
Möjliga [o]giltighets-flaggor:

Ogiltigt omlopp: Fordonet rapporterar från ett annat
omlopp än det som är utsatt/angivet i centralsystemet.
Ogiltig tid – omlopp: Fordonet kör sitt omlopp med större
avvikelse mot tidtabell än tröskelvärdet. (4 timmar i
standardkonfiguration)
Ogiltig fordonstid: Fordonets tidsstämpel för
meddelandet avviker mer än tröskelvärdet (30s i
standardkonfiguration) mot centralsystemets klocka.
Kan bero på fördröjning i kommunikationssystemet,
kommunikationsavbrott eller fordonsklocka som ej
hunnit synkronisera mot tidsservern.
Sekvensnummerfel: Fordonsmeddelande har inkommit i
fel ordning. Kan bero på fördröjning i
kommunikationssystemet eller intermittent
kommunikationsbortfall.
Av rutt: Fordonet rapporterar att det ej följer den
planerade rutten.
Ogiltig ompositionering: Fordonet har blivit
ompositionerat till en hållplats det redan har passerat
på turen, vilket normalt beror på central utsättning.
Notera: Giltigheten för realtidsmeddelandet kan,
beroende på omständigheter, vara annorlunda än för
uppladdat data (statistik) och vissa flaggor gäller
endast realtidsgiltighet.
Giltighet, statistik

Giltighetsflagga för fordonsrapporten i uppladdat data.
OK eller flagga/-or som indikerar fel/problem. Är flera
flaggor satta visas dessa kommaseparerade.
Möjliga [o]giltighets-flaggor:

Ogiltigt omlopp: Fordonet rapporterar från ett annat
omlopp än det som är utsatt/angivet i centralsystemet.
Ogiltig tid – omlopp: Fordonet kör sitt omlopp med större
avvikelse mot tidtabell än tröskelvärdet. (4 timmar i
standardkonfiguration)
Av rutt: Fordonet rapporterar att det ej följer den
planerade rutten.
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Rubrik

Beskrivning

Händelse

Händelse kan vara:
”Ankomst” – fordon har anlänt till hållplats
”Avgång” – fordon har lämnat hållplats
”På hållplats” – fordon befinner sig på hållplats
”Oväntad dörröppning”…

Se Appendix A för beskrivning av fordonsrapporter och
fordonshändelser, vilka listas här och visas grafiskt på
kartan (se följande stycke).

Händelse (gräns)

Tröskelvärde eller trigger för händelsen – beroende på
typ av händelse etc.

Odometer

Väg/distansmätare, visar körd distans i meter, sedan
senaste omstart av datorn (konfigurationsberoende - i
vissa system är odometer-värdet kumulativt och
nollställs inte vid omstart).

Skyltstyrning

Visar hur fordonets skyltar styrts: Ingen text (automatisk
skyltstyrning) /”Manuell” (skyltningen manuellt vald)
/Extern (fordonsskyltarna styrda av extern
skyltstyrningsenhet).

Event Seq nr.

Sekvensnummer för informationen I kolumnerna
Händelse och Skyltstyrning

Hastighet

Fordonets hastighet då fordonsrapporten skickades
(alldeles innan). Notera: Denna information är inte
tillgänglig i alla system.

Latitud

Geografisk position: Latitud (GPS)

Longitud

Geografisk position: Longitud (GPS)

Passagerardata

Giltighetsinformation för passagerarrapportens/radens
passagerarinformation: Giltig eller ogiltig med förklaring
varför.
Även information om eventuell daglig (egentligen
nattlig) kontroll av passagerarinformation har hunnit
utföras än, vilket potentiellt kan leda till
ogiltighetsförklaring av informationen på grund av
ofullständig tur.

Passenger report seq. no

Sekvensnummer för passagerarraporter – använd för
att upptäcka saknade rapporter.

Passagerarrapportstur

Den tur passagerarrapportsdata på raden knyts till –
använd för att verifiera att data knutits till rätt tur.
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Beskrivning

Intressepunktlista

Information om sevärdheter, etc. för passagerare – kan
visas på fordonens inre skyltar (beroende på
konfiguration).

Spare Truck
(avfallshanteringsfordon)

Info om fordonet ersätter ett annat fordon. Gäller endast
avfallshanteringsfordon.

Filtrera, sortera och konfigurera tabellen
Använd fordonshändelsefiltret för att ”snygga” till visningen och endast inkludera de
händelser du är intresserad av. Fritextfiltret låter dig snabbt hitta matchande rader i
tabellen.
Se kapitel 8.4 och 8.9 för mer information om hur du filtrerar, sorterar och konfigurerar
presentationen med endast önskade kolumner etc.
• Notera: I detta verktyg ingår ett ”Återgå till grundkonfiguration”-alternativ i
kolumnkonfigurationsmenyn, se nedan. Välj Standard i meny för att återgå till
verktygets grundkonfiguration av kolumnplacering och synlighet.

Snabbmeny, fordonshistorik
Högerklicka på en rad (som visar information från en specifik fordonsrapport skickad
från fordonet) i fordonshistorikfönstret för att få tillgång till relaterad information, se
bilden nedan. Du kan, utöver den vanliga snabbmenyn för fordon, härifrån direkt
öppna detaljinformationsfönster för Linje, Omlopp och tur i Planerad
trafik/Omloppsdetaljer - och nå hållplatsmenyn för den hållplats fordonet senast
passerat vid tillfället.

Fordonshistorik - snabbmeny
Med snabbmenyn når du detaljvyer I planerad trafik och
även den här expanderade fordons/hållplatsmenyn (senast
passerade hållplats vid tidpunkten).
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Välj fordon
Du kan, som sagt, välja att se fordonshändelser för ett, två eller tre fordon i samma
fordonshistorikfönster.
• Notera: Du kan ha flera historikfönster öppna och de kommer alla att visa loggade
händelser på kartan men detta kan potentiellt bli svårnavigerat – var i så fall noga
med att väja kontrasterade färger för korrekt identifiering av de loggade
körvägarna/händelserna och tänk på att tidsurvalet inte automatiskt synkroniseras
mellan fönstren – de kan, potentiellt, visa helt olika tidsperioder.
Det finns i princip två sätt att välja fordon i historikverktyget:
• Öppna snabbmenyn för fordon för det/ett av de fordon du vill se historik för
och välj ”Historik : ####”. Fordonshistorik öppnas med fordonet valt. De
senaste 4 timmarnas händelser visas.
Notera: Du kan nu antingen lägga till ett eller två fordon till visningen genom att
välja Lägg till fordon till Historik: i dessas snabbmenyer, se nedan.

• Eller genom att använda fordonsvalsmenyn (se nedan) för att addera ett, eller två,
fordon till visningen.
• Alternativt kan du öppna Fordonshistorik direkt genom verktygsmenyn. Använd
sedan fordonsvalsmenyn för att välja ett, två eller tre fordon utifrån fordonsnummer,
se nedan.
• Kontrasterande presentationsfärger väljs automatiskt för fordonen men du kan byta
färg(er) vid behov.
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Meny: Fordonsval
Öppna fordonsvalsmenyn genom att klicka på
menyknappen. Använd fritextfiltret för att hitta de
fordon du vill välja. Klicka I upp till tre checkboxar för
att välja fordon. Klicka ur för att välja bort. Se kapitel
8.8 för beskrivning av fritextfilter och menyval.

Valda fordon: Presentation (Karta)
De valda fordonen visas I separata fält till
höger om fordonsvalsmenyn. Här ser du
nuvarande fordonsstatus i fordonssymbolen.
En presentationsfärgmeny för varje fordon
låter dig byta presentationsfärg vid behov.

Välj bort fordon
Välj bort fordon genom
att antingen klicka ur
motsvarande ruta I
fordonsvalsmenyn, eller
genom att klicka på tabort-kryssen i
fordonsfälten.

• Fordonshistoriken laddas automatiskt då du valt fordon.

Välj annat datum, tid
Om du vill se historik från en annan dag eller annan tid använder du Datum/tid menyn:
1. Öppna menyn och välj ett datum och en tidpunkt runt vilken du vill se
historik. Använd kalendern vid behov eller skriv in direkt i fältet. (En tidsperiod
på 4 timmar med början två timmar innan din valda tidpunkt kommer laddas.)
2.

3. Klicka på Uppdatera-knappen för att ladda historiken. (Ev. realtidsvisning
deaktiveras.) Gå vidare och filtrera visningen i tid/efter eventtyp vid behov.

Tidsurval/tidsfönster
När du öppnar Fordon: Historik laddas de senaste fyra timmarnas historik
automatiskt.
I utgångsläget är i ”realtidsläge” (”Visa fram till ”nu”-knappen
är intryckt). Du kan
klicka ur denna knapp och justera tidsfönstret bakåt i tiden om du vill.
Om du istället väljer en annan kalenderdag (se ovan) laddas fyra timmars historik denna
dag, runt den nuvarande tidpunkten.
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•

Notera: Den laddade tidsperiodens början och slut visas längst till vänster
respektive till höger i fältet, se nedan.

Inom den laddade tidsperioden kan du välja att bara visa loggade händelser inom ett
mindre ”tidsfönster”. Detta är framför allt praktiskt för att förenkla kartvisningen som
kan bli rörig om fordonet passerat samma område flera gånger.
Justera tidsfönstrets början/slut genom att dra tidsfönsteravgränsarna åt vänster/höger,
se bilden nedan. När det visade tidsfönstret börjar respektive slutar visas under
tidsfönstrets avgränsare. Du kan även klicka på och dra hela tidsfönstret (blå fältet)
framåt/bakåt i tiden.
Vill du se historik utanför det nu laddade tidsspannet använder du pilknapparna till
vänster (tidigare) och höger (senare) historik för att flytta tidsfönstret och ladda mer
historik.
Laddad tidsperiod
slutar

Laddad tidsperiod
börjar

Flytta tidsfönstret
bakåt, ladda mer
historik vid behov

Tidsfönster (tidsfilter)
Dra för att flytta fönstret fram/tillbaka inom det
laddade tidsspannet eller för att justera
tidsurvalet. Under avgränsarna visas när
tidsfönstret börjar och slutar. Flytta tidsfönstret
(även utanför det laddade tidsspannet) med
knapparna till höger/vänster.
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Fordonshistorik på karta
Fordonshistorik visar även de loggade positionerna i det listade rapporturvalet
på kartan, förbundna med linjer (i fordonens presentationsfärger, se ovan) för att
visa fordonets/fordonens körväg. Alla loggade fordonshändelser visas som små
symbolpunkter. GPS-riktning visas som en liten pil i positionspunkten.
• Tips: Om presentationen av den körda rutten är för rörig, testa att minska ner
tidsfönstret för att endast se en kortare period (som du förstås kan flytta
framåt/bakåt i tiden vid behov).

Kontroller, kartvisning
Du kan styra vilken färg de plottade rutterna på kartan ska ha och om kartvisningen ska
följa den fordonshändelse som nu är vald eller inte. Väljer du att följa vald
fordonshändelse kan du enkelt stega igenom historiken med piltangenterna och
på det sättet följa fordonens väg och händelser på kartan. Notera att kartan
kommer att panorera mycket om du valt flera fordon långt ifrån varandra.

Följ/visa
fordonsrapport på
kartan
När denna knapp är
intryckt kommer kartbilden
visa positionen för vald
fordonsrapport. När du
stegar i listan följer
kartvisningen med.

• Dubbelklicka på en rad/fordonsrapport i historiken för att visa denna (orange)
markerad på kartan, tillsammans med övriga händelser i urvalet.
Notera: Klickar du i ”Följ”-knappen, se ovan, så följer kartvisnigen vald rapport i
listan även när du stegar upp ned.
• Notera att precis som i verktyget Route Checker kommer långa ”hopp” i tid/avstånd
mellan loggade positioner visas streckade.
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Fordonsrutter i kartans objektpalett
Du kan välja att dölja/visa varje enskilt fordons rutt på kartan med hjälp av
objektpaletten. Varje rutt har en visa/dölj-knapp i i fordonets presentationsfärg.

Planerade rutten som referens
För att även se fordonets planerade rutt markerar du denna i verktyget Planerad Trafik,
se kapitel 10.2. Denna kommer då att visas som en grå linje (eller färgad linje om
linjefärg finns i databasen) på kartan, med ”hållplatscirklar” som visar hållplatsernas
detektionsradie, se nedan.

Kartvisning av passagerarräknardata
Då passagerarräknardata finns tillgänglig kommer denna att visas där den loggats. Ett
informationsfält visar antalet passagerare efter dörrarna stängts vid
hållplatsen/positionen, antalet påstigande och antalet avstigande.

Notera: Om fordonssystemet saknat kontakt med passagerarräknarsystemet under en
tid och kontakten återupprättas, kommer passagerarräkningsinformationen som
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rapporteras vid nästa hållplats att vara summan av alla på/avstigande under den tid
kontakten varit förlorad. Detta ger oftast felaktiga och inte sällan helt orimliga värden.
Då detta inträffar ersätts passagerarräknardata med texten ”ogiltigt”.
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Fordonsdetaljer
Snabbmeny fordon > Fordonsdetaljer:

Fordonsdetaljer, som normalt visas i det högra verktygsfönstret, samlar utvald
information om ett specifikt fordon du valt. Nu öppnar verktyget genom snabbmenyn
för fordon, se kapitel 8.2
• Notera: När du väljer att se fordonsdetaljer för ett fordon zoomar även kartan till
fordonet och följer detta.
• Notera: Endast ett fordonsdetaljer-fönster kan visas åt gången, fönstret visar det
fordon du senast valt.
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Översikt
Fordonsdetaljer är uppdelat i fyra separata sektioner som kan minimeras efter behov.
De sektioner som innehåller fordons- eller hållplatssymboler ger dig som vanligt tillgång
till information om dessa genom respektive snabbmeny.
Minimera/expandera sektion

Denna sektion samlar utvald
information om fordonet, se
följande underkapitel för
beskrivning.

Den planerade ruttens längd, var
längs rutten fordonet är,
planerade/verkliga avgångstider
och prognoser och senast
rapporterade logiska position.
Fordonssymbolen visar position
och status/punktlighet.

Hitta snabbt fordon som befinner
sig i närheten, till exempel för
snabb assistans etc. Listan sorterad
efter avstånd (fågelvägen) med
närmast överst.

Hitta snabbt geografiskt
närliggande hållplatser. Listan
sorterad efter avstånd
(fågelvägen) med närmast överst.

Få detaljerad systeminformation
(endast Power och Super Users)
och tillgängliga fordonssignaler.
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Sektion: Fordon
Fordons-sektionen innehåller grundläggande realtidsinformation om fordonet, se nedan.
Fordonsstatus,
körriktning

Fordonsnummer
(visning enl.
konfiguration)

Hastighet

Stoppknapp intryckt, dörröppning etc. Se kapitel 11.18, kolumn
Fordonsstatus för beskrivning av symboler.

(som triggade fordonsrapport).

(om tillgänglig).

(om tillgänglig).

(enligt fordonsrapport).

Avvikelse från tidtabellen (färgkod
enligt konfiguration)
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Sektion: Fordonets rutt
Här visas den rutt fordonet kör, från början till slut (destinationen). Överst visas
fordonets geometriska position längs rutten (avstånd från starthållplatsen/total
ruttlängd i meter).
Fordonets logiska position och punktlighet visas i fältet under med fordonssymbolen i
vänstra kolumnen. Avståndet (körvägen enligt trafikdatat) mellan hållplatserna visas
mellan hållplatsnamnen. I kolumnerna till höger visas planerad avgångstid (verklig
avgångstid för passerade hållplatser) och prognoser. För sista hållplatsen på turen
visas prognosticerad ankomsttid.

Avstånd från startposition/total ruttlängd (m)

Fordonssymbol visar status, position längs
rutten, körd sträcka på nuvarande
länk/länklängd (m)
Två kolumner till höger visar planerad
avgångstid och prognosticerad avgångstid
(till höger).
Reglerhållplats indikeras med punkt i
hållplatssymbolen
Notera: Indragna hållplatser visas med
överkryssad hållplatspunkt och överstruken
prognos.

Tips: Håll muspekaren över
avgångstid/prognos för att få förklaring och
ytterligare information i skärmtips (tooltip) –
även ankomsttid visas där om informationen
är tillgänglig.

Elfordon: Varning vid otillräcklig räckvidd

För elfordon visas en varning i ruttprogressmätaren då räckvidden inte räcker för att nå
ruttens slut, se bilden. Den del av rutten som kommer missas markeras i rött.
I den vertikala turgrafen visas den plats fordonet beräknas få slut på batteri med en
symbol i vänsterkolumnen.

Sektion: Närliggande fordon
I denna sektion visas de övriga fordon som just nu är närmast det aktuella fordonet,
sorterade med det närmaste överst. Både riktningen och avståndet till fordonen visas i
kolumnerna till höger (i relation till kartan, norr är uppåt).
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Sektion: Närliggande hållplatser
I denna sektion visas de hållplatser som just nu är närmast det aktuella fordonet,
sorterade med den närmaste överst. Både riktningen och avståndet till hållplatserna
visas i kolumnerna till höger (i relation till kartan, norr är uppåt).

Antal visade hållplatser

Sektion: Nodinformation (Power Users/Super Users)
Denna sektion ger administratörer grundläggande information om varje fordons
viktigaste ”depåstatus”. Du hittar nodnamnet i DFS (CM), och vilken mjukvara,
resurser och konfiguration etc. som fordonet har.
• Se Configuration Manager-manualen (Vehicle-fliken) för förklaring av terminologin.
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Sektion: Signaler
Denna sektion visar tillgängliga fordonssignaler - batterispänning, temperaturer,
nuvarande växel, laddningsnivå i hybridfordon. Notera att antalet och typen av
tillgängliga signaler varierar mycket beroende på kontakten med
fordonssystemen.
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Överfallslarm
Överfallslarm är ett verktyg för att förmedla ”föraralarm” från fordonen i systemet till
centralen. När en förare trycker på den dolda larmknappen vid förarplatsen går larmet i
centralen. Fordonets
(GPS-)position uppdateras ofta och visas kontinuerligt i ett separat verktygsfönster.
Centralen kan därefter larma berörda myndigheter och löpande förse dessa med
information.
• Alla överfallslarm – aktiva och historiska, visas i verktyget ”Överfallslarm”, se nästa
sida

Larmfönster – visas vid larm (och vid test)
När en förare slår larm visas ett separat rödmarkerat popup-fönster i alla aktiva
applikationer uppkopplade till centralsystemet. Samma fönster visas vid funktionstest,
fast då visas ”Test” i statusfältet.
Fönstret visar en karta med endast det larmande fordonet i centrum (se nedan).
Fönstret innehåller också information om fordonet: Linje (om tillgängligt), omlopp (om
tillgängligt), hastighet och vid vilken tid larmet aktiverades. Det finns även möjlighet att
zooma in/ut i kartan.
När en användare trycker på ”Acceptera”-knappen kommer övriga användare att få
denna bekräftelse och larmet slutar att låta. I larmfönstret visas då den användare som
accepterat larmet i fältet ”Accepterad av”.
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Beroende på konfiguration kan även en separat avaktiveringsknapp vara
tillgänglig i verktygsfönstret. Tryck på denna för att skicka en begäran till fordonet
om att avaktivera larmet. (Denna funktion används normalt bara i system där förarlarm
används för mindre allvarliga händelser som fordonsfel etc.)

Då testläge valts i föragränssnittets servicemeny
för verifiering av larmfunktionen visas ”Test” i
statusfältet.

Tryck på denna knapp för att skicka en
begäran till fordonet att avaktivera
larmet.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

Tryck på denna knapp för att visa att du
mottagit larmet och tar över
larmärendet. Larmfönstret i övriga
trafikledningsstationer kommer stängas
och larmjudet upphör. Larmfönstret
kommer fortsätta visas på din skärm.

325 (687)

Verktyg: Överfallslarm
Det enkla verktyget Överfallslarm visar alla loggade larm, även testlarm, med
information om larmande fordon, aktiv larmperiod och vilken användare som
accepterat respektive avaktiverat larmet.
• Ett fritextfilter låter dig snabbt hitta ett specifikt larm.
• Testlarm indikeras med en grön bock i kolumnen Test.
• Klicka på en rad i den övre larmlistan för att se tidsstämplar för varje individuell
uppdatering i det undre detaljfältet. Då en användare accepterat/avaktiverat larmet
indikeras detta (i separata kolumner).
Fritextfilter

Uppdatera larmlistan

Enskilda larmuppdateringar och ev
acceptans/avaktivering (användare).
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Varning
Popup-fönster, fordonsdetaljer

Den här funktionen varnar för vissa typer av händelser och presenterar
fordonsinformation för att beskriva händelseförlopp, etc. i anslutning till varningen.
Varningar som stöds av denna release:
• Vägbegränsning: Triggas till exempel av att ett fordon kör in i ett område med
begränsad fri höjd och/eller vägbredd, eller att annan vägbegränsning överskrids, till
exempel hastighet.
• Vägbegränsningszoner begränsar tillåten fordonsbredd/-höjd inom zonen
men kan även inkludera lokal maxhastighet.
(TS-verktyget Geofence har i denna version inte stöd för att visa/sätta maxhastighet i
vägbegränsningszoner men sådana zoner kan importeras, till exempel för att
användas som ”skolzoner”, och kan då generera varningar vid
hastighetsöverträdelse.)
• Notera: Vägbegränsning kan potentiellt triggas av andra funktioner än zoner.
Notera: Varning vid vägbegränsning kan konfigureras av/på – se
Administratörsmanualen. Det går att använda den mer diskreta händelsen
Överträdelse av vägbegränsning i stället om man vill övervaka på ett mindre
”störande” sätt.
• Alkolås-varning: Ett alkolås anslutet till Consat-systemet larmar om att föraren
testats positivt för alkohol.
Varningar triggar visning av varningsmeddelanden i förargränssnittet och i Traffic
Studio. Ett flytande Fordonsdetaljer-fönster visas i Traffic Studio (se kapitel 0 för mer
detaljerad information om detta verktyg).
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Verktygsfliken visar varningstypen på färgkodad bakgrund (typberoende) med
varningssymbol.

Detaljerad realtidsinformation om fordonet som
rapporterat varningshändelsen.
Om en zon knyts till varningen visas detta i översta
fältet och du kan zooma till zonen genom att trycka på
”Visa”.
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Kameror
Verktyg > Kameror

Verktyget Kameror ger dig direkt tillgång till ett antal konfigurerade
övervakningskameror i tre visningsfält (är färre än tre kameror konfigurerade visas färre
visningsfält). Se Administratörsmanualen för information om hur kameravisningen
konfigureras.
• Kamerabilderna uppdateras var 30:e sekund.
• Välj i de tre menyerna vilken kamerabild du vill se i varje visningsfält, se nedan. Varje
kameras position och riktning indikeras dessutom med symboler på kartan (se
nedan). Du kan zooma in/ut i bilden (zoomnivån sparas mellan sessionerna).
• Över varje kamerabild visas Kameran namn, datum och tidsstämpel för den visade
bilden.
• Valda kameror i visningsfälten sparas mellan sessionerna.
• För varje kamera konfigureras eventuella hållplatser kameran har i sitt synfält, så du
utifrån snabbmenyn för dessa hållålatser direkt kan öppna denna kameravy. (Denna
visas i det översta visningsfältet).
• Du kan zooma till kamerans plats på kartan från motsvarande kameravy: Klicka på
”zooma till”-knappen till höger om vyns kamerameny.

Kamerameny
Här väljer du kamera för varje visningsfält.

Kamera på kartan
Kameror visas med symbolen ovan.
Bildvinkeln för varje kamera visas.
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Välj kamera i varje kameravy
Över varje visningsfält väljer du vilken kamera som skall visas med hjälp av
kameramenyn.

Zooma in/ut i bilden
Klicka på + respektive – för att zooma in/ut i bilden. Zoomnivån i procent visas och
sparas mellan sessionerna.

Zooma till kamera på kartan
Klicka på Zooma till kamera-knappen till höger om kameramenyn fär att zooma kartan
till denna kamera. Kamerasymbolen visar kamerans riktning.
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Snabbmeny hållplats, kamerasymbol: Visa kameravy
Snabbmeny hållplats (som syns i kameravy) > Visa kameravy

De hållplatser som enligt konfigurationen är inkluderade i någon kameras bildfält har ett
extra menyval i snabbmenyn: Visa kameravy: ####. När du väljer detta öppnas
verktyget Kamera med den kamera som överblickar hållplatsen förvald i översta
visningsfältet. Är Kameror redan öppet växlar översta visningsfältet till den valda
kameran.
Även från motsvarande kamerasymbol kan du öppna kameravyn på detta sätt.

Snabbmeny kamerasymbol
Snabbmenyn för kamerasymbol på kartan
innehåller bara ett menyalternativ: Visa
kameravy: ####.
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Trafikavvikelser
Verktyg > Rapportark > Trafikavvikelser

Trafikavvikelser är ett verktyg som visar och hanterar ”trafikavvikelser”, ärenden som
skapas och beskriver specifika avvikelser från den planerade trafiken, knutet till en
viss tur.
Dessa avvikelseärenden kan inkludera både anledningen till avvikelsen (rapporterad av
förare eller trafikledare) och kommentarer.
Information från trafikändringar-ärende som visar att hela eller delar av en relaterad tur
är inställd inkluderas i kommentarerna för att ge kontext/förklara avvikelsen.
Nuvarande avvikelser som kan hanteras (beroende på systemkonfiguration):
• Fordonet sent till turstart
• Åtminstone en avgång som är mer än 15 minuter sen (konfigurerbart
tröskelvärde). Genereras i fordonet. Föraren anmodas ange orsaken i en meny på
förarskärmen.
• Tidig turstart (mer än 5 minuter, konfigurerbart tröskelvärde). Genereras i fordonet.
Föraren anmodas ange orsaken i en meny på förarskärmen.
• Sen turstart (mer än 5 minuter, konfigurerbart tröskelvärde). Genereras i fordonet.
Föraren anmodas ange orsaken i en meny på förarskärmen.
• Missad samtrafik – mottagande eller lämnande fordon.
• Ofullständig tur (om händelsen Tur ej fullständig är konfigurerad att skapa
avvikelse). Genereras centralt. Beroende på konfiguration av händelsen (se kapitel
11.14) kan olika orsaker anges för ofullständiga turer och turer som inte körts alls.
• Notera: Har hela eller delar av turen ställts in (i Nya Trafikändringar) och
kommentarer för detta Trafikändringsärende lagts in så inkluderas dessa
kommentarer även i avvikelsekommentarerna.
Ärendevisningen inkluderar alltså även den rapporterade orsaken till avvikelsen.
Användaren av Trafikavvikelser även kan ändra/välja denna vid behov.
I verktyget visas varje avvikelserapport på en egen rad i en enkel lista. När en orsak till
avvikelsen/förseningen rapporterats indikeras detta i motsvarande rads (turs)
orsakskolumn. En ytterligare kolumn visar den förare, eller användare, som rapporterat
orsak - och när valet gjorts.
Användaren av verktyget kan, som sagt, även själv välja - eller i efterhand korrigera,
förarens val av orsak med en meny för varje försenad tur, eller välja orsak för en centralt
genererad avvikelse. Det är enbart det senaste valet som visas.
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Senaste dygnet
(24h) då ”nu” är
ikryssad, eller vald
tidsperiod enligt
från-till-menyerna.

Företags-/operatörsfilter,
avvikelsetypfilter, orsaksfilter
och fritextfilter (även separata
fritextfilter/kolumn). Visning av
antalet visade rapporter/rader
och totala antalet sökta
rapporter/rader.

Det nuvarande menyvalet visar
den ”nuvarande förklaringen” till
avvikelsen/förseningen. Vid
behov kan du öppna menyn
(klicka på menyfältet) och välja
en annan orsak.

Varje ärende har ett
kommentarsfält. Du kan
addera/ändra kommentarerna
vid behov, se efterföljande
stycke.

Rubrik

Beskrivning

Företag

Operatör/Företag som äger fordonet (se även beskrivning av
företagsfiltret nedan)

Linje

Den linje det försenade fordonet trafikerade

Destination

Destinationen för den tur fordonet körde när avvikelsen detekterades.

Fordon

Fordonet som avvek från tidtabellen enl. avvikelsekriterierna

Förare

Inloggad förare i försenade fordonet

Omlopp

Det omlopp det försenade fordonet rapporterat från

Tur

Den tur det försenade fordonet rapporterat från (den tur som räknas
som avvikande i detta verktyg)

Hållplats

Hållplatsen där fordonet rapporterat (första) avvikelsen på turen.

Datum

Det datum som avvikelsen registrerades

Planerad
avgång

Den planerade avgångstiden vid första avvikande avgången.

Aktuell avgång

Den verkliga avgångstiden vid första avvikelsen, se ovan.

Avvikelsetid

Skillnaden mellan planerad och aktuell avgångstid vid första
avvikande avgången på turen, se ovan.
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Rubrik

Beskrivning

Avvikelse

Loggad avvikelse

Avvikelsetyp

Typ av avvikelse (se även beskrivning av avvikelsetypsfiltret nedan)

Orsak (meny)

Förklaring/rapporterad orsak till avvikelsen. Även centralt genererad
avvikelse som tur ej komplett kan konfigureras att inkludera orsak.
Alternativen konfigureras per system/operatör.

Ärendekommentarer. Kan läggas till/ändras av användaren, se
efterföljande stycke.
Kommentar

Ändrat av

Notera: Har hela eller delar av turen ställts in (i Nya Trafikändringar)
och kommentarer för detta Trafikändringsärende lagts in så
inkluderas dessa kommentarer även i avvikelsekommentarerna.
Användare för senaste inmatningen/Trafikavvikelser. Om
Trafikavvikelser inte inkommit för avvikelsen visas ingen användare.
Har avvikelsen skapats av ett ärende visas ”Event Generator”.

Ändrad tid

Tidsstämpel då orsakrapporten (orsak till avvikelse) senast ändrades.
Om ingen orsak angivits visar tidsstämpeln när rapporten inkommit
från fordonet.

Tidsurval: Realtidsvisning (senaste dygnet)/historisk rapport
Trafikavvikelser har två visningslägen: Ett realtidsläge som visar alla Trafikavvikelser
som inkommit de senaste 24 timmarna (listan uppdateras i realtid) – och ett historiskt
läge som låter dig manuellt söka alla Trafikavvikelser som inkommit under en vald
tidsrymd (alla rapporter genererade mellan två valda datum).
Klicka i kryssrutan ”nu” för att välja realtidsläget. Klicka ur ”Nu”-kryssrutan för att
istället manuellt söka alla rapporter som inkommit under en vald tidsperiod genom att
välja från- och till-datum och därefter klicka på ”Sök”-knappen.
När du klickar i ”Nu”-rutan kommer alla
Trafikavvikelser som inkommit de senaste
24 timmarna visas i listan. Alla nya
Trafikavvikelser adderas efterhand de
inkommer.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

334 (687)

När du klickar ur ”Nu”-rutan kan du själv
välja den tidsperiod rapporten ska
täcka. Mata in från- (vänstra fältet) och
till-datum (högra fältet) eller
expandera kalendermenyerna och
klicka på önskade datum. Klicka
därefter på Sök-knappen för att
generera rapporten.
Notera: Även med dagens datum valt i
till-menyn och dagen inte är slut
kommer inga nya rapporter adderas till
den historiska rapportlistan. (Rapporten
täcker då från början av från-datumet
till den tidpunkt då du klickade på Sökknappen.)

Filtrera rapportlistan
Trafikavvikelser-verktyget har tre kompletterande filter att tillgå för att filtrera den
presenterade rapporten: Företags-, Orsaks- och fritextfiltret.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Numerisk visning av sökningen och filtereffekten
Till höger om fritextfilterfältet hittar du två ”räknare” där siffran till vänster visar det
antal rader (försenade turer) som visas just nu, efter eventuell filtrering, och siffran till
höger det totala antalet sökta turer enligt tidsurvalet (före filtrering). Denna siffra visar
alltså i detta fall det totala antalet ”försenade turer” under den valda tidsperioden.

Företagsfiltret
Detta filter använder du för att endast se Trafikavvikelser för det/de företag du väljer i
filtermenyn. Se även Företag-kolumnen. Klicka på nedåtpilen i filterfältet för att
expandera filtermenyn.
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Avvikelsetypsfiltret
Detta filter använder du för att endast se avvikelser av valda typer (beroende på
avvikelsetyper i ditt system). Se även avvikelsetyp-kolumnen. Klicka på nedåtpilen i
filterfältet för att expandera filtermenyn.

Orsaksfiltret
Orsaksfiltret använder du för att endast inkludera avvikelser med en eller flera valda
orsaker i visningen. Klicka på nedåtpilen i orsaksfilterfältet för att expandera
filtermenyn.
Fritextfiltret, kolumnspecifika fritextfilter
Skriv siffror eller text i fritextfilterfältet för att filtrera listan.
Sortering av listan
Precis som i andra Traffic Studio-verktyg kan du sortera de listade avvikelserapporterna
efter valfria data genom att klicka på motsvarande kolumnhuvud. Se kapitel 8.8.

Välj eller ändra orsak till avvikelse
Du kan välja en orsak till en avvikelserapport som (inte) fått något rapporterad
förklaring, eller byta nuvarande förklaring (orsak) till ett mer passande alternativ, genom
att klicka på radens orsaksmeny och välja ett annat alternativ. Ifyllt av-kolumnen visar
alltid användare och tidsstämpel för senaste ändringen.

Lägg till/ändra kommentar
För att lägga till eller ändra en ärendekommentar klickar du i kommentarsfältet, skriver
in text/ändrar texten och klickar därefter på ”OK”/spara-knappen, eller trycker Enter,
se nedan.
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Sökverktyg

Sök fordon
Verktyg > Sök fordon

Den här funktionen gör det möjligt att hitta ett fordon genom att skriva in en del av
fordonsnumret eller omloppsnamnet. När du klickar på ”Sök”-knappen, visas fordon
som innehåller dina sökkriterier i fordonsnumret och/eller utsatt omloppsnamn eller
omloppsnamn.

Verktygsfönstret, Sök fordon
För att söka efter ett fordon eller omlopp:
1. Skriv in hela eller delar av fordonsnumret eller omloppsnumret.
2. Klicka på Sök.
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Alla Fordon som helt eller delvis passar sökkriterierna visas. Överst listas alla aktiva
fordon och därunder historiska fordon (fordon som inte rapporterat inom tidsgränsen
satt i verktygsinställningen, se ovan). Fordonen i varje kategori visas i den ordning de
skickat in sina senaste fordonsrapporter. Det fordon som rapporterat senast placeras
överst.
Fordonsnummer och/ eller omlopp
Skriv i respektive ruta

Sök
Klicka på Sök för att starta sökningen
med de valda kriterierna.

Aktiva
Här realtidsvisas aktiva fordon som passar dina
sökkriterier. Fordonssymbolens färg visar hur
fordonet ligger till mot tidtabellen enligt senaste
fordonsrapporten.

Notera: Fordon mellan turer har turstatus
”okänd” och visas med grå fordonssymbol även
om de är aktiva.

Historik
Här visas icke aktiva fordon som passar
dina sökkriterier.
I listan visas fordonen med grå
fordonssymboler. Högerklickar du på
fordonet för att öppna snabbmenyn
visas fordonssymbolen som motsvarar
fordonets sista fordonsrapport.
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Sök hållplats
Verktyg > Sök hållplats

Välj detta verktyg när du vill hitta och söka information om en särskild hållplats. En
lista med samtliga tillgängliga hållplatsområden presenteras i verktygsfönstret som
normalt är placerat i vänstra verktygsfönstret.
• Skriv in hela eller delar av hållplatsnamnet i fritextfältet – listan uppdateras direkt.
• Du kan i grupperingsmenyn (se nedan) välja att gruppera/presentera hållplatslistan
på tre olika sätt: Efter hållplatsområde, uppdelat efter kommun - under varje
kommunnod listas hållplatserna som vanligt i bokstavsordning, eller ogrupperat (alla
hållplatser visas separat i bokstavsordning).
• Se hållplatser under hållplatsområde eller kommun genom att expandera noden med
pilknappen i vänsterkanten (du kan klicka på hela raden för att expandera/minimera).
• Snabbmenyn för hållplats (se kapitel 8.3) är tillgänglig från alla hållplatssymboler.
• Dubbelklicka på en hållplats för att zooma till den på kartan.

Sökfältet

Visade/Totalt

Skriv i fältet för att filtrera
listan så endast
matchande
noder/hållplatser visas.

Som i övriga verktyg visas antalet
visade hållplatser (efter filtrering)
/totala antalet till höger om
sökfältet.

Grupperingsmenyn
Klicka på knappen för att öppna menyn,
där du kan välja på att gruppera
tabellen efter hållplatsområde, kommun
– eller att inte gruppera alls (alla
hållplatser visas då i bokstavsordning
utan överliggande listnoder).

Antal hållplatser under noden
Hållplats beskrivning/namn,
Internt ID, konfigurerad etikett
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Snabbmeny, Sök hållplats
Hållplatssymbol > Snabbmeny sök hållplats

För information om menyalternativen se kapitel 8.3 Snabbmeny hållplats.
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Sök gata
Verktyg > Sök Gata

Använd verktyget Sök gata för att snabbt hitta och markera en gata på kartan.
• Skriv in hela eller delar av gatunamnet i sökfältet för att se alla helt eller delvis
matchande gatunamn i listan under. Matchande text markeras med fet stil i gatulistan.
• En separat kolumn för kommun låter dig hålla isär gator med samma namn i flera
kommuner.
•

Klicka på ett namn för att zooma till och markera gatans sträckning (blå) på kartan,
se exemplet nedan.

Notera: Vill du samtidigt använda andra verktyg i vänstra verktygsfältet kan du förstås
docka ur Sök gata och placera verktyget på valfri plats på skärmen/skärmarna. Se
kapitel 5.2
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Kommunikationsverktyg

Talkommunikation
Verktyg > Talkommunikation

Talkommunikation är ett verktyg för att hantera talanrop, meddelanden och larm över
radio eller 3G. Då radio används ansluts denna till datorn och applikationen
kommunicerar med och styrenheten medan radion hanterar talkommunikationen. Då
kommunikationen sker över 3G-nätet kopplas istället ett 3G-modem till datorn, eller så
används en Androidtelefon med appen CTS Connect.
• På de följande sidorna kommer vi att gå igenom huvudfunktionaliteten för
kommunikation över radio respektive 3G separat, då dessa erbjuder lite olika
funktionalitet. Därefter beskriver vi gemensamma funktioner och det grundläggande
handhavandet som skiljer sig mycket lite åt mellan radio och 3G-lösningarna.

Normalt ej möjligt att stänga verktygsfönstret
För att undvika att du av misstag stänger ned verktyget konfigureras
Talkommunikation normalt utan stängnings-kryss i verktygsfliken:

Visa/dölj verktygsknappar (valbar funktion)
Talkommunikation är ett verktyg som först och främst styrs med hjälp av
tangentbordet, men vid behov kan du aktivera ett antal funktionsknappar i
verktygsfönstret. Dessa kan underlätta vissa arbetsmoment men de kan även döljas om
du önskar ett renare verktygsgränssnitt. Se administratörsmanualen för hur du
konfigurerar Talkommunikation.
I detta kapitel visar vi skärmdumpar med funktionsknapparna aktiverade.
Kommandotangenterna fungerar på precis samma sätt oavsett om funktionsknapparna
inkluderas eller ej.

Kommandotangenter alltid aktiva, eller bara då
Talkommunikation är valt
Talkommunikation är primärt ett tangentstyrt verktyg, även om knappar i gränssnittet
erbjuder alternativ kontroll i många lägen. Beroende på hur verktyget är konfigurerat
kan Talkommunikation ta över tangentbordet hela tiden eller bara då verktyget är valt i
Traffic Studio. Se administratörsmanual.
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Använda telefon med CTS PTC Connect istället för modem
Ett alternativ till att använda hårdvarumodem är Androidappen Consat (CTS) PTC
Connect i en vanlig Androidtelefon. Den gör telefonen till ett ”modem”, anslutet över
nätet till verktyget Talkommunikation, med exakt samma funktionalitet som om du
skulle använt ett IP-modem kopplat till datorn med kabel.
Att telefonen inte binder dig vid arbetsstationen med en kabel och ger tillgång till en
uppsjö praktiska bluetoothheadset gör förstås inte saken sämre.
1. När Talkommunikation är konfigurerat för att kommunicera genom PTC
Connect visas en anslutnings-QR-kod i gränssnittet då ingen telefon är
ansluten, se nedan.

2. För att ansluta telefonen till Talkommunikation skannar du helt enkelt QRkoden i verktyget med telefonappen. Det är så enkelt.

3. När telefonen är ansluten visas signalstyrka, batterinivå/nätanslutning och
telefonnamn i Talkommunikation under informationskön, se nedan.

Telefonen och dess headset fungerar nu precis som ett IP-modem.
• Du kopplar ifrån telefonen med en enkel knapp i app-gränssnittet, eller genom att
klicka på telefonsymbolknappen och därefter på Disconnect, se nedan.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

343 (687)

Översikt, funktioner Talkommunikation över radio
(Tetra/Rakel)
När radio (Tetra/Rakel) används för talkommunikation kan Talkommunikation även
inkludera dynamisk ansvarshantering mellan olika trafikledningar, inklusive temporär
vidarekoppling till hundenhet. Med radio som kommunikationskanal hanteras även
grupputrop annorlunda än med IP/3G-baserad kommunikation.
Bilden nedan visar Talkommunikation konfigurerat för Rakel, inklusive
ansvarshantering. På de följande sidorna går vi igenom de radio-specifika funktionerna.
• Notera: Listknapparna för att anropa/ta bort fordon ur köerna har flyttats från höger
till vänster sida av listfälten. Funktionen är oförändrad.
• Under samtal med fordon visas alltid verktygsfönstret Fordonsdetaljer, se kapitel 0
Knappar I gränssnittet och kommandotangenter
Även om Talkommunikation primärt är ett tangentstyrt verktyg hittar du ett antal
klickbara knappar i verktygsfönstret som möjliggör alternativa arbetsflöden. Välj det sätt
att styra Talkommunikation som passar dig bäst. Knapparnas funktion beskrivs nedan
och kommandotangenterna beskrivs i slutet av detta kapitel.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

344 (687)

Anropskön
(Anropsbegäran)
Här listas alla anrop
(-sbegäran) som
inkommer till
trafikledningen.

Ansvar och
vidarekoppling
(tillval)

Val- och
informationsfält
I detta fält väljer du
fordon/omlopp/grupp
er/enheter… du vill
anropa. Under samtal
visas information om
den enhet du
kommunicerar med.

Här väljer du att ta
trafikledningsansvar för
ett eller flera
ansvarsområden och
väljer eventuell
vidarekoppling till
annan enhet.

Informationskön
Här listas de meddelanden/larm
(beroende på larmkonfiguration)
som inkommer till trafikledningen.

Uppkopplingsstatus, Radiostatus

Symboler:
Fordon/Handenhet

Här visas uppkoppling, signalstyrka,
volyminställning och anropsstatus för radion.
Symboler visar kommunikationsstatusen.

Kommandofältet
Här visas de kommandon
du matar in när du anropar.

I symbolkolumnen visas de
fordon/handenheter som skickat
anropsbegäran/
meddelande. Fordonssymbolerna
visar fordonets status, precis som i
övriga verktyg. Högerklicka på
raden för att öppna snabbmenyn
för fordonet.

Ansluter

Kommandoknappar
Dessa knappar erbjuder ett
alternativt sätt att utföra några av
de vanliga kommandona.

Uppkoppl
ad

Skicka meddelande

Listknappar: Anropa/Ta bort
lokalt
Använd listknapparna för att direkt anropa
ett fordon i listan, eller för att ta bort en
anropsbegäran eller ett meddelande från
din egen kö.

Motsvarar
funktionstangenten
.
Finns funktionen Skicka
meddelande (till
fordonsdator) öppnas
detta verktyg, se kapitel 13.3
– om inte öppnas verktyget
Textmeddelande (radio).

Notera: Tryck F5 (informationskön) resp F6
(anropskön) för att ta bort
anrop/meddelande från alla användares
köer.

Anropa
Grupp
Motsvarar
tangenten
– se
följande
sidor.

Öppen mikrofon:
du kan tala

Andra enheten sänder,
du kan inte tala
Anropa
Motsvarar
tangenten se följande
sidor.

Avsluta
samtal
Motsvarar
tangenten - se
följande sidor.

Uppkopplingsstatus, IP-kommunikation med Telefonboken (Västtrafik)
En funktion specifik för Västtrafiks system är
kommunikationen med det separata systemet
”Telefonboken”, vilken kan ske antingen över Rakel
(radio) eller IP (internet).
Varje arbetsstation kan konfigureras för
kommunikation med Telefonboken över IP eller radio
och vid IP-kommunikation även att använda Rakel
som reservkanal vid IP-bortfall.

Då verktyget konfigurerats för IPkommunikation med telefonboken
visas detta med en grå IP-ikon vid
korrekt funktion.

Är ingen reservkanal konfigurerad och IP går
ner visas felmeddelandet ”ingen kontakt med
Telefonboken”.

Denna funktion indikeras med en tvåfärgad IPsymbol i uppkopplingsstatusfältet
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Trafikledningsansvar och ansvarsområden (tillval)
Med radio som kommunikationskanal kan Talkommunikation hantera delat ansvar för
trafikledningen över radionätet, oavsett fysisk placering av olika trafikledningar.
Alla (fördefinierade) ansvarsområden och deras status listas då i det centrala fältet för
ansvar och vidarekoppling. Till höger i fältet visas, per område, i klartext om någon har
tagit ansvar för det aktuella området.
• När ingen användare har tagit ansvar för något ansvarsområde har alla områden röd
status i verktyget (röda statusindikatorer i fältets vänsterkant).
• Notera! Anrop/meddelanden till de ansvarsområden som ingen tagit ansvar för - de
som är rödmarkerade i ansvarsfältet - vidarekopplas till förkonfigurerad radioenhet
(fallbacktrafikledningsradio).

Ansvarsval (ikryssade områden
väljer du att ta ansvar för)
Vidarekopplingsmeny
Ansvars-/trafikledningsområde

Nuvarande ansvarstagare

Symboler: Ansvarsstatus/område

Någon har tagit ansvar för området (Vilken trafikledning som har ansvaret visas i fältet till höger)

Ingen har tagit ansvar för området
Status okänd – koppling till
databas ej upprättad

Områdesansvaret vidarekopplat till handenhet
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Ta trafikledningsansvar för ett ansvarsområde (eller flera)
För att ta trafikledningsansvar för ett ansvarsområde klickar du i motsvarande kryssruta.
Bekräfta ditt val i dialogrutan som visas, eller tryck ”Nej” om du ångrat dig.

Trafikledningsansvar per område i
klartext
Till höger i ansvarsfältet visas i klartext att du tagit
ansvar för området.

Då systemet etablerat att du har ansvaret för detta område kommer statusindikatorn
bredvid kryssrutan växla till grönt. Alla anrop till ansvarsområdet kommer nu kopplas
till dig (eller er, om ni är flera operatörer som delar på ansvaret för detta område).

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

347 (687)

Ansvar: Vidarekoppling
Då du/ni inte befinner er vid era arbetsstationer kan ni behöva vidarekoppla alla anrop
för de områden ni nu har ansvar för till en (förkonfigurerad) radioenhet. För att
vidarekoppla väljer du helt enkelt en enhet i vidarekopplingsmenyn och bekräftar ditt
val i dialogen som visas, se nedan. Menyknappen och statussymbolerna för varje
område du/ni har ansvar för kommer visa att anropen vidarekopplats till den valda
enheten, se nedan.
När du vill stänga av vidarekopplingen väljer du ”Inte vidarekopplad” i menyn, se
nedan.

• Notera: Från och med att ansvaret vidarekopplas kommer alla inkommande
anrop/meddelanden i köerna att visas utgråade (de hanteras ju utanför verktyget).
• Verktygsgenomgången fortsätter efter avsnittet om Talkommunikation över 3G.
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Översikt, funktioner Talkommunikation över 3G
När 3G används för talkommunikation ser verktyget ut som I bilden nedan. 3G-specifik
funktionalitet beskrivs på de följande sidorna.
• Under samtal med fordon visas alltid verktygsfönstret Fordonsdetaljer, se kapitel 0

Knappar I gränssnittet och kommandotangenter
Även om Talkommunikation primärt är ett tangentstyrt verktyg hittar du ett antal
klickbara knappar i verktygsfönstret som möjliggör alternativa arbetsflöden. Välj det sätt
att styra Talkommunikation som passar dig bäst. Knapparnas funktion beskrivs nedan
och kommandotangenterna beskrivs i slutet av detta kapitel.

Anropskön
(Anropsbegäran)

Urvals- och
informationsfält

Här listas alla anrop(sbegäran) som
inkommer till centralen.

I detta fält väljer du
fordon/omlopp/grupper/e
nheter… du vill anropa.
Under samtal visas
information om den enhet
du kommunicerar med.

Informationskön
Här listas de meddelanden/larm
(beroende på konfiguration) som
inkommer till centralen.

Symboler:
Fordon/Handenhet
I symbolkolumnen visas de
fordon/handenheter som
skickat anropsbegäran/
meddelande.
Fordonssymbolerna visar
fordonets status, precis som i
övriga verktyg. Högerklicka
på en rad för att öppna
snabbmenyn för fordonet.

Modem/samtalstatus
Här visas signalstyrka och volyminställning
för 3G-modemet. Symboler visar
kommunikationsstatusen.

Kommandofältet
Här visas de kommandon
du matar in när du anropar.

Ansluter

Kommandoknappar
Dessa knappar erbjuder ett
alternativt sätt att utföra några av
de vanliga kommandona.

Samtal
Uppkopplat

Listknappar: Anropa/Ta bort lokalt
Använd listknapparna för att direkt anropa ett fordon i
listan, eller för att ta bort en anropsbegäran eller ett
meddelande från din egen kö.
Notera: Tryck F5 (informationskön) resp F6
(anropskön) för att ta bort anrop/meddelande från
alla användares köer.

Skicka meddelande
Motsvarar
funktionstangenten
.
Öppnar verktyget Skicka
meddelande (till
fordonsdator)/ Nytt
meddelande (till
radioenhet).
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Grupputrop
Med 3G som kommunikationslösning hanteras grupputrop inte av 3G-modemet utan är
en separat funktion där trafikledare kan spela in meddelanden och distribuera dessa till
alla fordon i en vald fordonsgrupp. (Fordonsgrupper administreras med det separata
verktyget Fordonsgrupper). I fordonen spelas utropen upp direkt men förarna kan även
lyssna av dem senare när tillfälle ges om de missar ett grupputrop.) Valet av
fordonsgrupp sker däremot på samma sätt i 3G- och radio-baserade system.
1. Tryck på Home-tangenten (Broadcast) eller klicka på grupputrop-knappen i
verktygsfönstret

. Alla fordonsgrupper listas i urvals- och informationsfältet.

2. Välj grupp genom att skiva in gruppnumret/namnet för att filtrera listan, eller
välj med piltangenterna eller genom att klicka med musen.
3. Tryck Retur (Verkställ) eller dubbelklicka på gruppen för att starta inspelning
av utropet.
Inspelningskontroller, tids- och nivåmätare visas under Informationskön, se
bilden nedan. Kontrollera att inspelningsnivån är OK – framför allt att den
aldrig är uppe på ”rött”.
4. Klicka på stoppknappen

för att stoppa inspelningen.

5. Tryck på Spela upp-knappen

för att lyssna på det du spelat in.

6. Är du inte nöjd är det bara att trycka på Inspelningsknappen
för att spela in
igen. Inspelningen startar direkt. Den gamla inspelningen kastas.
Vald fordonsgrupp

Inspelningens
längd
TT:MM:SS

OK: Distribuera
till fordonen

Avbryt
Spela in

Spela upp Stopp

Kasta
befintlig
inspelning

Spela upp
inspelningen

Stoppar in/uppspelning

och startar
ny.

Inspelningsnivå
Grön-gul: OK nivå.
Röd: För hög nivå – skruva ner
mikrofonen eller tala tystare.

7. När du är nöjd med din inspelning klickar du på den gröna OK-knappen
Grupputropet skickas ut till fordonen i fordonsgruppen.

.

8. Ångrar du dig kan du stänga ner funktionen utan att skicka ut något grupputrop
(oavsett om du spelat in något eller ej) genom att klicka på Avbryt-knappen
.
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Gemensamma funktioner, radio/3G
Volymkontroll
Volyminställningen för radioenheten/modemet visas i statusfältet i verktygsfönstrets
nedre högra hörn, se översiktsbilderna i föregående stycken. Volymen kontrolleras med
funktionstangenterna F3 (sänk volymen) respektive F4 (höj volymen).

Linjegruppfiltret (tillval)
Talkommunikation kan vid behov konfigureras för att filtrera inkommande anrop och
meddelanden efter linjegrupp, med hjälp av Linjegruppsfiltret. Detta möjliggör enkel
arbetsfördelning mellan flera arbetsstationer.
Notera: Linjegruppfiltrering kan inte användas i radiobaserade system som inkluderar
funktionen Ansvarshantering.
Notera: Linjegruppfiltreringen är inte historisk. De inkommande anropen och
meddelandena filtreras från och med tillfället då filtret aktiveras/ändras.
Notera: När ett fordon inte är utsatt på en linje kommer eventuella anrop och
meddelanden att visas på alla arbetsstationer oavsett filtreringsinställning.

Indikering av Linjegruppfiltrering
Då linjegruppfiltret applicerats visas detta inom
hakparentes efter namnet på trafikledningen i
verktygsfönstret, se bilden ovan.
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Anropskön
Alla inkommande anrop/anropsbegäran till centralen hamnar i anropskön i prioritetsoch tidsordning. (IL- och POL-anrop har högre prioritet än vanliga anrop och placeras
därför överst/först i kön.)
Från anropskön kan du svara på anropen i lämplig ordning, se efterföljande steg-försteg-beskrivning för hur du gör detta. Då du anropar någon i kön tas den raden bort. Är
ni flera som använder verktyget samtidigt tas raden bort i allas anropskö då någon av er
svarar på ett anrop.
• Ta bort ett anrop från den lokala kön genom att klicka på ta-bort-knappen på den
raden:
• Ta bort ett meddelande från alla användares köer genom att markera raden och
trycka F6 på tangentbordet.
• Notera: Du kan även högerklicka på ett anrop från ett fordon (var som helst på
raden) för att öppna fordonsmenyn och få tillgång till dess funktionalitet, se sidan 67
(fordonsenheter).

Informationskön
Alla meddelanden och larm placeras i Informationskön. De sorteras efter konfigurerad
prioritet och visas med meddelandetyp, linje, omlopp, källa (enhets/fordonsnummer)
och tidsstämpel.
• Ta bort ett anrop från den lokala kön genom att klicka på ta-bort-knappen på den
raden:
• Ta bort ett meddelande från alla använares köer genom att markera raden och
trycka F5 på tangentbordet.
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Anropa fordon från informationskön
Du kan direkt anropa ett fordon även från informationskön genom att högerklicka på
raden och välja ”>Anropa ####” i snabbmenyn för fordon. Här finns även en rad
andra verktygsfunktioner för att nå information om fordonet (se bilden nedan) direkt
tillgängliga.

Kommandofältet
I kommandofältet visas det fordon/den enhet du anropar, och på raden under de
kommandon du utför när du svarar eller anropar.

Detaljfältet – inför anrop/ utrop
Detaljfältet visar såväl valbara alternativ inför anrop (fordon, omlopp,
handenheter/telefoner etc.) som information om det fordon eller den enhet du för
tillfället kommunicerar med.
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Snabb filtrering av urval i detaljfältet
Då du vill anropa fordon, enheter, omlopp eller grupper kommer först alla tillgängliga
alternativ att listas i detaljfältet. Skriv in de första tecknen/siffrorna i det omlopp
etc. du är ute efter, så kommer listan att filtreras automatiskt. Listan filtreras efter
alla kolumner så du kan även filtrera på namn etc.
Notera: Du kan välja att begränsa urvalet genom att efter +/ANR trycka ”/” för
fordonsanrop/”Del” för omloppsanrop, eller ”*” för anropsnummer-anrop. Då
filtreras/sorteras listan efter respektive val.

Detaljfältsinformation vid urval - fordonsanrop
Då du efter ”+” (ANR) trycker på ”/” för att direkt välja mellan tillgängliga fordon att
anropa, visas i detaljfältet under rubriken ”Urval fordon”: Fordonsnummer,
anropsnummer, omlopp och linje-tur (om fordonet är utsatt på omlopp).

Detaljfältsinformation vid urval - omloppsanrop
Då du efter ”+” (ANR) trycker på ”DEL” för att anropa omlopp visas i detaljfältet
”Urval Omlopp” med: Fordonsnummer, anropsnummer, omlopp och linje-tur.

Detaljfältsinformation vid urval - anropsnummer
Då du efter ”+” (ANR) trycker på ”*” för att anropa ett anropsnummer visas i
detaljfältet ”Urval anropsnummer” med: (Enhets)Namn, anropsnummer, omlopp
och linje-tur (om eventuellt fordon är utsatt på omlopp).

Detaljfältsinformation inför handenhetsanrop (radio)
Då du trycker på ”End” för att anropa handenhet visas i detaljfältet ”Urval handenhet”
med handenhetsnamn och anropsnummer.
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Detaljfältsinformation inför gruppanrop/-utrop
Då du trycker på ”Home (Grupp)” för att anropa en grupp visas i detaljfältet ”Urval
grupp” med Gruppnamn och anropsnummer. Filtrera som beskrivet ovan vid behov.
• Notera: Är funktionen Utrop till fordon aktiverad i verktygsinställningarna (se
Administratörsmanualen) visas såväl enskilda fordon som grupper vid utrop, se
nedan.

• Notera: Vid Talkommunikation över 3G skapas och hanteras fordonsgrupper
internt i Traffic Studio (se kapitel 0 Fordonsgrupper). Vid kommunikation över radio
administreras grupper utanför Traffic Studio, av externa system.
• Notera: Eventuellt linjegruppfilter påverkar inte denna funktion alls – alla grupper
kan väljas och deras ingående fordon kommer alla att väljas/anropas.

Detaljfält, karta – under samtal
Under pågående samtal visas eventuellt fordon du kommunicerar med inzoomat och
markerat på kartan i det övre verktygsfönstret. Detaljerad information om
fordonet/enheten visas i detaljfältet – se bilden nedan. Notera att denna information
under samtal även visas i högra verktygsfönstret (Fordonsdetaljer).
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Larm (radio)
Inkommande larm över radio öppnar ett separat flytande fönster i alla stationer som har
Talkommunikation aktivt. Samtidigt ljuder en förvald larmsignal. Fönstret innehåller
grundläggande information om fordonet/enheten. Fordonet/enhetens position (om
tillgänglig) visas på en kartbild i fönstret.
• När du klickar på Bekräfta för att visa att du tar hand om ärendet stängs
larmsignalen av och fönstret stängs i alla övriga stationer:

Då positionsdata saknas för den larmande enheten kommer texten ”Karta ej tillgänglig”
visas istället för kartfönstret:
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Återställ radiolarm (kundspecifik funktion)
I vissa system kan förare/radioanvändare själva inte återställa aktiverat radiolarm. För
dessa system finns möjlighet att återställa larm antingen från talkommunikationsfönstret
eller genom att skicka ett avaktiverings-kommando genom talmeddelandefunktionen, se
nedan.
Notera: Funktionaliteten nedan aktiveras endast vid val av Motorola MXP600
radiomodem i Talkommunikations inställningsmeny, se administratörsmanualen.

Larmmeddelande i informationskön – avaktivera larm
1. Larm inkommer i informationskön

2. Klicka på ta bort/avaktivera larm-knappen

3. Bekräfta i dialogrutan.
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Skicka återställningskommando till larmande enhet
En ”avaktivera radiolarm”-knapp visas bredvid skicka meddelande (under
informationskön i verktyget).
Notera: har du först valt ett fordon i detaljfältet kommer detta fordons
anropsnummer att fyllas i (i Avaktivera radiolarm-fönstret). Om inte kan du skriva in
ett anropsnummer manuellt, se nedan.
1. Med eller utan förvalt fordon i detaljfältet: Klicka på ”avaktivera radiolarm”knappen
2. Ett nytt ”Avaktivera radiolarm”-fönster visas med ”Remote Control”
(styrkommando) förvalt. Kommandot visas i fönstret (kan ej ändras).

Om du inte valt fordon: Skriv in anropsnummer till den enhet vars radiolarm
ska avaktiveras.

3. Klicka på Skicka.
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Kommandotangenter
Talkommunikation använder ett antal kommandotangenter på ditt tangentbord för
snabb, effektiv hantering av verktyget:
•

Använd ett tangentbord med märkta tangenter för enkel ”navigering”.

•

OBS! Num lock måste vara på! (verktyget kan konfigureras för automatisk
Num Lock)

F6

F5
Ta bort valt/översta
meddelandet från
alla användares
informationskö.

F10

Skicka
Ta bort
meddelande.
valt/översta
ärendet från alla
användares
anropskö.

End

HOME/GRP
Anropa
grupp

Anropa
handenhet

F3
Minska
volym.

/

*

Urval:
fordonsnummer

Urval:
anropsnummer
nummer

F4

-/NED

Öka volym.

Avsluta

+/ANR
Anropa

Enter/AKT
Verkställ

Del/OML
Urval:

Shift (tillval)
Tryck Shift + kommando för att
styra eventuell sekundär
radioenhet. (Anrop/volym etc.)

omlopp

Pil vänster

Pil upp/ner

Upprepa förra kommandot
(om kommandofältet är
tomt).

Stega i lista
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Anropa översta raden i anropskön
Anropskön är normalt i fokus så du kan svara snabbt med kommandotangenterna.
1. Klicka på översta radens anropa-knapp

, eller:

2. Tryck + (Anrop)
3. Tryck Enter/AKT (Verkställ), det valda fordonet/ enheten anropas.
4. Prata.

Ta bort översta anropet I anropskön (utan att anropa)
Ingen rad markerad: Tryck F6 (tar bort från alla användares köer),
eller klicka på Ta-bort-knappen på översta raden
lokala kö.

för att ta bort anrop från din

Anropa ett valfritt fordon/enhet i anropskön
1. Klicka på radens anropa-knapp

, eller:

2. Klicka på raden för att markera den.
3. Tryck + (Anrop). Anrop visas i kommunikationsfältet.
4. Tryck Enter/AKT (Verkställ), det valda fordonet/ enheten anropas.
5. Prata.

Ta bort valfritt anrop från anropskön (utan att anropa)
1. Antingen klickar du på radens ta-bort-knapp,
din lokala kö, eller:

för att ta bort anropet från

2. Markera anropet
3. Tryck F6 för att ta bort anropet från alla användares köer.

Ta bort översta meddelandet i meddelandekön
Ingen rad markerad: Tryck F5 (tar bort från alla användares köer),
eller klicka på Ta-bort-knappen på översta raden för att ta bort meddelande från din
lokala kö:

Ta bort valfritt meddelande från meddelandekön
1. Antingen klickar du på radens ta-bort-knapp,
från din lokala kö, eller:
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2. Markera anropet
3. Tryck F5 för att ta bort anropet från alla användares köer.

Anropa ett fordon/en enhet
1. Tryck +/ANR (Anropa), eller klicka på anropa knappen under
kommandofältet
. ”Anrop” visas i kommandofältet. Alla tillgängliga
fordon/enheter listas i detaljfältet.
2. Knappa in fordons- eller enhetsnummer, eller välj direkt i listan med musen
(eller genom att stega upp/ner med piltangenterna). Listan visar i utgångsläget
alla fordon och övriga enheter.
3. Då du börjar skriva in ett nummer kommer listan att filtreras automatiskt (listan
filtreras efter innehållet i alla kolumner) så du kan välja att skriva ett par siffror
för att sedan välja i listan med musen eller genom att stega med piltangenterna.
4. För att filtrera efter fordonsnummer: Tryck ”/” följt av numret. För att filtrera
efter enhetsnummer, tryck ”*” följt av numret.
(Om inget nummer anges kommer verktyget att anropa det fordon/den enhet
som är markerat/-d i anropskön. Om inget anrop är markerat anropas det som
är överst i kön.)
5. Tryck Enter /AKT (Verkställ) eller dubbelklicka i listan, det valda
fordonet/enheten anropas.
6. Prata.

Anropa (fordonet som kör) ett omlopp
1. Tryck + (Anrop), eller klicka på anropa-knappen under kommandofältet
”Anrop” visas i kommandofältet.
2. Tryck Del/OML, Anrop Omlopp visas i kommandofältet. Aktuella/valbara
omlopp visas i detaljfältet inklusive de fordon som nu kör dem.
3. Knappa in omloppsnumret eller välj i listan med musen. Du kan även stega
upp/ner i listan med piltangenterna för att välja.
4. Tryck Enter /AKT (Verkställ) eller dubbelklicka på omloppet i listan, det valda
omloppet anropas.
5. Prata.

Anropa en handenhet
1. Tryck + (Anrop), eller klicka på anropa-knappen under kommandofältet
Anrop visas i kommandofältet.
2. Tryck End, ”Anrop handenhet” visas i kommandofältet. Tillgängliga
handenheter visas i detaljfältet.
3. Knappa in hela anropsnumret, eller delar av numret för att filtrera listan och
välj med musen. Du kan även stega upp/ner i listan med piltangenterna för att
välja.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

361 (687)

4. Tryck Enter/AKT (Verkställ) eller dubbelklicka i listan, den valda enheten
anropas.
5. Prata.

Grupputrop (Utrop fordon, tillval)
1. Tryck Home/GRP, eller klicka på grupputropsknappen
Tillgängliga
grupper visas i detaljfältet. Är funktionen Utrop till fordon aktiv listas även alla
tillgängliga fordon med omlopp etc.
2. Knappa in gruppnumret/namnet (fordonsnummer/omlopp) för att filtrera
listan eller välj den grupp du önskar göra utrop till direkt med musen. Du kan
även stega upp/ner i listan med piltangenterna när väl en rad i listan är
markerad.
3. Tryck Enter/AKT (Verkställ) eller dubbelklicka i listan, den valda
gruppen/fordonet anropas. Grön statusruta i radiostatusfälten visar
uppkoppling.
4. Prata.

Avsluta ett anrop
1. Klicka på avsluta-knappen under kommandofältet

eller:

2. Tryck -/NED (Avsluta), Avsluta visas i kommandofältet
3. Tryck Enter/AKT (Verkställ). Anropet avslutas.
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Skicka Textmeddelande från verktyget Talkommunikation:
1. Markera fordon/enhet i anropskön eller informationskön.
2. Tryck F10: Beroende på mottagare kommer fönstret Skicka meddelande eller
fönstret Nytt meddelande visas med det valda fordonet/den valda
handenheten som mottagare.

3. För information om hur du skickar meddelande med verktyget Skicka
meddelande, se kapitel 13.3.
Är mottagaren en radioenhet och fönstret Nytt meddelande visas skriver du
helt enkelt in ditt meddelande i det stora meddelandefältet.
4. Klicka i ”Flash” om meddelandet är viktigt och du vill att meddelandetexten
ska komma upp direkt på radioenhetens skärm. Klickar du i ”Text” hamnar
meddelandet i enhetens inbox.
Anropsnummer
Den valda enhetens nummer visas här.

Text/Flash-meddelande
Klicka i ”Flash” om du vill att meddelandetexten
ska komma upp direkt på enhetens skärm.

Notera: ”Status” är utgråat. Denna funktion
används normalt inte.

5. Tryck Skicka för att skicka meddelandet.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

363 (687)

Felindikation: Anslutningar
För full funktionalitet måste såväl modem/radioenheter och eventuella anslutningar till
databaser för ansvarshantering etc. vara tillgängliga. Då någon av dessa inte kan
kommunicera korrekt med verktyget kommer detta att visas som röda felindikatorer i
verktygsfältet. Felet beskrivs även kortfattat i motsvarande fält. I exemplet nedan saknas
kontakt med såväl radioenhet som med databasen för ansvarshantering.

Felindikation: COM-port upptagen
Då en annan applikation använder COM-porten till modemet kan inte verktyget startas.
Detta indikeras med rött fält (se ovan) och varningsrutan nedan. Normalt beror detta på
att flera instanser av Traffic Studio startats. Stäng då ned den senaste instansen (där
varningsrutan visas) och arbeta vidare med den först öppnade Traffic Studio-instansen
(som använder COM-porten).
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Tal loggfil
Verktyg > Tal loggfil

Det här enkla verktyget används för att gå igenom historisk radio/3Gmodemkommunikation. Du kan välja loggfil (namnet inkluderar loggens datum).
Den loggade kommunikationen visas med tidsstämpel, typ (händelse) och “avsändare”.
• Välj (lokalt sparad) loggfil i menyn och klicka på Uppdatera-knappen för att se
loggen i fönstret.
• Använder ditt talkommunikationssystem Rakel och har IP-signalering
konfigurerat, kan du genom att klicka på knappen ”Databas” hämta de senaste två
dygnens loggar från systemets databas.
• Exportera den visade loggen i Excelformat genom att klicka på Excel-knappen i
funktionslisten eller genom att välja ”Skicka till Excel” i Arkivmenyn.
• För att se hur många händelser av en viss typ som loggats kan du i en meny i
fönstrets underkant välja typ. Antalet sådana händelser visas till höger om menyn.
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Skicka Meddelanden (till fordonsdator)
Snabbmeny Fordon > (Skicka meddelande till:)
Verktyg > Textmeddelanden > Skicka meddelande

Med verktyget Skicka meddelande kan du skicka korta textmeddelanden till fordon,
fordonsgrupper eller fordon som kör valda linjer. Skicka meddelande visas i ett
fristående flytande fönster. Inkommande meddelanden visas i popupfönster och i
verktyget Textmeddelande: Logg, se nästa kapitel.

Grundläggande funktionalitet
• Du kan välja ett eller flera fordon, fordonsgrupper och linjer att skicka meddelandet
till.
• Du kan använda fördefinierade meddelanden, utgå från fördefinierade meddelanden
du editerar innan du skickar, eller skriva in fritextmeddelandet direkt.
• Möjligheten att skriva fritextmeddelande och skapa nya svarsalternativ är
konfigurerbar. Då funktionen är de-aktiverad är fritextfältet utgråat och
inmatningsfältet för svarsalternativ dolt.
• Meddelandet kan vid behov inkludera ett antal färdiga svarsalternativ som
presenteras för förarna då de väljer att svara – sådana meddelanden och svar kommer
visas sammanhållna i meddelandeloggen (i detaljfönstret för meddelanden), se nästa
kapitel.

Översikt
Skicka meddelande-fönstret är uppdelat i tre sektioner:
1. Mottagare
2. Fördefinierade meddelanden
3. Meddelande
Du väljer/lägger till och tar bort mottagare i översta sektionen (med externa
valfunktioner och de interna menyerna), väljer ett färdigt meddelande i den mellersta
sektionen, och editerar eller skriver in ett nytt meddelande i den understa sektionen.
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1.

Mottagare

Använd snabbemnyn för fordon för att öppna Skicka
meddelande verktyget och välja fordonet som
mottagare, eller öppna verktyget från verktygsmenyn
och välj valfritt antal fordon, frodonsgrupper och linjer
som mottagare.

2. Fördefinierade meddelanden
(inklusive ev. svarsalternativ)
Expandera/minimera sektionen med knappen till
vänster om rubriken. Klicka på ett fördefinierat
meddelande I listan för att välja detta.

3. Meddelande, Svarsalternativ
Skriv in ett nytt meddelande, eller redigera ett valt
fördefinerat meddelande, inklusive eventuella
svarsalternativ, i dessa fält.

Notera: Om du inte specifcerar svarsalternativ kommer
förarna visserligen kunna svara med sin vanliga
uppsättning meddelanden, men dessa svar kommer inte
knytas till det utskickade meddelandet utan presenteras
som separata meddelanden i loggen.

Öppna verktyget genom snabbmenyn för fordon
Du kan öppna Skicka meddelande och samtidigt välja ett visst fordon som mottagare
genom snabbmenyn för fordon.
• Högerklicka på fordonssymbolen och välj Skicka meddelande till: ####. Skicka
meddelande-fönstret öppnas med fordonet förvalt som mottagare.

• Notera: Du kan förstås gå vidare och addera fler mottagare efter du öppnat
verktyget och valt första mottagar-fordonet på detta sätt.
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Addera flera fordon till mottagarvalet
För att välja/addera flera fordon till mottagarlistan behöver du använda kartverktyget.
1. Öppna Skicka meddelande med verktygsmenyn eller genom att välja den
första mottagaren med snabbmenyn för fordon, se ovan.
2. Använd välj fordon-verktyget i kartan, se nedan. Höger-klicka och dra upp
en selekteringsrektangel som täcker de fordon du vill lägga till i mottagarlistan
(du kan ta bort överflödiga fordon senare). Fordonen kommer läggas till när du
släpper upp musknappen. Addera fler fordon på samma sätt genom att hålla
nere Skift-tangenten och göra om proceduren.

3.

4. Ta bort eventuella överflödiga fordon genom att klicka på motsvarande X till
höger i mottagarlistan.

Addera linjer till mottagarurvalet
För att lägga till alla fordon som (när meddelandet skickas) kör valda linjer, använder du
Linjer-menyn ovanför mottagarfältet. Öppna menyn genom att trycka på linjer-knappen
och klicka i de linjer i menyn du vill lägga till i mottagarfältet.
• Se kapitel 0 för information om hur filtermenyer fungerar.

Addera fordonsgrupper till mottagarurvalet
Att lägga till fordonsgrupper fungerar precis som när du lägger till linjer, se
beskrivningen ovan.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.
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Välj ett fördefinierat meddelande eller skriv ett nytt
Inkluderar din användarroll fördefinierade textmeddelanden visas dessa i det
expanderbara Fördefinierade meddelanden-fältet. Har du själv sparat egna
fördefinierade meddelanden adderas dessa till rollens meddelanden i listan.
• Möjligheten att skriva fritextmeddelande och skapa nya svarsalternativ är
konfigurerbar. Då funktionen är de-aktiverad är fritextfältet utgråat och
inmatningsfältet för svarsalternativ dolt.
Välj ett fördefinierat meddelande genom att klicka på det i listan. Meddelandet kommer
visas i Meddelandefältet under, där du vid behov kan editera det innan du skickar det.
Expandera/minimera fördefinierade meddelandesektionen.

Fördefinierade meddelanden,
inklusive svarsalternativ.

Inmatnings/editeringsfält för
meddelanden och svarsalternativ.

Klicka på Spara som fördefineirad
meddelande för att spara
meddelande+svarsalternativ i fälten
ovan.
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Lägg till svarsalternativ till ett meddelande
Genom att addera svarsalternativ till ett meddelande kan du styra upp svaren och
dessutom gruppera meddelande och svar i meddelandeloggen.
• Möjligheten att skriva fritextmeddelande och skapa nya svarsalternativ är
konfigurerbar. Då funktionen är de-aktiverad är fritextfältet utgråat och
inmatningsfältet för svarsalternativ dolt.
För att addera ett svarsalternativ, skriv i det i svarsalternativ-fältet och tryck på den
gröna (+) addera svarsalternativ-knappen. Svarsalternativet adderas till listan ovanför.
För att ta bort ett svarsalternativ klickar du på motsvarande (X)-symbol, se nedan.

Ta bort svarsalternativ.

Skriv in svarsalternativet i
fältet och tryck på
för
att lägga till det i listan.
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Skicka meddelandet
Klicka på Skicka för att skicka meddelandet i meddelandefältet (och svarsalternativfältet) till de valda mottagarna.
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Textmeddelanden: Logg (och Notifiering)
Verktyg > Textmeddelanden > Textmeddelanden: Logg

Verktyget Textmeddelande: Logg visar alla skickade och emottagna textmeddelanden
och ger tillgång till information om och realtidsfunktioner för eventuella skickande
fordon.
• Textmeddelanden: Logg använder linjegruppsfiltret och mina fordon-filtret: När du
väljer en specifik linjegrupp och/eller aktiverar “Se endast mina fordon”-filtret
filtreras alla meddelanden från fordon andras fordon och fordon som rapporterar
från linjer som inte ingår i den valda linjegruppen bort. Saknas linjeinformation om
ett meddelande kommer det däremot visas oavsett linjegruppsinställning.
• Varje gång ett nytt meddelande inkommer eller skickas och loggen uppdateras
markeras verktygsfliken gul. Notifieringsljud ljuder om detta är på/konfigurerat.

• Notera: Alla direkta svar på utskickade meddelanden visas i det utskickade
meddelandets detaljfönster, inte som separata meddelanden i loggen.
• Meddelanden som har fordon från flera operatörer som mottagare kommer visas
separerade i loggen.

Meddelandedetaljer

Filter: Fritext,
visa olästa.

Funktionsknappar:
Öppna Skicka Meddelande-verktyget

Notifieringsljud
på/av

Öppna Meddelandedetaljer-fönstret för valt meddelande
Bekräfta att du läst meddelandet
Svara på Meddelandet (Med Skicka meddelande-fönstret)
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Tabellkolumner
Kolumn

Beskrivning

[Bekräfta läst]

Meddelandets ”läststatus” visas med symboler
Bekräftat läst av trafikledare
Meddelandet inte bekräftat läst

Meddelande

Meddelandets status:
Skickat (meddelandet har lämnat avsändaren)
Mottaget (meddelandet togs emot av mottagaren)
Läst (meddelandet bekräftat som läst av mottagare)
Svara (mottagare har svarat på meddelandet)

Meddelande

Meddelandetext

Från

Avsändare (fordon/användare) – visas som symbol:
- Användare
- Fordon

Till

Mottagare. Upp till fem mottagare visas. Om fler än fem följs de
första fem numren av en indikator som visar det totala antalet
mottagare.

Skickat

Tidsstämpel

Omlopp

Omlopp skickande fordon kör (om informationen är tillgänglig)

Linje

Linje skickande fordon kör (om informationen är tillgänglig)

Förartjänst

Förartjänst skickande fordon/förare kör (om informationen är
tillgänglig)

Mottaget

Antal mottagare som tagit emot meddelandet (fordonssystemen
bekräftar att meddelandet mottagits).

Läst

Antal mottagare som läst/total

Svarat

Antal mottagare som svarat/total

Identifikationsnummer

Löpnummer meddelande

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

373 (687)

Filtrera och sortera
Visa bara olästa-filtret
För att endast se meddelanden som inte lästs (än), klicka i ”olästa”-filterknappen, se
nedan. Endast meddelanden som inte bekräftats som lästa visas.

Fritextfilter
Använd fritextfiltret för att snabbt begränsa meddelandelistan eller för att hitta ett
specifikt meddelande med känt innehåll eller känd avsändare. Se kapitel 8.4
Sortera meddelandelistan
Sortera meddelandelistan efter innehållet i valfri kolumn genom att klicka på
kolumnrubrikfältet. Se kapitel 8.4

Visa/dölj och flytta kolumner
Precis som många andra Traffic Studio-verktyg kan du i Textmeddelande: Logg dels
välja vilka kolumner du vill se och i vilken ordning de ska visas. Se kapitel 8.9
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Meddelandedetaljer
För att se all information om ett meddelande, inklusive eventuella svar på meddelandet
(då svarsalternativ inkluderats i meddelandet) dubbelklickar du på meddelanderaden
eller markerar raden och klickar på knappen Meddelandedetaljer.
Meddelandetext
Avsändare tidsstämpel

Tabell visar mottagare, svar, meddelandestatus
och tidssämpel för mottagandet

Svarsstatistik: Antal mottagare som
svarat/alternativ

Trafikledare varit
”inblandade”: Alltså som
antingen bekräftat
meddelandet eller som har
skickat det.

Öppna
meddelandeloggen
och markera
meddelandet.

Öppna Skicka
meddelande med
mottagarna ovan
förvalda för att skicka
meddelande till
dessa.

Bekräfta att du läst
meddelandet

Kolumnbeskrivning, mottagare (Till:)
Rubrik

Beskrivning

Fordon

Mottagande fordon

Svar

Förarens valda svar på meddelandet

Status

Meddelandestatus:
Skickat (meddelandet har lämnat avsändaren men inte nått
mottagaren)
Mottaget (meddelandet har tagits emot av mottagande
fordonssystem)
Läst (föraren har öppnat meddelandet)
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Rubrik

Beskrivning
Svarat (Föraren har svarat på meddelandet – svarsalternativet visas
i Svar-kolumnen)

Mottaget

Tidsstämpel visar när meddelandet mottagits (systemtid)

Kolumnbeskrivning, trafikledare
Rubrik

Beskrivning

Trafikledning

Användare (trafikledare)

Status

Meddelandestatus:
Skickat (denna trafikledare har skickat meddelandet)
Läst (trafikledaren har bekräftat meddelandet)

Mottaget

Tidsstämpel visar när meddelandet mottagits (systemtid) – då detta
är aktuellt

Snabbmeny, mottagare
Högerklicka på en mottagarrad i Textmeddelande: Logg eller i detaljfönstret för att
öppna snabbmenyn för mottagare. Här ser du nuvarande realtidsstatus för fordonen
och kan nå alla de vanliga snabbmenyfunktionerna.

Höger-klicka på en
mottagare i
detaljfältet för att
öppna dess
snabbmeny.

I Trafikmeddelanden: Logg når du alla
mottagare i snabbmenyn, direkt från
meddelanderaden.
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Inkommande meddelanden i notifiering
I Traffic Studio visas – om detta konfigurerats - inkommande meddelanden från förarna
en kort stund som notifiering i nedre högra hörnet av skärmen, oavsett hur stort Traffic
Studio-fönstret är (se nedan).
• Se kapitel 11.1 för information om notifieringar.
• Slå på/av notifieringsljud med knappen i verktygslisten:

Knappar i nederkanten låter dig öppna fönstret Meddelande detaljer (se nedan), svara
direkt på meddelandet eller bekräfta att du läst meddelandet.
I meddelande detaljer-fönstret kan du få information om det fordon som skickade
meddelandet och du hittar även en knapp för att öppna verktyget Textmeddelanden:
Logg och markera meddelandet.
Andra knappar låter dig direkt svara på det inkomna meddelandet, eller bekräfta att du
läst det (samma funktion som motsvarande knappar i notifieringen).
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För att få mer
information om det
skickande fordonet kan
du, som alltid,
högerklicka på
fordonssymbolen för att
öppna snabbmenyn för
fordonet, se föregående
stycke.

Klicka på Visa logg för
att öppna/välja
Textmeddelande: Logg
och markera
meddelandet där, klicka
på Svara (med Skicka
meddelande) eller
bekräfta att du läst
meddelandet genom
att klicka på Bekräfta.
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Sök textmeddelanden
Verktyg > Textmeddelanden > Sök Textmeddelanden

Det här verktyget använder du för att leta upp och läsa historiska meddelanden från en
vald kalenderdag. Presentationen, detaljvisningen etc. är identisk med verktyget
Textmeddelanden: Logg (se föregående kapitel för beskrivning av funktionerna) men du
har inte tillgång till realtidsinformation eller bekräfta-funktionen.

Sök Textmeddelanden visar meddelanden från alla (dina?) fordon
Verktyget Sök Textmeddelanden påverkas inte av linjegruppsfiltret, i detta verktyg visas
alla inkomna meddelanden oavsett fordonens utsättning.
• Verktyget kan däremot konfigureras för att visa alla eller bara “dina” fordon, se
administratörsmanualen.
För att hämta alla textmeddelanden en vald dag, välj dag i kalendern och tryck Sök, se
nedan. Därefter kan du filtrera och sortera listan för att hitta rätt meddelande.
• Notera: Så fort du ändrat kalenderdag i menyn visas en varningssymbol i Sökknappen för att indikera att det du ser i verktyget inte matchar kalenderdagen –
förrän du tryckt ”Sök”…
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Trafikändringar och information

Trafikändringar - översikt
Trafikinformation och ändringar i den planerade trafiken hanteras av två separata men
sammanlänkade verktyg: Nya Trafikändringar och Trafikändringar.
• Nya Trafikändringar använder du för att skapa och redigera trafikinformations/ändringsärenden och körvägsinstruktioner/vägbeskrivningar.
• Trafikändringar (se efterföljande kapitel) hanterar såväl trafikinformationsärenden
som övriga trafikändringsrelaterade ärenden (till exempel aktivering av anropsstyrda
turer.)
Ett trafikändringsärende kan innehålla upp till fyra olika komponenter:
Trafikstörningar (indragna prognoser), textmeddelanden (även i flera varianter för
olika ”kommunikationskanaler”), ljudutrop och vägbeskrivning.
Ärenden är aktiva under en viss tid och knyts till ett visst antal noder i trafikdatat – som
till exempel hållplatser, omlopp eller turer.
Trafikändringsärendena kan alltså både ställa in visningen av prognoser och styra textoch ljudmeddelanden/ljudutrop på skyltar (på hållplatser och i fordon), i appar och på
hemsidor för att informera om trafikändringen/-störningen.
• Notera: Beroende på din konfiguration kan du ha rätt att se ärendedetaljer men inte
att publicera eller ändra i ärenden. Externt skapade ärenden kan dessutom vara
skrivskyddade.
• Om du inte tillåts publicera ärendet indikeras detta med en låssymbol i Publiceraknappen, se nedan.

Skapa/ändra trafikändringar
I verktyget Nya Trafikändringar specificerar du vad varje nytt ändringsärende ska
innehålla: Vad ärendet ska "göra", de meddelanden som ska distribueras och visas, vilka
delar av trafiken som ska beröras av ärendet och när det ska vara aktivt.
• Det smidigaste sättet att skapa nya ärenden är att utgå ifrån en mall. Mallar kan täcka
alla delar av ärendet eller bara fungera som utgångspunkt med vissa delar ifyllda.
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• Då du redigerar/kompletterar ett befintligt ärende gör du detta i ett fönster som ser
ut precis som Nya Trafikändringar men som kallas ”Redigera trafikändringar”.
Beskrivningen av Nya Trafikändringar gäller alltså även Redigera trafikändringar.
• Textmeddelanden kan även inkluderas i flera varianter för olika
kommunikationskanaler. Ljudutrop kan spelas in med mikrofon eller syntetiseras
utifrån inmatad text.

Orsak (konfiguration)
Om ert system är konfigurerat för att inkludera denna funktion kan
trafikändringsärenden innehålla information om ”orsaken” till att ärendet skapades.
Detta ger kontext för alla användare och för tydligare ärendehistorik.
(Dessa valbara orsaker är systemspecifika urval ut TPEG-standarden, vilka även
är inluderade i SIRI-standarden).
I Nya Trafikändringar väljer du orsak i en meny överst till vänster i verktyget, se nedan.
(Menyn visas endast om du har funktionen konfigurerad.)
I Trafikändringar kan du för varje ärende se dettas bakomliggande orsak i kolumnen
”Orsak”, se efterföljande kapitel.
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Kommunikationskanaler (kanalgrupper): texter och ljudutrop
Funktionen kommunikationskanaler är ett sätt att styra trafikinformation till valda delar
av systemet/användarna. Ett trafikändringsärende kan med denna funktion publicera
meddelanden och ljudutrop över alla tillgängliga "kommunikationskanaler", eller bara de
kanaler du väljer. Till exempel websidor, hållplatsskyltar, skyltar ombord på fordon,
förarskärmar etc.
Kommunikationskanalerna, eller närmare bestämt ”kanalgrupperna”, varierar beroende
på system och sätts upp av systemansvariga. (Kanalgrupperna namnges även av
systemansvariga.)
Nedan ser du individuella kanaler som kan ingå i de kanalgrupper du ser och kan välja
i Nya/Redigera Trafikändringar. (Kanalen ”Test” i listan har ingen funktion.)
Notera att varje valbar kanal/kanalgrupp alltså kan inkludera flera av kanalerna i denna
lista.

Separata meddelandeversioner till olika kanaler
Textmeddelanden kan till och med inkluderas i olika versioner för olika
kommunikationskanaler - både för att anpassa meddelandena till de "medier" där de ska
visas och till de mottagare som ska läsa dem. Information om en störning kan till
exempel hållas kort på hållplatsskyltarna, utvecklas lite mer på hemsidor/reseplanerare
och inkludera mer detaljerad arbetsrelaterad trafikinformation för förarna...
Text/ljud, per kanal
Funktionen för kommunikationskanaler låter dig även, per kommunikationskanal, välja
om textmeddelanden och eller ljudutrop ska skickas över kanalen. Du kan till exempel
stänga av ljudutrop för en viss kanal om du inte vill att ljudutropet i ärendet ska spelas
upp där.

Ärendets tidsgränser och adressering
Varje ändringsärende är aktivt under en specifik period och det påverkar endast valda
trafikdatanoder - vilka styr var informationen ska visas/vilka delar av trafiknätet som
ska påverkas av ärendet.
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Du kan välja följande trafikdatanoder (beroende på trafikdata):
•

Linje-tur > Linje > tur > Hållplatser längs rutten > Ankomst, Avgång

•

Linjer, riktning (konfigurerbar visning, endast vissa system) > Linje > Linte, inkl
ritning > Hållplatser längs linjen (i riktning) > Ankomst, Avgång

•

Linjer > Linje inkl. destination > Huvudrutt > Hållplatser längs linjen >
Ankomst, Avgång

•

Omlopp > Turer > Hållplatser > Ankomst, Avgång

•

Hållplatsområden > Hållplatser > Ankomst, Avgång

Urvalet kan förenklas och snabbas upp med hjälp av filter och ärendemallar.

Ärendets möjliga komponenter

Trafikstörningar
Ett ärende som innehåller komponenten trafikstörning stänger under sin aktiva tid av
prognoserna på/för de trafikdatanoder som valts.
Ett ärende med en inställd tur leder till exempel till att visningen av prognoserna för
denna tur på skyltar och hemsidor istället visar "Inställd" (konfigurerbar visning).
• Notera: Trafikinformation kan även konfigureras för att - utöver indragna turer,
hållplatser etc. - kunna skapa alternativa störningar. Se följande stycken.

Textmeddelande
Textmeddelande är en ärendekomponent bestående av ett textmeddelande - eller flera
textmeddelandevarianter, som publiceras till ärendets valda trafikdatanoder (hållplatser,
fordon som kör valda turer etc.). Meddelanden visas på alla platser i trafiknätet som
berörs av de trafikdatanoder du valt.
Som nämnts kan flera varianter av textmeddelandet skapas i ärendet för att anpassa
meddelandet för skyltar, hemsidor, förarskärmar etc.

Ljudutrop
Ett trafikinformationsärende kan även inkludera ett ljudutrop, inspelat med mikrofon
eller syntetiserat med den inbyggda text-till-tal-funktionen (option).
Utropet kan spelas upp ett valbart antal gånger med valbart intervall. Även ljudutrop
kan styras av de kommunikationskanaler du väljer för ärendet.

Vägbeskrivning (Förarhänvisning)
En ärendekomponent som fungerar som komplement till trafikstörning och
textmeddelande till förare, är Vägbeskrivning. Detta är en ritad körväg på kartan som
kan distribueras till förarna (om fordonssystemen inkluderar kartvisning).
CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

383 (687)

(Framtida systemversioner kommer att inkludera motsvarande grafiska
”gångsvägshänvisning” till passagerare för information vid flyttade hållplatser etc.)

Åtgärder skapar Trafikändringar
”Åtgärder” eller ”trafikledaråtgärder” är lättanvända funktioner för att skapa
Trafikändringar.
• Åtgärder är knutna till den planerade/dynamiskt skapade trafiken och visas i
snabbmenyn för omlopp/tur.
• Åtgärder som avkorta tur, ställ in tur, hämta upp passagerare, skapar
trafikändringsärenden och är knutna till verktyget Nya Trafikändringar.

• Åtgärder som Aktivera [anropsstyrd] tur och Förstärkning skapar
Trafikändringar och är knutna till verktyget Utsättningar (snabbmenyalternativen
visas endast om Utsättningar är öppet). Dessa åtgärder/snabbmenyfunktioner
beskrivs i kapitel 11.2

Åtgärder, snabbmeny omlopp/tur/avgång
Högerklicka på en trafikdatanod i Planerad trafik eller på en fordonssymbol för att den
vägen nå relaterade snabbmenyalternativ. Se nedan för några exempel.
Trafikstörning omlopp: #### i snabbmenyn i
Planerad trafiks nodträd.

Avkorta tur: #### i snabbmenyn i Planerad
trafiks nodträd.

Avkorta tur: #### i snabbmenyn i Omloppsgraf.
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Ställ in tur: #### i snabbmenyn tur, i
Omloppsgraf.

Hämta upp passagerare: #### i
snabbmenyn för tur i Planerad trafiks
nodträd.

Trafikledarläge (konfiguration)
Då verktyget Nya Trafikändringar konfigurerats i ”trafikledarläge” kan
trafikstörningsärenden snabbt skapas av trafikledare, utan att dessa behöver använda
funktionerna i (det kanske onödigt avancerade) verktyget Nya Trafikändringar. Detta
verktyg är fortfarande är tillgängligt i trafikledarläge men det öppnas inte automatiskt
och fungerar endast i skrivskyddat läge för verifiering av informationsärendenas
innehåll.
Med denna funktion kan trafikledare, som normalt inte hanterar trafikinformation,
snabbt och mycket enkelt skapa nya ärenden med trafikstörningar – som sedan, vid
behov, kan kompletteras av trafikinformatörer med lämpliga textmeddelanden och
ljudutrop.
Notera: Trafikledaråtgärder skapade i trafikledarläge markeras automatiskt med
”Trafikledaråtgärd:…” i den interna ärendebeskrivningen.
• I trafikledarläge kan du enbart skapa ett nytt ärende genom att välja en åtgärd i
snabbmenyn för omlopp eller tur. Se efterföljande stycke för beskrivning av
tillgängliga åtgärder.
• Ärenden skapade genom [trafikledar]åtgärder listas separat för trafikinformatörerna
för enkel komplettering med ljudutrop och textmeddelanden till passagerarna, se
nedan.
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Åtgärd: Trafikstörning omlopp: #### (trafikledarläge)
Med Trafikinformation i trafikledarläge skapar denna åtgärd ett nytt ärende med
trafikstörningen inställt omlopp. Den interna ärendebeskrivningen fylls i automatiskt
med ”Trafikledaråtgärd: Trafikstörning omlopp…” för att beskriva ärendet för alla
användare.
1. Välj ”Trafikstörning omlopp: ####” i snabbmenyn (se föregående stycke).

2. Bekräfta i dialogrutan som visas. Ett nytt trafikinformationsärende med
motsvarande intern beskrivning skapas direkt för det inställda omloppet. Detta
kommer att direkt visas i verktyget Trafikändringar.

Åtgärd: Trafikstörning omlopp: #### (ej trafikledarläge)
När Trafikinformation inte är konfigurerat i trafikledarläge är åtgärden Trafikstörning:
Omlopp #### en arbetsbesparande funktion för snabb ifyllnad av ett
trafikändringsärende, som kan sparas som det är - eller kompletteras med ytterligare
ärendekomponenter/val. Åtgärden resulterar i följande:
• Verktyget Nya Trafikändringar öppnas (om det inte redan är öppnat – är verktyget
öppet visas en dialogruta där du får bekräfta att du vill skriva över eventuellt
nuvarande urval).
• Trafikstörning väljs som ärendekomponent.
• ”Trafikstörning Omlopp” fylls i, i den interna ärendebeskrivningen.
• Omloppet väljs i nodträdet på Urvalsfliken.
Därefter kan du själv lägga till fler ärendekomponenter eller editera urval och övriga
delar av ärendet efter behov - innan du sparar(skapar) ärendet på vanligt sätt, se följande
underkapitel.
CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

386 (687)

Åtgärd: Avkorta tur: ####/Kortvänd
Åtgärden Avkorta tur: #### används för att korta av/ställa in resten av en tur - efter
en vald hållplats.
Du kan även, om efterföljande tur matchar den valda turen, välja att göra en
kortvändning. Du låter då turen sluta före den planerade destinationen och ställer
samtidigt in början på den efterföljande turen (som löper i motsatt riktning längs den
matchande rutten), så denna tur börjar på samma ställe längs rutten. Fordonet vänder då
alltså före sin turdestination och kör tillbaka längs rutten.
• Åtgärden är gemensam för trafikledarläge och icke trafikledarläge, med skillnaden att
den direkt skapar ett nytt ärende i trafikledarläge, medan den annars öppnar verktyget
Nya Trafikändringar, väljer trafikstörning, adderar intern beskrivning och gör
motsvarande val i urvalsträdet. Du får då själv spara/skapa ärendet, efter eventuell
komplettering/editering.
1. Välj ”Avkorta tur: ####” i snabbmenyn, se föregående stycke.
2. Popupfönstret Avkorta tur visas. Detta innehåller en hållplatsmeny där du
väljer var turen skall sluta. För aktuell tur är nästa hållplats enligt tidtabellen
förvald.
Klicka för att öppna
hållplatsmenyn där du
väljer var turen skall sluta.
(Resten av turen ställs in.)

3. Vill du att fordonet skall kortvända istället för att starta nästa tur enligt plan
kryssar du i ”Kortvänd”-rutan. (Endast möjligt då den efterföljande turen
matchar den valda turen.)
Kryssa i Kortvänd, för att låta efterföljande
tur starta vid den valda hållplatsen (i
motsatt riktning).
Endast möjligt om efterfäljande tur matchar.
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4. Trafikledarläge: Klicka på Spara för att skapa det nya ärendet. Detta kommer
att direkt vara tillgängligt i verktyget Trafikändringar. Den interna
beskrivningen fylls i automatiskt och beror på trafikledaråtgärden.

Ej trafikledarläge: Tryck på OK. Verktyget Nya Trafikändringar öppnas
(om det inte redan är öppet), trafikstörning väljs, interna beskrivningen fylls i
och motsvarande hållplatser väljs i urvalsträdet (expanderat till aktuell nod). Du
kan nu komplettera med fler ärendekomponenter etc. vid behov och
spara/skapa ärendet på vanligt sätt. Se följande underkapitel.

Åtgärd: Ställ in tur: ####
Denna åtgärd ställer in den valda turen och skapar ett motsvarande
trafikändringsärende. Du kan vid behov enkelt redigera den automatiskt skapade
ärendebeskrivningen.
Ställ in tur fungerar precis som Avkorta tur (se ovan) – i trafikledarläge sparar du
ärendet med knappen Spara. Om Nya Trafikändringar inte är i trafikledarläge öppnar
knappen ”Ok” Nya Trafikändringar för ev komplettering innan ärendet sparas.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

388 (687)

Åtgärd: Ändring av restiden: ##### (Systemspecifik funktion)
Denna åtgärd låter dig tidsmässigt förskjuta den planerade turen framåt/bakåt i tiden,
från och med en vald hållplats (på turen). Det låter dig justera trafiken för att ta hänsyn
till speciella omständigheter. Alternativt kan du flagga prognoserna för turen som osäkra
(konfigurationsberoende funktion).

Notera att funktionen är systemspecifik och inte hanteras av CTS fordonssystem
eller prognossystem.
1. Högerklicka på en tur för att öppna snabbmenyn. Välj ”Ändring av
restiden”. Inmatningsrutan nedan visas.

2. I översta menyn, välj orsak till tidsförskjutningen. (Notera: Orsaksurvalet är
systemberoende och kan variera.)
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3. Välj hur mycket turen ska förskjutas framåt/bakåt i nästa fält. Använd
pilknapparna om det underlättar.
Notera: Vill du i stället för att justera turen märka prognoserna som
osäkra (konfigurationsberoende funktionalitet), klicka i kryssrutan ”Tid
osäker”. Detta informerar alla inblandade att omständigheter gör att
prognoserna inte är pålitliga för denna tur.

4. Välj nu vid vilken hållplats på turen turjusteringen ska
starta/prognososäkerhetsindikeringen ska börja gälla.
Välj starthållplatsen på en ej påbörjad tur för att förskjuta hela turen – till
exempel för att tidigarelägga eller senarelägga turen.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

390 (687)

5. Vid behov, lägg till ytterligare information i fältet Intern beskrivning.

6. Klicka i ”Create text announcement” (skapa ärende med textmeddelande) för
att även påbörja ett informationsärende med ett textmeddelande som kan
informera förare och/eller passagerare om den ändrade restiden.
7. Klicka på Spara för att genomföra åtgärden och skapa ett motsvarande ärende
(synligt i Trafikändringar, se efterföljande kapitel).
Valde du ovan att även skapa ett ärende med textmeddelande öppnas verktyget
Nya Trafikändringar med textmeddelande förvalt och samma text som i interna
beskrivningen. Denna text behöver (förstås) redigeras för att passa som
passagerarinformation. Ärendet färdigställs och publiceras på vanligt sätt, se
kapitel 14.2.
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Åtgärd: Hämta upp passagerare: ####
Denna åtgärd skapar ett ärende som visar förare att en eller flera passagerare behöver
tas upp/hjälpas ombord vid den valda hållplatsen.
Du kan skriva in passagerarens (eller passagerarnas) namn och ett meddelande till
föraren i verktygsfönstret.
1. Välj ”Hämta upp passagerare: ####” i snabbmenyn, se föregående stycke.
Alternativt kan du öppna åtgärden från en framtida avgång i Kundsupportverktyget.
2. Popupfönstret Hämta upp passagerare visas. Detta innehåller en
hållplatsmeny där du väljer vid vilken hållplats passagerare ska tas
upp/assisteras. För aktuell tur är nästa hållplats enligt tidtabellen förvald. Då
du öppnat åtgärden från avgång i kundsupport är motsvarande hållplats
förvald.
Klicka för att öppna
hållplatsmenyn där du
väljer hållplats på turen.

3. Skriv in passagerares namn

4. Valfritt: Skriv in instruktion/meddelande till föraren.
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5. Klicka på spara för att skapa ärendet.

Åtgärd: Bryt Samtrafik (Verktyget Samtrafikövervakning)
Denna åtgärd, tillgänglig i snabbmenyn i verktyget Samtrafikövervakning och
samtrafiksektionen i Trafikstatus, låter dig ställa in en planerad, framtida samtrafik. Ett
trafikändringsärende skapas (visas i Trafikändringar). Se följande kapitel.
Notera: I denna release visas inte att samtrafik ställts in i CTS förargränssnitt. Denna
funktion kommer adderas i kommande release.
1. I Samtrafikövervakning (eller samtrafiksektionen i Trafikstatus): Högerklicka på
en rad och välj Bryt samtrafik i snabbmenyn.

2. Rutan Bryt samtrafik visas. I orsaksmenyn väljer du en lämplig orsak för att
informera alla om varför samtrafiken ställdes in.

3. Fältet Intern anteckning fylls i automatiskt med relevant information men du
kan addera text för utförligare förklaring vid behov. Denna text kommer synas i
det resulterande trafikändringsärendet.
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4. Klicka på Spara för att genomföra åtgärden och skapa trafikändringsärendet.
Samtrafiken får nu status inställd i verktyget Samtrafikövervakning.
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Nya Trafikändringar
Verktyg > Nya Trafikändringar
Funktionslisten >

• När du öppnar ett befintligt informationsärende i Trafikändringar öppnas detta
verktyg för att visa ärendets hela innehåll, men med flik-rubriken ”Redigera
Trafikändring”. Du kan (beroende på konfiguration) ändra och återbublicera ärendet.
Se följande stycken för information om de olika verktygssektionerna.
• Notera att du inte kan ändra/återpublicera ärenden som är skrivskyddade (kommer
från externa system, över SIRI SX etc…). Dessa visas med låssymbol i
Trafikändringar och i Redigera Trafikändringar är Publicera-knappen låst (låssymbol).
• Möjligheten att skapa mallar och redigera mallkategorier är konfigurationsberoende.
Normalt är det förbehållet administratörer att göra detta.
• Notera: Funktionen kommunikationskanaler är systemberoende, det är inte säkert
att denna funktion är tillgänglig i ditt system. Detta påverkar förstås gränssnittet - i
exemplen nedan visas ett system som inkluderar kommunikationskanaler.
• Notera: Funktionen Aktiva tider (individuella aktiva tidsperioder för alla
ärendekomponenter) är konfigurationsberoende.
• Beroende på hur verktyget är konfigurerat visas antingen alla
ärendekomponentsektioner i verktygsfönstret – eller så visas endast de
ärendekomponenter du väljer då du kryssar i ärendekomponentfältet i övre vänstra
hörnet (vilket kan göra gränssnittet enklare att överblicka). För verktygsinställningar,
se den separata administratörsmanualen.

Översikt
För att skapa ett nytt Trafikändringar-ärende: Öppna Nya Trafikändringar från
funktionslisten eller genom att välja verktyget i verktygsmenyn.
Verktyget öppnas i vänstra verktygsfönstret. Det är uppdelat i ett antal fält med olika
funktion för att låta dig välja vad som ska ingå i Trafikändringarärendet och var/när
ärendet ska vara aktivt.
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Mallar (expanderad sektion)
Mallar fyller automatiskt i hela eller
delar av ditt ärende.
Ett hierarkiskt mallträd gör det enkelt
att hitta rätt mall. Välj kategori, därefter
mall och tryck ”Använd” för att
applicera mallen. Administratörer får
extra kontroller för att skapa och
redigera mallar.

Var: Trafikdataurval
Välj de trafikdatanoder som ska
beröras av ärendet. Notera:
Trafikdatat är specifikt för vald
kalenderdag.

Ärendekomponenter,
Orsak (konfig)
Välj bakomliggande orsak i
menyn (om ditt system
inkluderar funktionen) och vad
ditt trafikändringsärende ska
göra: Trafikstörning (indragna
prognoser), Textmeddelanden,
Ljudutrop och Vägbeskrivning

Intern beskrivning
Beskriv ärendet för andra
användare och för tydligare
överblick i Trafikändringar.

När: Giltig tidsperiod
Välj den tid som ärendet ska
vara aktivt. Du kan även välja
prioritet för intern
ärendesortering och för
utropsprioritering i visa externa
pa-system.

Vad: Störningsdetaljer
Välj om störning gäller inställd eller
flyttad tur/hpl...

Genom vilka kanaler:
Kommunikationskanaler
Välj de kommunikationskanaler
ditt ärende ska publiceras
genom.

Förhandsvisa urvalet
(i separat fönster).

Vad: Textmeddelande
Välj en mall eller skriv in
textmeddelande och eventuell rubrik.
Då funktionen
kommunikationskanaler är aktiv kan
du även skapa olika
meddelandevarianter för olika
kanaler. Stavningskontroll och
förhandsvisning av meddelanden på
olika skylttyper är även tillgänglig.

Förhandsgranska hela ärendet,
Publicera, Avbryt

Vad: Ljudutrop
Spela in eller syntetisera ljudutrop från
inmatad text. Välj antalet
upprepningar, intervall och volym.

Vad: Vägbeskrivning
Klicka i kartan för att ”rita” en
vägbeskrivning, till exempel för att visa
en körväg runt ett trafikhinder.
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Mallar
Den naturliga utgångspunkten då du skapar de flesta typer av ärenden är att utgå ifrån
en mall - som du sedan vid behov modifierar/kompletterar innan du publicerar ärendet.
En mall kan innehålla allt i ett ärende och alltså publiceras direkt om den passar dina
behov, eller så innehåller den bara vissa delar av ärendet. Då fyller du i de delar som
saknas och modifierar det som behöver ändras innan du publicerar.
• För information om hur du som administratör gör nya mallar och redigerar
mallträdet, se sidan 428.

Knapp: Visa/dölj mallsektionen

En mall kan innehålla ett komplett
ärende med alla
ärendekomponenter som ingår i
Nya Trafikändringar.

I vissa lägen kan du till och med
spara(publicera) den applicerade
mallen direkt (!)

Välja och applicera en mall
Alla mallar du/din användarroll har tillgång till hittar du i en utfällbar sektion till vänster
i verktygsfönstret. Överst i sektionen hittar du ett fritextfilter som låter dig snabbt hitta
en mall du vet namnet på. Därunder hittar du ett navigeringsträd, där olika kategorier
och underkategorier gör det möjligt att snabbt hitta en lämplig mall:
1. Använd navigationsträdet för att hitta rätt mallkategori. Kategorier som har
underkategorier har expandera/minimera-pilar till vänster om kategorinamnet.
Klicka på pilen för att se/dölja underkategorierna.
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2. Välj kategori. Alla mallar i kategorin listas i sektionen under navigeringsträdet.
3. Välj mall. (Kolumnen Komponenter visar vilka ärendekomponenter mallen
innehåller.)
4. Klicka på Använd-knappen. Mallen fyller i ärendekomponenterna i verktyget.
Det fungerar precis som om du gjort det manuellt. Du kan förstås ändra eller
komplettera alla val och inmatningar innan du publicerar ärendet.
5. Verifiera innehållet och publicera ärendet som vanligt, se följande stycken.

Visa/dölj mallsektionen
Klicka på pilen för att visa/dölja
sektionen.

Fritextfilter, mallar
Fyll i filtersektionen för att endast se
mallar med matchande namn.

Navigationsträd
Här visas de kategorier och
underkategorier mallarna är grupperade i.
Expandera en nod och markera en
kategori för att se alla mallar i denna.

Mall-lista (vald kategori)
Här visas de mallar som ingår i den
valda kategorin. Kolumnen
Komponenter visar vilka
ärendekomponenter/-delar mallen
täcker. (ytterligare information är
tillgänglig vid behov, se nedan)

Klicka för att välja mall.

Använd/applicera vald mall
Klicka för att fylla i verktyget med de
delar mallen innehåller.
Notera: Har du redan gjort inmatningar i
ärendesektionerna visas en dialogruta
där du får godkänna att dessa skrivs
över av den valda mallen.
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Konfigurera kolumner i mall-listan
Normalt behöver du nog bara se mallarnas namn och deras innehåll (kolumnen
Komponenter), men det finns mer information för den som behöver.
Höger-klicka på listrubrikfältet för att öppna konfigurationsmenyn och klicka i de
kolumner du är intresserade av. Se kolumnbeskrivningen nedan.

Kolumn

Beskrivning

Namn

Mallen namn.
(Malar sorteras efter bokstavsordning så mallnamnet kan innehålla
en första siffra eller bokstav för sortering)

Komponenter

De ärendekomponenter mallen innehåller:
: Urval trafikdata
: Trafikstörning
: Textmeddelande
: Ljudutrop
: Vägbeskrivning

Spara (valbar)

Visar om du (om du har verktyget konfigurerat för att kunna spara
mallar) kan ändra och spara mallen (med samma namn) eller bara
använda den
Låsta mallar indikeras med lås-symbol:

Skapad av roll

Den användarroll som skapade mallen.

Lagring (valbar)

Var mallen lagras:
: Systemets centrala databas.
Notera: Alla nya mallar sparas i databasen.
: Lokalt på skiva (gamla mallar från äldre systemversioner).

Referens id (valbar)

Mallens id-nummer – ange detta i relaterade supportärenden.
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Arbetsflöde, manuell inmatning

1. Välj Orsak till att ärendet skapades (konfiguration)
Om ert system innehåller denna funktion visas menyn Orsak ovanför
ärendekomponenterna i sektionen Ärendekomponenter.
Menyn innehåller ett antal systemspecifika orsaksalternativ. Välj det alternativ som
passar ditt ärende bäst. Ett fritextfilter i menyn kan underlätta om ert system innehåller
många orsaksalternativ.

2. Välj ärendekomponenter
Börja med att inkludera en eller flera “komponenter” i ditt ärende genom att kryssa i
motsvarande rutor för Trafikstörning, Textmeddelande, Ljudutrop och
Vägbeskrivning i ärendekomponent-fältet längst upp i vänstra hörnet av
verktygsfönstret, då mallsektionen är dold.
De komponenter du väljer bestämmer vad du behöver mata in/spela in i ditt ärende. I
de efterföljande styckena beskrivs inmatningsfälten för varje komponent i detalj.
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• Beroende på hur verktyget är konfigurerat visas antingen alla
ärendekomponentsektioner i verktygsfönstret – eller så visas endast de
ärendekomponenter du väljer då du kryssar i ärendekomponentfältet. (vilket kan göra
gränssnittet enklare att överblicka och fylla i).

3. Fyll i fältet Intern beskrivning
När ett Trafikändringarsärende (oavsett vilka delar/informationstyper som ingår) skapas
kan (och bör) även en beskrivning inkluderas. Denna kan ses av alla som använder
”systerverktyget” Trafikändringar, se efterföljande kapitel.
• Notera: Den interna beskrivningen för ärenden som inkluderar trafikstörning
inkluderas i trafikavvikelse-ärenden (se kapitel 11.23) som berörs av detta. Det är
viktigt att du fyller i beskrivning för sådana ärenden.
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4. Fyll i fältet Giltig: Tidsperiod
I Giltig: Tidsperiod-fältet väljer du när ärendet ska börja gälla, när det ska sluta gälla
och vilken prioritet det ska ha (en funktion som endast används av vissa externa PAsystem men som även kan vara praktisk för sortering av ärenden i Trafikändringar). Är
funktionen Aktiva tider konfigurerad kan du även fritt schemalägga de
tidsperioder varje ingående ärendekomponent skall vara aktiv, inom den giltiga
tidsperioden, se nedan.
• Notera: Linjer, rutter, omlopp och turer är trafikdatanoder som eventuellt kan ändras
under den valda giltighetsperioden, särskilt om perioden spänner över längre tid. Då
till exempel omlopp får nya nummer en efterföljande kalenderdag kommer
informationen inte längre att gälla för dessa noder.
Från: Val/Nu/Trafikstart
Manuellt val: Klicka ur rutorna och välj datum/tid i menyn.
Nu: Klicka i för att låta ärendet vara aktivt från aktuell tid.
Trafikstart: Klicka i för att låta ärendet vara aktivt från trafikstart,
dagens datum.

Urval trafikdata
Klicka i för att låta trafikdataurvalet styra aktiv period för ärendet
(+ konfigurerade ”marginaler” före och efter perioden trafikdata
gäller).

Till: Val/Trafikslut/Tillsvidare
Manuellt val: Klicka ur rutorna och välj datum/tid i menyn.
Trafikslut: Klicka i för att låta ärendet vara aktivt till trafikdagens
slut.
Tillsvidare: Klicka i för att låta ärendet vara aktivt tillsvidare.

Aktiva tider (konfiguration)
Är din applikation konfigurerad för att inkludera funktionen Aktiva tider ser du ett
extra inmatningsfält i Giltig: Tidsperiod-fältet, se nedan. Beroende på konfiguration
kan detta fält erbjuda möjligheten att schemalägga aktiva tider för alla eller bara
vissa ärendekomponenter.
Med hjälp av detta fält kan du till exempel styra visningen av informationen om en
trafikförändring/-störning (indragen tur, hållplats etc.) till att börja gälla innan själva
störningen – genom att styra indragningen till att börja gälla senare än
textmeddelandet/ljudutropen som informerar om indragningen. Du kan även med
denna funktion schemalägga valfri informationsvisning för visning under ett eller flera
tidsintervall vissa dagar.
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Notera: De schemalagda aktiva tiderna gäller endast inom den giltiga tidsperioden. Det är
fullt möjligt att skapa aktiva tider utanför denna period men dessa kommer inte att ha
någon effekt.

Aktiva tider: Tre individuella menyer
låter dig schemalägga de tider varje
ingående äredekomponent skall vara
aktiv, inom den Giltiga tidsperioden.

Inom parentes visas antalet aktiva
tidsperioder per ärendekomponent.

Klicka på en av ärendekomponent-menyknapparna i Aktiva tider för att öppna
dess schemafönster, se nedan. I schemafönstret finns tre menyer för val av
veckodag(ar), starttid och sluttid för att lägga till eller ta bort aktiva perioder från
schemat. Se skärmbild på nästa sida.
1. Med Veckodagar-menyn kan du skapa en aktiv period en viss veckodag, eller
återkommande perioder valda/alla veckodagar. Kryssa i menyn för att välja
veckodagar. Notera: Endast aktiva tider inom den giltiga tidsperioden kommer
att ha effekt (se föregående stycke).
2. Välj därefter när tidsperioden/-erna den/de valda dagarna ska börja respektive
sluta i de efterföljande två menyerna.
3. Skapa den/de definierade tidsperioderna enligt menyvalen genom att klicka på
den gröna plusknappen.
4. Ta bort eventuella individuella perioder från schemat med hjälp av
motsvarande röda minusknapp.

Notera: Du kan även ta bort specifika perioder från ett befintligt schema, på samma
sätt som du lägger till nya perioder. Ta bort den/de specificerade perioden/-erna enligt
menyvalen från schemat genom att klicka på den röda ta-bort-knappen längst till höger i
menyraden, se bilden nedan.
Upprepa steg 1-3 om du vill lägga till fler aktiva tidsperioder för ärendekomponenten.
Stäng schemamenyn för ärendekomponenten genom att återigen klicka på dess
menyknapp i aktiva tider-fältet.
Upprepa vid behov för andra ärendekomponenter i ditt ärende.
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Lägg till aktiva perioder
enligt menyvalen till
aktiva-tider-schemat.

Ta bort period/-er från
schemat, enligt
menyvalen till vänster.

Ta bort denna specifika
period (Måndag 6:008:00) från schemat

Prioritet
Textmeddelanden och ljudutrop som skapas märks med prioritet för att göra det
enklare att sortera dem i verktyget Trafikändringar. Då du skapar ett ärende kan du ge
det hög, mellan eller låg prioritet. Notera att detta val, utöver att användas av specifika
externa PA-system som prioriterar utrop, endast påverkar visningen/sorteringen i
Trafikändringar.
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5. Fyll i valda ärendekomponenter
• Notera: Beroende på hur verktyget är konfigurerat visas antingen alla
ärendekomponentsektioner i verktygsfönstret – eller så visas endast de
ärendekomponenter du väljer då du kryssar i ärende-komponentfältet i övre vänstra
hörnet (vilket kan göra gränssnittet enklare att överblicka och fylla i).
Trafikstörning
Denna komponent låter dig ställa in prognoser på/för de trafikdatanoder du väljer i
ärendet, till exempel då turer ställs in eller då hållplatser dras in under en tid. Den har
inget eget inmatningsfält. Prognoser ställs in på/för de trafikdatanoder du väljer under
den tid du väljer, och beroende på konfiguration, kan du även flytta hållplatser
enligt nedan.
• Kom ihåg att lägga till en beskrivning av ärendet i beskrivningsfältet.

Trafikstörning: Flytta hållplats(-er)

Beroende på konfiguration kan du, utöver att ställa in en trafikdatanod, även flytta en
eller flera hållplatser som en del av trafikändringen.
(När du flyttar en hållplats ställer du in den ursprungliga hållplatsen och väljer en
alternativ hållplats – denna visas för förare och passagerare.)
Notera: Endast hållplatser inom en konfigurerad radie runt den planerade hållplatsen
kan väljas när du flyttar hållplats. Se administratörsmanualen för hur detta avstånd
konfigureras.
Notera: Denna funktion stöds ännu inte fullt ut av alla delar av systemet eller följs upp
med fullständig information i rapporter, avvikelser, etc. Full funktionalitet är planerad
till kommande versioner av systemet.
För att ställa in en hållplats (eller tur, etc.), med ärendekomponenten trafikstörning
ikryssad: Kryssa i rutorna för den eller de hållplatser/noder du vill ställa in i Urval:
Trafikdata-trädet.
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För att ”flytta” en hållplats: Kryssa i hållplatsen i Urval: Trafikdata enligt ovan, men
markera sedan raden i trafikdataträdet – en ”Flytta hållplats”-meny visas. I Menyn kan
du välja en alternativ hållplats inom det konfigurerade avståndet från den ursprungliga
hållplatsen, se nedan.

Den planerade hållplatsen visas nu överkryssad. Den hållplats som anvisas i stället visas
till höger.
Ångra flytta hållplats
Har du flyttat en hållplats men ändrar dig är det bara att klicka på ångraknappen (med
rött kryss). Endast den ursprungliga (planerade) hållplatsen visas, ej överstruken.
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Störningsdetaljer (specifika system och konfigurationer)

I vissa system kan Trafikändringar konfigureras för att hantera störningar som
antingen inställda noder (av varierande typ) eller flyttade hållplatser.
(Notera att denna funktion skiljer sig från funktionen att flytta hållplats beskriven ovan
– båda funktionerna kan inte vara aktiverade samtidigt.)
Fältet Störningsdetaljer under Giltig: Tidsperiod-sektionen visas då du kryssar i
ärendekomponenten Trafikstörning.
Här kan du välja om störningen i ärendet ska dra in noder eller flytta hållplatser. Du
väljer störningstyp i Handling-menyn, se nedan.

• Välj Ställ in i menyn för att dra in prognoser för den valda turen, hållplatsen etc
under ärendets giltighetstid. Kom ihåg att lägga till en beskrivning av ärendet i
beskrivningsfältet.
• Välj Flytta i menyn för att ge en eller flera valda hållplatser egenskapen ”flyttad”
under ärendets giltighetstid.
• ”Flyttad” får följande resultat/kanal:
GTFS RT - status flyttad
Consat hållplatsskyltar – indragen
SIRI – indragen
Web – ingen effekt.
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Kommunikationskanaler (tillval)
Om ditt system inkluderar funktionen kommunikationskanaler kommer tillgängliga
(konfigurerade) kanaler att listas i denna sektion (se bilden). Dina val här
aktiverar/avaktiverar såväl textmeddelanden som ljudutrop för varje enskild
kommunikationskanal.
• Notera: Beroende på vilka informationskanaler du har tillgång till (och väljer) för ett
ärende, kan ärendets innehåll behöva anpassas. Publicerar du meddelanden över
sociala medier kan det vara bra att inkludera under vilken tid
informationen/störningen gäller - i själva meddelandetexten, eftersom meddelandet
inte kommer att tas bort då ärendets aktiva tid passerat.
• Detta fält är endast aktivt då du valt att inkludera textmeddelande eller ljudutrop i
ärendet.
• Notera: Kommunikationskanalerna definieras av systemansvarig. Urval och namn på
kanaler skiljer sig mellan olika system.
• För att låta ärendet använda alla kommunikationskanaler, låt ”Välj alla”-rutan vara
ikryssad.
• För att låta ärendet endast använda vissa kanaler, klicka på
aktiverings/deaktiveringsknapparna för att snabbt välja bort en kanal eller en
meddelandetyp på en kanal – eller klicka ur ”Välj alla” och klicka därefter i de
kanaler/meddelandetyper du vill använda om detta går fortare.

Alla tillgängliga
kommunikationskanaler

Aktivera/deaktivera
textmeddelande

Aktivera/deaktivera
ljudutrop

Deaktiverad kanal/meddelandetyp (ljudutrop)
Aktiv kanal/meddelandetyp (ljudutrop)
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Textmeddelande
Textmeddelande är en ärendekomponent som publicerar textmeddelanden på fordonsoch hållplatsskyltar, websidor, appar etc.
• Inkluderar systemet kommunikationskanaler kan du även välja att skapa olika
meddelandevarianter till olika uppsättningar kanaler, se beskrivning nedan.
• Skriv in rubrik i det separata rubrikfältet (valfritt). Beroende på system kan
denna rubrik användas av reseplanerare etc.
Notera: Beroende på kommunikationskanal och konfiguration kan rubrik krävas för
meddelandet. Detta indikeras med en symbol till höger om rubrikfältet, se nedan.
§§

• Notera: Försök hålla meddelanden korta och tydliga. Långa meddelanden kan
behöva delas upp och visas i sekvens på vissa skyltar, vilket påverkar läsbarheten
negativt. Maximal meddelandelängd är 900 tecken.
• Du kan välja att förhandsvisa meddelanden på simulerade skyltar (dessa väljes i
verktygsinställningarna, se adminstratörsmanual).
• Klicka på förhandsvisningsknappen (se nedan) för att se hur meddelandet kommer
se ut på konfigurerade skyltar. Förhandsvisningen kan vara aktiv medan du
skriver/väljer mall etc.
• Om den emulerade skylten visar meddelandet över flera ”sidor”/vyer kan du växla
sida genom att klicka på pilarna i förhandsvisningsfönstret. (Gäller inte alla skyltar i
förhandsvisningen.)
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• Stavningskontroll kan aktiveras i verktygsinställningarna (se adminstratörsmanual).
När funktionen är aktiv kommer ord som inte matchar den inbyggda ordlistan
markeras (funktionen följer Windows språkval).

Textvariabler

Ett meddelande kan innehålla så kallade textvariabler/”platshållare” som inkluderas i
texten och styrs av nodurvalet. Textvariabler är framförallt praktiska i mallar.

Textvariabel
Anges inom <>. Ersätts med linje/linje +
destination/hållplatsområden/hållplats, i den visade
texten.

Det finns fyra olika textvariabler du kan inkludera i texten genom att högerklicka och
välja i variabelmenyn:

•

<här listas valda linjer>

•

<valda linjer med destination kommer att listas här>

•

<valda hållplatsområden kommer att listas här>

•

<valda hållplatser kommer att listas här>
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Skapa meddelandevarianter för olika kommunikationskanaler (tillval)

Om ert system innehåller funktionen kommunikationskanaler kan du även skapa olika
varianter av ditt textmeddelande (eller helt olika meddelanden) för publicering över
olika uppsättningar kommunikationskanaler. Dessa varianter skriver du in på separata
textmeddelandeflikar i gränssnittet.

1. Börja med att skriva in den första meddelandevarianten på första fliken
(se nedan).
Tips: vill du använda meddelandetexten för att skapa ljudutrop kan du redan
nu klicka i aktiveringsrutan för ljudutrop (se nästa underkapitel), då kopieras
automatiskt all text du matar in på flik 1 till text-till-tal-fältet i
ljudutropssektionen för snabb konvertering…

2. Klicka nu på plus-knappen till höger om första meddelandefliken för att
skapa en ny meddelandeversion. En ny flik med en kopia av det första
meddelandet adderas och under textfältet visas en lista med
kommunikationskanaler. Från början är inga kommunikationskanaler valda för
denna nya meddelandeversion.
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3. Ändra i texten för den nya meddelandevarianten. Aktivera textmeddelanden för
de kommunikationskanaler denna meddelandevariant ska använda. Eftersom
en kommunikationskanal kan publicera endast en meddelandevariant kommer
motsvarande kanalval deaktiveras i den första meddelandevarianten – detta kan
du se/kontrollera om du klickar på den första fliken.

4. Addera vid behov fler meddelandevarianter på samma sätt. Kom bara ihåg att
kanalvalen inte kan överlappa – nya val kommer att skriva över tidigare gjorda
val.
• Notera: Det är, förstås, den textmeddelandeversion som har kanalen hållplatsskyltar
vald som kommer att visas i förhandsvisningsfönstret (se föregående stycke).

Ta bort en meddelandevariant/flik

Ångrar du dig och vill ta bort en meddelandevariant är det bara att klicka på ta-bortkrysset på den aktuella fliken, se nedan. Fliken kommer att tas bort och de aktiverade
kanalerna återgår till den första meddelandevarianten på flik 1.
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Ljudutrop
• Är funktionen text till tal aktiverad kan du även konvertera inmatade texter till
syntetiskt tal (se nedan). Är både textmeddelande och ljudutrop ikryssat från början
kommer text-till-tal-fältet att fyllas i med den text du matar in i textmeddelandefältet
– använd texten som den är eller editera den för bättre ”flyt” i ljudutropet.
Då denna funktion ej är aktiv kommer gränssnittet inte innehålla textinmatningsfältet
och konverteringsknappen.

Text till tal
Textfält för inmatning av
text som ska

Nivåmätare

konverteras till ljudfil.
ABC-Knappen till höger
om fältet startar
konverteringen.

Ställ in ljudkortets/mikrofonens
ingångsnivå så att nivåmätaren ger tydligt
utslag men inte slår i botten.

Meny: Filer, Ljudutrop
Öppna, spara ljudutropsfiler

Inspelnings-/
uppspelningskontroller

Antal upprepningar (utrop)
Skriv in antal utrop eller välj i menyn.
Menyalternativen definieras i
Trafikändringar inställningar (se tidigare
stycke)

Spela in, Spela upp, Stopp.

Minuter mellan
Tiden mellan ljudutropen, i minuter.

Volym
Meny med alternativ för ljudvolym.

Konvertera text till tal

1. Fyll i/kontrollera att den text du vill konvertera står i textfältet.
2. Klicka på Konvertera text-knappen
. En ny ljudfil skapas, precis som om du
spelat in meddelandet med en mikrofon. Ljudfilen hanteras och loggas som
andra ljudfiler, se nedan.
Textfält

Konvertera text-knapp

Texten i fältet kommer att
konverteras till syntetiskt tal.

Tryck på knappen för att
konvertera texten i textfältet.
En ny ljudfil skapas och
spelas upp.
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Spela in ljudutrop (med ansluten mikrofon)

1. För att starta inspelning av ett nytt ljud/utrop, klicka på
. Kontrollera
inspelningsnivån med mätaren så ljudkvaliteten blir bra – nivån ska ligga inom
det grön-gula området och inte slå i botten (den röda nivån).
2. Klicka på stopp

när inspelningen är klar.

3. För att spela upp ljudet, klicka på

.

4. Specificera antalet utrop som skall göras och intervallet/ tiden mellan utropen
med hjälp av menyerna.
5. Välj volymnivå i den understa menyn. Tre alternativ finns: Dag (högre nivå),
Natt (lägre nivå) och Automatisk (ljudnivån styrs utifrån tidpunkten på dygnet).

Exportera ljudutrop som wav-fil.

Inspelade ljudutrop sparas automatiskt per användare (och nås genom menyalternativet
”Sparade ljudutrop”, se nedan), men du kan även Exportera ett inspelat eller
konverterat ljudutrop som en .wav-fil på valfri plats (Windows standard
navigeringsfönster). Detta ger bland annat möjlighet att redigera ljudfiler i externa
applikationer eller sätta ihop signalljud och utrop, etc.

Ladda sparade ljudutrop/importera ljudfil

Du kan återanvända dina sparade ljudutrop (inspelade eller konverterade) genom att
klicka på menyknappen i ljudutropssektionen och antingen välja Sparade ljudutrop
(dina automatiskt sparade ljudutrop, i kronologisk ordning i menyn), eller Importera
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ljudfil. Windows standardnavigeringsfönster öppnas för val av ljudfil. Du kan importera
ljudfiler i wav-format.
Denna funktion gör det till exempel möjligt att använda standardutrop med
signalljud/musik, etc., skapade i andra applikationer.

Vägbeskrivning
Du kan inkludera en enkel ”ritad” vägbeskrivning i ditt ärende. Detta kan vara ett
praktiskt sätt att visa en omväg för berörda förare.
• Notera: I nuvarande systemversion kan endast en typ av vägbeskrivning inkluderas:
Förarhänvisning. (Framtida versioner planeras även inkludera gångvägshänvisning
etc. till passagerare.)
Du ritar in vägbeskrivningen på kartan genom att klicka ut vägpunkter och resultatet
distribueras till fordonen och kan visas i förargränssnittets kartvy - om fordonen har
denna funktion. Vägbeskrivningen är förstås även tillgänglig för övriga användare i
verktyget Trafikändringar, se efterföljande underkapitel.
Vägbeskrivning ej skapad (än)
Vägbeskrivning/förarhänsvisning ingår i
ärendet men har ej skapats

Vägbeskrivning ingår i ärendet
Vägbeskrivningen Förarhänsvisning ingår i ärendet.

• Notera: En vägbeskrivning är inte logiskt knuten till, till exempel, en vald indragen
hållplats - den kopplingen gör du själv genom att både dra in hållplatsen och rita in
omvägen runt hållplatsen etc. i samma ärende.
• Kom också ihåg att det är urvalet (hållplats, omlopp etc.) som styr vilka fordon etc.
som kommer att få din vägbeskrivning.
• Vill du förtydliga med en text till föraren måste du inkludera ett textmeddelande på
förarkanalen, se ovanstående stycken.
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Rita ut och inkludera vägbeskrivning i ärendet

Notera: I redigeringsläge visas en skalindikering i kartans nedre vänstra hörn, se nedan.

1. Klicka på den gröna

plussymbolen för att öppna ett
nytt Redigera Vägbeskrivningkartfönster. Detta har enkla
zoomkontroller i övre högra
hörnet. Du vänsterklickar och
drar kartan som vanligt för att
navigera.

2. Du ritar ut din vägbeskrivning
genom att högerklicka ut
vägpunkter på kartan – från
början till slut
(vägbeskrivningen har en
riktning).

Radera det du ritat ut med
Esc-tangenten och börja om,
om du ritat fel.

3. När du är klar trycker du på

Retur-tangenten för att spara
vägbeskrivningen. Redigera
Vägbeskrivning-fönstret stängs
och denna visas i den vanliga
kartan i grått med små pilar
som visar körriktningen.
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Zooma till/Ta bort vägbeskrivning från ärendet

I ett ärende som inkluderar en vägbeskrivning är plussymbolen utgråad i
Vägbeskrivning-fältet.
• Vill du se vägbeskrivningen på kartan trycker du på Zooma-till-knappen.
• Vill du ta bort vägbeskrivningen från ärendet trycker du på Ta bort-knappen.

Ta bort
vägbeskrivningen från
ärendet

Zooma till
vägbeskrivningen på
kartan

6. Fyll i fältet Urval trafikdata
I detta fält väljer du var Trafikändringaren ska visas/ ropas ut/vilka prognoser som ska
dras in vid trafikstörning.
Dessa tillgängliga poster/trafikdatanoder är baserade på systemets planerade (eller
dynamiskt skapade) trafik. Därför behöver du välja kalenderdag för att kunna göra ditt
urval.

Urvalsrubrik (konfiguration)
Notera: Denna sektion kan konfigureras för att visas eller döljas i
verktygsinställningarna, se administratörsmanualen.

Urvalsrubrik-sektionen kan användas av system med externa informationssystem för att
inkludera så kallad ”ScopeAlias” i ärendet, vilket är samlingsnamn för olika urval
trafikdatanoder. Det kan vara alla fordon med viss destination, alla fordon som passerar
ett område, alla fordon som trafikerar ett område, etc.
I dessa system används mallar (med lämpliga namn) för att både sätta
urvalsrubrik/”ScopeAlias” och samtidigt välja de relaterade specifika noderna i
nodrädet. Dessutom inkluderas normalt urvalsrubriken i eventuella
textmeddelanden/utrop.
Tips: Även i system som inte använder externa informationssystem som behöver
”ScopeAlias” är Urvalsrubrik-fältet användbart då du jobbar med mallar. Skriv när du
skapar mallen in en förklarande rubrik för mallens trafikdataurval i fältet för tydlig
sammanfattning av vilken trafik/var trafikändringen har effekt. När mallen appliceras
visar Urvalsrubrikfältet tydligt för användaren vilka delar av trafiksystemet som
påverkas, även om det specifika nodurvalet är komplext.
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Linjegruppsfilter
Ett linjegruppsfilter ger dig möjlighet att begränsa linje, omlopps- och turvalen till
endast den trafik som ingår i linjegruppen.
Linjegruppsfilter

Visa endast noder relevanta för den
valda linjegruppen.
Kalenderdag

Använd trafikdata (noder) för vald
kalenderdag.
Filtersektion
Fritext, områdes- och tomtursfilter

Urvalsträd
Expandera nodträd och välj noder fritt genom att kryssa
I rutorna. Alternativt (orange)markerar du noder och
väljer dessa med mellanslagstangenten, se nedan.

Fritext, områdes- och tomtursfilter
För att snabbt ”fokusera” det potentiellt stora trafikdatanodträdet har du tillgång till tre
filter:
• Fritextfiltret använder du för att endast se noder som matchar det du skriver in i
filterfältet. Du kan vid behov mata in flera nummer/texter separerade med
kommatecken.
Notera: Endast noder i översta nivån används av filtret. (Linjer, omlopp,
hållplatsområden…)
• Områdesfiltret använder du för att endast se noder som berör ett område du
”ritar ut” på kartan. Bara hållplatser inom eller linjer/rutter som löper genom detta
område visas i trädet när filtret är aktivt.
1. För att rita upp filterområdet klickar du på filterknappen.
2. Ett nytt kartfönster öppnas: ”Markera område i kartan”.
3. Zooma/skrolla till rätt plats och högerklicka du ut punkter för att skapa ditt
önskade område, se nedan.
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4. Slut polygonen genom att åter klicka på utgångspunkten.
5. Du kan vid behov klicka på områdeskonturen för att addera punkter du
därefter kan dra till önskad plats för att ändra områdets utsträckning.
Nodträdets filtrering uppdateras direkt.
• Om du navigerat bort från ditt filterområde på kartan kan du klicka på zooma tillknappen för att hitta tillbaka till filterområdet.

• Tomtur-filtret använder du för att inkludera/exkludera tomturer i nodträdet. Klicka
i kryssrutan.
Notera att filtren endast filtrerar nodträdet – du gör själv urvalet genom att klicka i
kryssrutorna i trädet.

Nodtyper, symboler
Vissa nodtyper har symboler för att tydligt skilja sig från ”vanliga” noder. I denna
version av systemet gäller detta planerade förstärkningsturer. Dessa markeras med en
blå +-symbol, se nedan.
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• Tips: Du kan förstås enkelt filtrera fram nodtyper med specifikt namn, till
exempel planerade förstärkningsturer.
För att välja förstärkningsturer under Linje-tur-noden ”X####” skriver du helt
enkelt in ”X” i fritextfiltret, expanderar en nod och väljer den planerade
förstärkningstur som ska beröras av Trafikändringsärendet, se nedan.

Markera och välja
I nodträdet kan du både (orange)markera och välja (kryssa i) noder. Du kan göra
markeringar till val med ett tangentbordskommando, se nedan, och ibland kan
markeringar vara en genväg till snabba val av många noder. Kom dock ihåg att endast
valda, ikryssade noder, kommer att beröras av ditt ärende.

Kvick-hittaren
Expandera en av noderna och skriv in numret på en underliggande nod – listan
hoppar till den första sökträffen och orange-markerar denna. Du kan nu välja noden
genom att trycka på mellanslagstangenten – eller stega uppåt/nedåt med piltangenterna
för att därefter välja med mellanslagstangenten. Se nedan för övriga
tangentbordskommandon.

Tangentbordskommandon för snabba val
• Välj/välj bort en (orange)markerad nod med mellanslagstangenten.
• Använd Ctrl-klick för att välja flera noder – dessa kan sedan väljas med
mellanslagstangenten
• I den understa nodnivån kan du även Shift-klicka för att markera alla noder
mellan de två noder du shift-klickar på. Dessa kan du sedan välja med
mellanslagstangenten.
• Använd piltangenterna för att flytta din markering uppåt eller nedåt i listan.
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Nodträden
I flikens nodträd kan du välja följande noder fritt. Notera att visa noder återkommer
i flera träd.
Linje-tur > Linje > Tur > Hållplats > Ankomst, Avgång
Linje-riktning (konfigurerbart, endast vissa system) > Linje > Linje, riktning >
Hållplats (på huvudrutt, övriga hållplatser listas kursiva) > Ankomst, Avgång
Linjer > Linje > Linje m. destination (ex riktning på linjen) >
Huvudrutt > Hållplats > Ankomst, Avgång
Övriga hållplatser > Hållplats > Ankomst, Avgång
Omlopp > Omlopp > Tur > Hållplats > Ankomst, Avgång
Hållplatsområde > Hållplats > Ankomst, Avgång
• Genom att klicka på pilsymbolen till vänster om en nod i trädet visas underliggande
noder. Klickar du igen på pilen minimeras noden.
• Välj de noder som ska beröras av ditt informationsärende. Detta gör du till exempel
genom att direkt kryssa i rutorna för dessa noder i trädet. Ta bort ett val genom att
kryssa ur noden. Du kan även hitta/markera en nod att välja med kvickhittaren och därefter välja med ett tryck på mellanslagstangenten, se
föregående stycke.
• En vald (för-bockad) post i trädet indikerar att denna nod och alla underliggande
noder är valda och kommer att beröras av
Textmeddelanden/Trafikstörningen/Ljudutropet.
• En ifylld nod indikerar att noden i trädet berörs delvis, att vissa men inte alla
underliggande noder är markerade.
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Fylld kvadrat visar att vissa
underliggande noder är valda
Vissa men inte alla underliggande noder är
valda. Detta visas som en fylld fyrkant i den
överordnade noden.

Bock Visar att noden är vald
En bock visar att noden är vald (inklusive
alla eventuella underliggande noder).

Överliggande nod visas
För att underlätta navigering och
identifiering i långa listor visas alltid namnet
på den överliggande noden inom parentes
efter varje nodnamn.

• Du hittar även en flik med enskilda skyltar, se efterföljande stycke. Denna används
inte för att adressera information utan för verifiering av skyltinformation,
skyltinställningar och för kontroll av status för enstaka skyltar.

• Notera: Noderna i trädet ger även tillgång till motsvarande snabbmeny. Du kan till
exempel direkt zooma kartan till en hållplats i trädet.

Snabbval: markera alla turer med samma destination
I Linje-tur-trädet kan du snabbt välja alla turer som har samma destination (vilket ofta
betyder alla turer i en viss riktning på linjen).
• Högerklicka på Linje-noden och välj ”Välj alla [turdestination]” för att direkt markera
dessa turer.
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Notera: Då det finns turer i samma riktning på linjen men med olika slutdestination
och du vill markera alla turer i denna riktning på linjen, behöver du göra flera snabbval
eller manuellt komplettera turvalen i nodträdet.

Gör generellt [hållplats]urval till linjespecifika urval (matchande linjer).
Då du markerar en eller flera hållplatser och vill göra om detta generella hållplatsurval
(som påverkar all trafik) till motsvarande linjeurval, klickar du på knappen ”Gör
urvalet giltigt för alla passerande linjer”, se nedan. Detta motsvarar att du manuellt väljer
motsvarande hållplatser/sekvens under alla linjer som passerar dessa hållplatser.
• När du klickar på denna knapp flyttas alltså helt enkelt hållplatsurvalet över till alla
matchande linjenoder (alltså de som innehåller samma hållplats/hållplatssekvens).
• Notera: Urval görs endast för linjer där hållplatsen/-erna tillhör huvudrutten.
• Kontrollera det resulterande urvalet med förhandsvisningen (knappen ”Granska
urval).

Gör ett linje/tur-specifikt urval till ett generellt hållplatsurval
Även om det ofta är enklast att hitta/välja hållplatser genom att använda Linje-tur,
Linjer och Omlopps-träden så kommer ju urval i dessa träd att vara specifika för linjen,
turen etc.
Du kan enkelt ”översätta” alla sådana specifika urval till generella hållplatsval (i
hållplatsområde-trädet) med knappen Gör urvalet giltigt för alla linjer.
• När du klickar på denna knapp flyttas helt enkelt alla specifika hållplatsurval i övriga
nodträd till det icke-specifika Hållplatsområde-trädet.
• Kontrollera det resulterande urvalet med förhandsvisningen (knappen ”Granska
urval).
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Välj hållplatser på karta
Du kan även använda kartans eller linjekartans urvalsverktyg för att välja hållplatser (i
urvalsträdet Hållplatsområden). Notera att fordon som väljs på kartan inte påverkar Nya
Trafikändringar.
1. Välj hållplatser i kartverktygets urvalsfunktion (se exempel från verktyget Karta
nedan, i Linjenät klickar du i en välj hållplats-knapp istället, se motsvarande
verktygskapitel).

2. Flytta kartan till den del av trafiknätet du vill markera. Välj en eller flera
hållplatser genom att högerklicka och dra upp en urvalsrektangel som
täcker hållplatserna.
3. För att välja flera hållplatser eller välja bort hållplatser, håll nere Shift när du
markerar. Du kan förstås även klicka ur hållplatser i urvalsträdet för att välja
bort dem.
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7. Granska urval
Det kan vara svårt att få en överblick över alla valda linjer/ hållplatser/ omlopp i
urvalsfältet. Du kan se en förhandsgranskning av alla nuvarande valda poster i Urval
genom att klicka på Granska urval-knappen. Ett fönster för Urvalsgranskning
öppnas:

• Tips: Tag för vana att alltid förhandsgranska urval som är mer komplicerade än bara
några få noder.
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8. Förhandsgranska hela ärendet
Klicka på Förhandsgranska-knappen för att se hela ärendet sammanfattat innan du
sparar/publicerar det. Visningen motsvarar den i verktyget Trafikändringar, se nästa
underkapitel. Du kan klicka på Publicera direkt i förhandsgranska-fönstret.

9. Publicera Trafikändringsärendet
När alla önskade val har gjorts, klicka på Publicera.

Varningar
• Om det saknas uppgifter kommer du inte att kunna publicera. Verktyget
markerar problemen med en röd varningssymbol: , i den/de
verktygssektion(er) som berörs.
Om du för muspekaren över symbolen visas en förklaring av vad som saknas.
• Klicka på Publicera igen när de uppgifter som saknas eller behöver korrigeras har
fyllts i.
• Notera: Processen att spara uppgifterna kan ta lite tid och under den tiden kommer
fönstret att vara inaktivt. När fönstret åter är aktiverat har alla uppgifter
sparats/publicerats och processen är färdig.
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10. Rensa inmatade uppgifter
För att rensa och ta bort alla val/inmatningar, klicka på Avbryt.
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Skapa och administrera mallar (administratör)
Du som är administratör hittar extra knappar och menyer i mallsektionen för att kunna
skapa och editera mallnavigationsträdet, samt skapa och radera mallar.

Mallträd
Som administratör har du tillgång till funktioner för att
skapa kategorier och underkategorier. Du kan även
flytta kategorier i trädet och radera kategorier (om
ingen av mallarna i kategorin är låst).
När du gör ändringar i trädet visas två knappar i
sektionen: Sortera och Spara
Notera: En kategori måste innehålla minst en mall för att
sparas. Kategorier utan mallar visas med
varningssymbol för att påminna om att kategorin ej
kommer sparas när verktyget stängs:

Notera: Beroende på konfiguration kan du kan endast
ändra mallar som är skapade av din användarroll – det
gäller även deras plats i mallträdet. Du kan då alltså
inte flytta eller radera en kategori som innehåller en låst
mall (indikeras av låssymbol.)

Mallar i vald kategori
Som administratör kan du genom högerklicksmeny
flytta en (icke låst) mall till en annan plats i mallträdet.
Knappar under listan låter dig skapa en ny mall
(placerad i nuvarande vald kategori i mallträdet) och
radera en vald mall.

Mallnavigationsträdet
För enkel navigation sorteras alla mallar i ett träd uppbyggt av kategorier och
underkategorier, se beskrivning i föregående ovan.
• Du bygger upp navigationsträdet genom att skapa kategorier och underkategorier
och sortera in mallarna under dessa.
• Notera: Mallar utan kategorier listas under kategorin ”Okategoriserade mallar” - som
visas bara då det finns mallar som saknar kategori.
• Kategorier och underkategorier är sorterade i bokstavsordning.
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Navigationsträdet: Lägg till kategori/underkategori
1. För att addera en rotkategori: Högerklicka i mallträdsfältet utanför
kategorinamnen. Välj det enda menyalternativet Lägg till rotkategori.

2. För att addera en underkategori: Högerklicka i mallträdet över ett
kategorinamn. Välj Lägg till.

3. Ett nytt inramat kategori-fält visas. Skriv in kategorinamnet och tryck retur.
Notera att du behöver sortera minst en mall till kategorin för att den ska sparas
när du stänger ner verktyget.

Navigationsträdet: Döp om kategori/underkategori
1. För att döpa om en kategori: Högerklicka på kategorin i trädet och välj: Byt
namn.

2. Ändra i det inramade namnfältet och tryck retur.

3.
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Navigationsträdet: Flytta en kategori eller mall i mallträdet
Du kan flytta en underkategori till en annan rotkategori eller placera den under en
annan underkategori. Att flytta mallar i trädet fungerar på samma sätt.
Notera: Det är så här du först kategoriserar ”gamla” mallar från äldre systemversioner.
Du flyttar dem från kategorin ”Okategoriserade mallar” till ny lämplig kategori, tills
Okategoriserade mallar är tom och inte längre visas.

1. Kategorier: Högerklicka på den kategori du vill flytta och välj Flytta i menyn.
Mallar: Högerklicka på mallen ilistan och välj enda menyalternativet Flytta till
kategori

2. Högerklicka på den kategori du vill flytta kategorin/mallen till och välj Flytta
[kategori-/mallnamn] till [kategorinamn].

Navigationsträdet: Radera kategori
• Notera: Du kan bara radera kategorier som innehåller mallar skapade av din
användarroll, övriga kategorier är ”låsta”.
• Notera: En mall som saknar kategori efter att kategorin den tillhör raderats visas i
kategorin ”Okategoriserade”.
Högerklicka på den kategori du vill radera och välj Radera. Kategorin tas bort direkt.
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Flytta/importera alla gamla textmallar till kategorin Okategoriserade mallar
• Endast tillgänglig för Super Users
Då systemet uppdateras och ni behöver migrera från den gamla typen typen av mallar
till nya databaslagrade mallar, kan ni med en enkel importfunktion flytta alla gamla
textmallar till databaskategorin ”Okategoriserade mallar”. Därefter kan förstås mallarna
flyttas till passande kategorier. Notera att urvalsmallar måste flyttas manuellt, en och en.
1. I navigationsträdet, kontrollera hur många gamla mallar som ska flyttas. (Siffran
inom parentes inkluderar även urvalsmallar som inte flyttas av denna funktion.)

2. Klicka på Ny-knappen, ny mall-sektionen expanderas.

3. I rollmenyn, klicka i de roller som ska ha tillgång till de flyttade mallarna.
• Se kapitel 8.8 för information om hur flervalsmenyer fungerar.
4. Klicka på Importera-knappen.

5. Bekräfta i den visade dialogrutan.

Nu kommer alla textmallar att ha kopierats till kategorin Okategoriserade
mallar.
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6. De gamla mallarna (i kategorin Gamla typen av mallar ) måste raderas manuellt.
Då detta gjorts kommer denna kategori att döljas.

Skapa mall
• Tänk på mallar som ”foton” av Nya Trafikändringars nuvarande val och
inmatningar. Du kan skapa en mall utifrån de val och inmatningar du just gjort
manuellt, eller utifrån en befintlig mall du kanske inte har rättighet att ändra i (du kan
bara ändra/redigera mallar skapade av din användarroll).
• Tips: Om du skapar en ny mall med rätt kategori vald i navigationsträdet kommer
den att placeras där direkt och du behöver inte flytta den i efterhand.
1. Ska du utgå från en befintlig mall, välj denna och klicka på Använd för att fylla i
Nya Trafikändringar-sektionerna. Gör eventuella ändringar.
2. Fyll i de ärendekomponenter du vill inkludera i mallen. Ska mallen inte
innehålla till exempel Urval, lämnar du den sektionen orörd.
3. Klicka på knappen Ny under mallistan. Knappsektionen expanderar och
kontrollerna för att skapa ny mall visas.

4. Öppna Tillgänglig för-menyn. Här väljer du de användare/-roller som ska ha
tillgång till mallen. Översta menyvalet är din egen användare och låter dig skapa
”personliga” mallar (om denna funktion är konfigurerad i verktygets
inställningar, se Administratörsmanualen). Då du väljer detta är övriga val
utgråade. På samma sätt är översta valet utgråat då du valt en eller flera
användarroller i menyn.

5. Mata in ett lämpligt namn i fältet Mallnamn.
Notera: Mallarna sorteras i bokstavsordning när listan är sorterad efter Namnkolumnen. Vill du ha en specifik ordning så namnge dem med numeriskt
prefix.

Tips: Döp mallarna ”logiskt” och standardisera namnen för att göra det
enklare att snabbt hitta/söka efter rätt mall.
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6. Klicka på Spara-knappen för att skapa den nya mallen.

Redigera mall
Notera: Du kan bara ändra mallar skapade av din användarroll.
1. Välj mallen i Navigeringsträdet-mallistan.
2. Klicka på Redigera. Övriga mallar och navigeringsträdet gråas ut.

3. Gör ändringarna i mallnamn/roller och de aktuella
ärendekomponentsektionerna.
4. Klicka på Spara i mallsektionen för att spara dina ändringar.

Radera mall
Notera: Du kan bara radera mallar skapade av din användarroll.
1. Välj mallen i listan.
2. Klicka på Ta bort-knappen.
3. Bekräfta i dialogrutan.
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Trafikändringar
Verktyg > Trafikändringar
Funktionslisten >

Detta verktyg visar alla Trafikändringar, överskådligt och i detalj. Använd
Trafikändringar för att kontrollera ärenden som är aktuella, som är planerade, och för
att gå igenom historiska ärenden.
Trafikändringar hanterar alltså såväl trafikinformationsärenden (skapade i Nya
Trafikändringar eller externt), som ”rena” Trafikändringar - till exempel
avkortade turer eller aktivering av anropsstyrda turer, skapade av motsvarande
”åtgärder”. Se beskrivningar av dessa funktioner i föregående kapitel och kapitel
11.2 Utsättningar).

• Detta verktyg är också utgångspunkten när du vill kopiera eller göra
ändringar/kompletteringar i ett existerande Trafikändrings-ärende – du kan då öppna
ärendet i verktyget Redigera trafikändringar – se föregående kapitel – för att göra alla
ändringar och spara på nytt.
• Notera: Beroende på källa kan vissa ärenden vara skrivskyddade, dessa kan du
visserligen öppna i Redigera Trafikändringar men inte spara om/skriva över.
Skrivskyddade ärenden har en låssymbol i ändrakolumnen.
• Du öppnar Trafikändringar, antingen från knappen i funktionslisten eller från
verktygsmenyn.
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Trafikändringar i notifieringar
Om Notifieringar för Trafikändringar är konfigurerade (se kapitel 6.1), visas
trafikärende-notifieringar i formen nedan då ärendet blir aktivt. Notifieringen visas
under en minut. Ärendets komponenter visas med symboler. Innehållet visas
översiktligt. Du kan enkelt öppna Trafikändringar för att se alla detaljer i ärendet.
• Se kapitel 11.1 för beskrivning av notifieringar.

Växla ärende, om flera aktiva

Behåll ärende visat

(ärende/av totalt)

Stäng denna notifiering/Stäng alla
(om fler aktiva)

Återstående visningstid
(När cirkeln fyllts, efter en minut, stängs
notifieringen)
Ärendekomponenter, innehåll

Öppna ärende i Trafikändringar
Öppnar verktyget Trafikändringar.

Komplettera ärende skapat av trafikledare
Att som trafikinformatör komplettera ett ärende en trafikledare skapat är mycket enkelt.
Det går till precis som när du redigerar eller kompletterar vilket annat ärende som helst,
med skillnaden att ärenden skapade av åtgärder då Trafikändringar är konfigurerat i
trafikledarläge för tydlighetens skull även listas på en separat ”Att granska”- flik i
Trafikändringar. Alla trafikinformatörer kan på denna flik öppna ärenden för ändring,
komplettera med extra förar- och passagerarinformation och spara om ärendet.
• De ärenden som inte behöver kompletteras med extra passagerarinformation kan tas
bort från ”Att granska”-fliken med ett snabbmenykommando. Se beskrivning av
denna flik nedan.
Alla ärenden som öppnats för ändring/komplettering markeras som ”under editering”
(konfigurerbar funktion) för alla användare.
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Översikt
Trafikändringar öppnas i undre verktygsfönstret. Verktyget listar ärenden på ett antal
flikar som snabbt låter dig hitta aktuella (aktiva), framtida eller historiska ärenden. Fliken
”Alla” listar alla ärenden från 24 timmar bakåt i tiden fram till det ärende som planerats
längst fram i tiden.

Listflikar

Fritextfilter

Välj flik för att se de
ärenden du är
intresserad av: ”Just nu”
(aktiva), Framtida,
Historik, eller Alla

Fyll I fritextfiltret för att
snabbt hitta ett ärende
med matchande innehåll.

Typ/komponentfilter

Spela upp ljudutrop
(fliken Just nu)

Vida endast ärenden
med valda
ärendekomponenter/
typer

Klicka I denna funktionsknapp
för att aktivera uppspelning av
ljudutrop när ett ärende som
inkluderar den komponenten
blir aktivt.

Informationskomponenter
i ärendet

Avsikt-filter

De informationskomponenter som
ingår I ärendet visas med
symboler (motsvarande
symbolerna i Nya Trafikändringar):

Välj för att inkludera
specifika åtgärder (se
föregående kapitel),
etc.

: Trafikstörningar

Skapad av programfilter
Låter dig fokusera på
ärenden skapade av valda
källor/system, till exempel
externa informationssystem.

: Prognosförändring

: Textmeddelande

: ljudutrop

: Vägbeskrivning (till trafikstörning)

: Aktivering av anropsstyrd tur

: Samtrafik
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Konfigurera kolumner, kolumnordning
För att anpassa visningen efter dina specifika behov kan du dölja/visa kolumner i
verktyget och flytta kolumner i tabellen. Se kapitel 8.9
Kolumnbeskrivning
Rubrik

Beskrivning

Orsak

Endast aktuell om funktionen Orsak är konfigurerad. Vald orsak till att
trafikändringsärendet skapades (systempecifikt utval alternativa
orsaker).

Typ

Symboler visar de komponenter som ingår i ärendet
Trafikstörning:
Prognosförändring:
Textmeddelande:
Ljudutrop:
Vägbeskrivning:
Aktiverad (anropsstyrd) tur:
Samtrafikändring:

Beskrivning

Kortfattad beskrivning av ärendet.

Innehåll

Textmeddelande-innehåll (då textmeddelande ingår I ärendet).

Giltig från

Datum och tidpunkt då ärendet börjar gälla.

Giltighet

Färgkodad visning av ärendets giltighetsstatus:
giltigt (nu aktivt) ärende
framtida (ännu ej aktivt) ärende
Historiskt (inte längre aktivt) ärende

Giltig till

Datum och tidpunkt då ärendet slutar gälla

Orsak

Rapporterad orsak till skapandet av trafikändringsärendet
(systemspecifika orsaksalternativ).

Skapad av

Användare/fordon som skapade ärendet.

Skapad

Tidsstämpel då ärendet skapades.

Prioritet

Ärendeprioritet (Låg/Normal/Hög) – används för sortering i detta verktyg
och av visa externa PA-system för utropsprioritering.
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Rubrik

Beskrivning

Påverkar

Valda trafikdatanoder som påverkas av ärendet.

Omlopp

Ev. omlopp som valts och påverkas av ärendet.

Linje

Ev. linjer som valts och påverkas av ärendet.

Tur

Ev. turer som valts och påverkas av ärendet.

Operatör

Operatörer som påverkas av ärendet.

Egenskap

Då verktyget konfigurerats för att hantera alternativa störningstyper kan
denna kolumn i nuvarande version visa om en störning är av typen
inställd eller flyttad. Notera att endast hållplatser kan ha egenskapen
flyttad.
Dessa störningsegenskaper är tillgängliga för andra system över GTFS
RT.

Referensnummer

Ärendenummer – används för att identifiera ärenden och för sortering
efter ärende.

Skapad av
program

Den källa/det program som skapade ärendet:
Traffic Studio – Nya Trafikändringar
Fleet Studio - Consats webapplikation (FM och TM-funktioner)
Namn på externt system

Extern referens

Referensnummer från externt system

Ändra

En låssymbol indikerar om ärendet är skrivskyddat och ej kan ändras.

Notera: Du kan fortfarande öppna och detaljgranska ärendet i Ändra
Trafikinfoirmation-fönstret (med snabbmenykommandot ”Ändra”), men
du tillåts inte återpublicera ärendet.
Interna
egenskaper

Ärendets alla egenskaper i lista: Innehållet beror på ingående
ärendekomponenter, källa

Sortera lista efter vald kolumn
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter innehållet i denna kolumn. Se
kapitel 8.4

Antal ärenden visas på fliken
På varje flik ser du direkt hur många ärenden fliken innehåller.
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Flik ”Att granska” – ärenden som kan behöva kompletteras (konfiguration)
På denna flik visas alla ”nya” störningsärenden skapade genom
trafikledaråtgärder. Se början av föregående kapitel för information om
Trafikledaråtgärder.

Som trafikinformatör kan du betrakta denna flik som en att göra-lista: Vissa
ärenden kan behöva kompletteras med informationskomponenter för att informera
passagerarna om ändringarna, andra kan du ta bort direkt från listan, efter granskning.
• För att lägga till textmeddelande(n) och/eller ljudutrop till ärendet högerklickar du på
ärenderaden och väljer “Redigera” i snabbmenyn, precis som när du ändrar eller
kompletterar ett ärende på någon av de andra flikarna. Ärendet öppnas i verktyget
Redigera Trafikändringar och du kan där lägga till den information som behövs i
respektive ärendekomponentsektion - och därefter spara om ärendet. Se avsnittet
“Nya Trafikändringar” i detta kapitel.

• För att ta bort ärendet från Att granska-fliken, utan att göra några
ändringar/kompletteringar: Högerklicka på raden och välj ”Ta bort från Att
granska”.

Flik "Just nu" - aktuella ärenden
Visar alla aktuella/aktiva ändringsärenden.
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Flik "Alla" - Alla ärenden (utom långt tillbaka i tiden)
Visar alla ärenden, från 24 timmar bakåt i tiden och framåt

Flik "Framtida" - framtida ärenden
Visar alla framtida (ännu ej aktiva) ärenden.

Flik “Historik” - historiska ärenden
Historiska ärenden behöver sökas manuellt i databasen. När du klickar på fliken
Historik öppnas därför en sökruta där du först behöver välja sökkriterier för visningen
av historiska meddelanden. (När du öppnar Historik-sökrutan är senaste sökningen
förvald).

Textmeddelanden, Prognosförändringar
Klicka i respektive ruta för att inkludera komponenter av
den typen.

Urval: Typ av prognosförändring
Klicka i respektive ruta för att inkludera motsvarande typ av
prognosförändring.

Tidsintervall
Här kan du välja något av förvalen eller själv definiera ett tidsintervall
genom att klicka i Annat och fylla i Från-Till-tidpunkter. Pilarna i
textfältens högerkant öppnar en kalender där du snabbt väljer dag.

Ytterligare filtrering
Genom att skriva in användare (Skapad av), Textmeddelandeord,
hållplatsområde och/eller hållplatsläge, omlopp och/eller linje+tur kan du
ytterligare förfina sökningen.
Det är till exempel möjligt att söka efter personen som skapade
Textmeddelande- eller prognosförändringsposten. Verktyget gör ingen skillnad
på versaler och gemener.
Flera filterposter skiljs med kommatecken.
Linje+tur skrivs ini följande format: ”1-34”, där 1 är linjen och 34 är turen.
Exempel, filtrering efter tre linje+tur-kombinationer: 1-34, 4-45, 6-32
Menyn Operatör låter dig vid behov avgränsa sökningen till en vald operatör.
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När du valt sökkriterier i Historik: Välj sökkriterium och tryckt Ok för att bekräfta. Nu
öppnas en ny sökspecifik flik med tidsintervallet visat i fönsterfliken, se nedan:

• För att stänga historikfliken: Klicka i flikens stängningskryss.
Detaljfältet: Se informationskomponenterna i ärendet
Då du väljer ett ärende i listan på någon av flikarna visas detta ärendes komponenter I
detaljfältet under listan, se bilden nedan. Här kan du granska vilka
kommunikationskanaler som valts för varje komponent, spela upp ljudutrop etc.
• Notera: Då ett ärende innehåller flera textmeddelandeversioner adresserat till olika
kanaler visas dessa versioner på separata rader.

Rubrik

Beskrivning

Typ

Symboler visar de komponenter som ingår i ärendet
Trafikstörning:
Prognosförändring:
Textmeddelande:
Ljudutrop:
Vägbeskrivning:
Aktiverad (anropsstyrd) tur:
Samtrafikändring:

Beskrivning

Beskrivning för ärendekomponenten (för
textmeddelanden kommer meddelandetexten visas som
beskrivning)
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Rubrik

Beskrivning

Innehåll

Textmeddelande-text – Notera: Då flera versioner skapats
för olika kanaler visas dessa på separata rader i
detaljfältet.
Spela upp ljudutrop genom att klicka på spela-uppknappen:
Se vägbeskrivningen utritad på kartan genom att klicka
på vägbeskrivning-knappen:

, se nedan

Kanalgrupp

Den/de kommunikationskanalgrupper som valts för
ärendet/ärendekomponenten.

Kanal

Den/de individuella kommunikationskanaler ärendet
distribueras genom.

Aktiva tider
(konfigurationsberoende)

Med funktionen aktiva tider konfigurerad visas i denna
detaljfältkolumn alla tidsperioder/vecka
ärendekomponenten är aktiv enligt schemat. Se även
sektionen Aktiva tider i föregående kapitel: Nya
Trafikändringar.

Referensnummer

Ärendenummer – används för att identifiera ärenden och
för sortering efter ärende.
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Redigera/Ändra i ett ärende
1. Högerklicka på det ärende du vill ändra i listan (se nedan). Snabbmenyn för
ärenden visas.

2. Välj Redigera – detta öppnar ärendet i ett ”Redigera Trafikändringar”-fönster,
som ser ut och fungerar precis som verktyget Nya Trafikändringar. Se
föregående kapitel för hur du gör ändringar och sparar ditt ändrade ärende i
detta verktyg.

Ta bort (radera) ett ärende
För att ta bort ett (ej historiskt) ärende högerklickar du på detta i listan och väljer Ta
bort. Ärendet raderas direkt.
• Notera: Aktivera [anropsstyrd] tur-ärenden kan endast tas bort av Super Users.
Övriga användare ställer istället in en aktiverad anropsstyrd tur på vanligt sätt för att
”ta bort” aktiveringen.

Kopiera ett ärende
Ofta är det enklaste sättet att skapa ett nytt ärende att kopiera ett lämpligt ärende som
redan finns (du måste förstås kontrollera att urval, ljudutrop etc. passar ditt ”nya”
ärende…)
1. Högerklicka på ärendet du vill kopiera.
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2. Välj Kopiera till ny i snabbmenyn.

3. Ärendet kommer att öppnas i Nya Trafikändringar. Gör de önskade
ändringarna och spara ditt nygamla ärende (se föregående underkapitel).

Se ärendets informationspunkter på kartan
Genom snabbmenyn för ärenden kan du även visa de hållplatser/informationspunkter
och stationära skyltar ett informationsärende berör.
Informationspunkterna visas med symbolen

på kartan.

Skyltar visas med symboler – se kapitel 0 Mina skyltar för mer information. (Notera:
Skyltsymboler visas ofta inte på exakt den plats skyltarna står utan på en
”medelposition” mellan de informationspunkter skylten visar. Det finns däremot stöd i
systemet för korrekta skylt-positioner).
1. Högerklicka på informationsärendet för att öppna snabbmenyn.
2. Välj Visa på karta för att tända och zooma till
informationspunkterna/skyltsymbolerna på kartan, se bilden nedan.
Symbolerna kommer ligga kvar tills du släcker/tar bort dem – se efterföljande
stycke.
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Släck alla visade informationspunkter på kartan
1. Högerklicka på informationsärendet i listan för att öppna snabbmenyn.
2. Välj Ta bort alla markeringar från karta.

Se relaterade Trafikändringsärenden (historik)
Då nya Trafikändringsärenden är redigerade kopior av äldre ärenden kan det vara bra att
kunna se varje sådant ärendes ”släktträd”:
1. Högerklicka på informationsärendet i listan för att öppna snabbmenyn.
2. Välj Visa relaterade Trafikändringar. En ny flik öppnas med alla ärenden
som är relaterade till det valda ärendet (inklusive detta ärende). Informationen
motsvarar den vanliga visningen. Stäng fliken på vanligt sätt genom att klicka i
stängningskrysset.

Stäng relaterade-ärende-fliken
Klicka på stängningskrysset för att stänga fliken..
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Ta bort redigeringsläge (konfigurerbar funktion)
Då ett ärende öppnats för ändring av en användare markeras detta för alla andra
användare med en redigeringssymbol (en penna). I vissa fall kan du behöva manuellt ta
bort denna indikering för att själv göra de nödvändiga ändringarna – till exempel om
den som öppnat ärendet glömt spara och lämnat arbetsplatsen. Detta gör du med
menyalternativet Ta bort redigeringsläge.
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Excelexport
Du kan enkelt exportera de visade Trafikändringsärendena i Excelformat.
Gör såhär:
1. Välj flik/filtrera presentationen – det är de visade ärendena som kommer att
exporteras.
2. Tryck på Excelknappen. Ett ”Spara resultatet till Excel”-fönster öppnas.

3. Ändra vid behov filnamnet (standardnamnet är ”Trafikändringar”) och välj var
du vill spara filen.

4. Tryck Spara för att spara Excelfilen på angivet ställe.
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Kundsupport
Verktyg > Kundsupport

Verktyget kundsupport är framför allt till för dig som arbetar med att besvara frågor
från passagerare. Det är ett snabbt sätt att hitta kommande (och historiska) avgångar
från en vald hållplats eller ett valt hållplatsområde.

Notera: Du kan antingen välja hållplats direkt i verktyget eller öppna Kundsupport
genom snabbmenyn från valfri hållplats i övriga verktyg, om du tycker att det
arbetssättet är smidigare.

Verktygsöversikt
Kundsupport består, precis som våra rapporter, av en söksektion till vänster där du
väljer tid och hållplats(hållplatsområde), och en tabell där de resulterande avgångarna
listas.
• Du kan filtrera listan och sortera som vanligt. Ett fritextfilter, och filtermenyer för
hållplatsläge, linje och destination låter dig fokusera på endast relevanta avgångar.
• Välj att se de kolumner du behöver för lagom omfattande informationspresentation.
• Med lagom mycket filtrering hittar du snabbt en avgång som passare den frågande
passageraren.
Valt hållplatsområde,
tid

Scrolla till ”nu”
Klicka i för att
scrolla listan till
aktuell tid

Filtersektion

Kommande
avgångar
Sortera listan för
lämplig visning av
avgångarna från
den valda
hållplatsen.

Historiska
avgångar
De historiska
avgångarna kan
du använda som
utgångspunkt för
funktionen
kommande
passager, för
passagerare som

Välj tid, hållplats

Trafikändringar

I sökfältet väljer du när (nu/tidpunkt,
datum) och från vilken hållplats
passageraren ska åka.

All trafikinformation/ändrad trafik
relaterad till det valda
hållplatsområdet listas i denna
sektion. Visa dölj sektionen med
pilknappen i rubrikraden.
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Välj hållplats/hållplatsområde och tid
I söksektionen väljer du trafikdygn och hållplatsområde. Använd fritextfiltret för att
snabbare hitta rätt i hållplatslistan (som är sorterad i bokstavsordning).
• Notera: Du kan antingen välja hållplats direkt i söksektionen eller öppna
Kundsupport genom snabbmenyn från valfri hållplats i resten av Traffic Studio.
• Notera: Alla avgångar (historiska och framtida) under det valda trafikdygnet
kommer att visas i avgångslistan. Normalt är ”nu” /aktuellt trafikdygn förvalt i
söksektionen.

Välj trafikdygn.

Välj hållplats
Använd fritextfiltret att för snabbare hitta rätt hållplats i ett
stort trafiksystem. Klicka på raden för att välja.

Tips: Wildcard-stöd i filtret
Som i övriga fritextfilter kan du inkludera så kallade
”wildcards” i din filtertext för att direkt få alla relevanta
resultat listade, till exempel alla hållplatsområden vars
namn innehåller två textstycken med varierande
mellanliggande text.
Lägg in en asterisk (*) i filtertexten för att representera från
inget till valfritt antal valfria tecken i valfri ordning.
Lägg in ett frågetecken (?) för att representera ett enstaka
valfritt tecken.
Lägg in ett mellanslag ( ) för att att representera från ett
till valfritt antal valfria tecken i valfri ordning.
Lägg in Escapetecken (~) för att representera asterisk eller
frågetecken (som ju används som wildcard) i filtertexten.

Sök avgångar
enligt urval
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Ankomster och Avgångar
När sökningen är klar visas avgångslistan som inkluderar alla avgångar under det valda
trafikdygnet.
• Tips: Anpassa visningen genom att dölja onödiga kolumner för att se just den
information du behöver men inte mer. (Högerklicka på rubrikfältet och kryssa ur i
kolumnkonfigureringsmenyn.)

• Alla historiska avgångar är gråmarkerade. Listan är i utgångsläget skrollad till nästa
avgång.

Planerade
avgångar

Röd linje:
Aktuell tid
Historiska
avgångar
Trafikändringar

Rubrik

Beskrivning
Den linje avgången tillhör.

Linje

Destination

Turens destination

Tur

Turnummer

Typ

Turtyp: Ordinarie/Anropsstyrd tur, etc.
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Rubrik

Beskrivning

Status aktivering av tur

•

Ordinarie tur indikeras med blå fylld cirkel.

•

Ej aktiverad anropsstyrd tur indikeras med ej fylld lila
cirkel. (Denna tur körs alltså inte, enligt systemet, och
inkluderas inte i realtidsinformationen till
passagerare, etc.)

•

Aktiverad anropsstyrd tur indikeras med fylld lila
cirkel.

Notera: Du kan även i trafikinformationsfältet i underkanten
hitta mer information om aktiveringen av den anropsstyrda
turen. Varje aktivering skapar ett trafikärende.

Omlopp

Det omlopp turen tillhör

Förartjänst

Den förartjänst fordonet ör utsatt på

Hållplats

Hållplats

Sekvensnummer

Visar var längs turen hållplatsen är (vilket nummer i
hållplatssekvensen)

Tidtabell Ankommer

Då fordonet ankommer enligt tidtabell

Tidtabell Avgår

Då fordonet avgår enligt tidtabell

Prognoser Ankommer

(Framtida) ankomst enligt prognos. Om en avgång dras in (till
exempel vid kortvändning) visas prognosen överstruken.

Prognoser Avgår

(Framtida) avgång, enligt prognos. Om en avgång dras in (till
exempel vid kortvändning) visas prognosen överstruken.

Avgång

Historisk avgång enligt rapport

Fordon

Fordonsnummer, status

Avvikelse

Avvikelse från tidtabell

Status

Fordonets turstatus (på hållplats/avstånd till hållplats/avgått,
etc.)
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Rubrik

Beskrivning

Passagerarbeläggning:

Passagerarbeläggning, i procent.
100%: Antalet passagerare = antalet sittplatser
Över 100% = alla sittplatser + procent av antal ståplatser enligt
fordonsinformation.
Förar-genväg ”full buss” visas som 200%

Passagerare
Passagerare ombord, påstigande,
avstigande
Samtrafik från:

Planerad samtrafik – ta emot passagerare från:

Samtrafik till:

Planerad samtrafik – lämna passagerare till:

Senaste uppdatering:

Tidsstämpel, visar när avgångsinformationen senast
uppdaterades.

Filtrera och sortera avgångslistan
Använd fritextfiltret och de tre kategorifiltren för att se ett lämpligt urval av listan.
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Trafikändringar
I Trafikändringar-fältet i underkanten visas alla trafikändringar/trafikstörningar som
påverkar det valda hållplatsområdet, se nedan.
• Anpassa visningen genom att dölja onödiga kolumner för att se just den
information du behöver men inte mer. (Högerklicka på rubrikfältet och kryssa ur
i kolumnkonfigureringsmenyn.)

• Ett fritextfilter låter dig avgränsa visningen om listan över Trafikändringar är
lång.

Rubrik

Beskrivning

Typ

Symboler visar de komponenter som ingår i ärendet
Trafikstörning:
Textmeddelande:
Ljudutrop:
Aktivering av anropsstyrd tur:

Intern
beskrivning

Kortfattad beskrivning av ärendet.

Innehåll

Textmeddelande-innehåll/Trafikstörningsinfo

Giltig från

Datum och tidpunkt då ärendet börjar gälla.

Giltighet

Färgkodad visning av ärendets giltighetsstatus:
giltigt (nu aktivt) ärende
framtida (ännu ej aktivt) ärende
Historiskt (inte längre aktivt) ärende

Giltig till

Datum och tidpunkt då ärendet slutar gälla
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Rubrik

Beskrivning

Skapad av

Användare/fordon som skapade ärendet.

Skapad

Tidsstämpel då ärendet skapades.

Prioritet

Ärendeprioritet (Låg/Normal/Hög) – används för sortering i detta verktyg
och av visa externa PA-system för utropsprioritering.

Påverkar

Valda trafikdatanoder som påverkas av ärendet.

Omlopp

Ev. omlopp som valts och påverkas av ärendet.

Linje

Ev. linjer som valts och påverkas av ärendet.

Tur

Ev. turer som valts och påverkas av ärendet.

Operatör

Operatörer som påverkas av ärendet.

Egenskap

Då verktyget konfigurerats för att hantera alternativa störningstyper kan
denna kolumn i nuvarande version visa om en störning är av typen
inställd eller flyttad. Notera att endast hållplatser kan ha egenskapen
flyttad.
Dessa störningsegenskaper är tillgängliga för andra system över GTFS
RT.

Referensnummer

Ärendenummer – används för att identifiera ärenden och för sortering
efter ärende.

Skapad av
program

Den källa/det program som skapade ärendet:
Traffic Studio – Nya Trafikändringar
A.T.O.M: Consat webapplikation
Namn på externt system

Extern referens

Referensnummer från externt system

Ändra

En låssymbol indikerar om ärendet är skrivskyddat och ej kan ändras.

Notera: Du kan fortfarande öppna och detaljgranska ärendet i Redigera
Trafikändringar-fönstret (med snabbmenykommandot ”Redigera”), men
du tillåts inte återpublicera ärendet.
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Hämta upp passagerare (Trafikändringar-åtgärd)
Du kan från en framtida avgång direkt nå Trafikändringsåtgärden ”Hämta upp
passagerare” (se sidan 389).
Notera: Tillgången till denna funktion är konfigurerbar/användare.
Detta är ett praktiskt och naturligt sätt att använda Trafikändringsåtgärden Hämta upp
passagerare, eftersom hållplats och tur är förvalda då du valt avgång i listan.
Åtgärden resulterar i ett ärende som tydligt visar informationen på förarskärmen i
fordonet.

Kommande passager – hjälp passagerare som glömt något
ombord
Då en passagerare som glömt något ombord på ett fordon ringer och vill ha hjälp, kan
du med funktionen ”Kommande passager” informera passageraren när detta fordon
åter är i närheten av den hållplats där hen steg av.
1. I Kundsupport söker du upp hållplatsområdet/hållplatsen och letar upp den
historiska avgång (ankomst) passageraren anger. Detta ger dig länken till det
specifika fordonet där passageraren glömt kvar något.
2. Högerklicka på raden i Kundsupport och välj ”Kommande passager” i
snabbmenyn.
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3. Verktygsfönstret Kommande passager öppnas. I fönstret listas alla fordonets
kommande passager inom 100 meters radie runt den valda hållplatsen, enligt
fordonets utsättning.
(Notera att du kan få träffar på andra hållplatser i närheten.)

Kartvisning
Passageområdet visas
som en fylld cirkel på
kartan. Alla hållplatser i
cirkeln inkluderas i
träfflistan – detta ger
normalt ett antal
träffar i listan.

4. Berätta för passageraren när fordonet åter är i området och kom ihåg att
påminna om eventuell annan hållplats och den Destinationsskylt fordonet
kommer visa då det kör en annan tur.
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Kommande passager – översikt
Verktyget är mycket enkelt: Utifrån ditt fordons- och hållplatsval listas alla gånger detta
specifika fordon med nuvarande utsättning kommer passera inom 100 meters radie runt
den valda hållplatsen – oavsett vilken tur/linje fordonet då kör.
Du kan sortera och filtrera tabellen som vanligt, för att till exempel se nästa passage
överst eller underst i listan.
• Notera: Så fort en passage är historisk blir den raden grå.

Rubrik

Beskrivning
Grön prick: Kommande/planerad passage (enligt
utsättning)
Grå prick: Historisk passage, fordonet har redan
passerat på denna tur.
Ankomsttid enligt tidtabell

Tidtabell Ankommer

Tidtabell Avgår

Avgångstid enligt tidtabell

Hållplats

Hållplatsnamn (visas enligt konfiguration).

Linje

Linje – den linje fordonet kör då det passerar denna
gång

Destination

Turens destination – den destination fordonet har då
det passerar denna gång.
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Rubrik

Beskrivning

Omlopp

Det omlopp fordonet är utsatt på vid denna passage

Tur

Den tur fordonet kör vid denna passage (visas enligt
konfiguration).
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Verktyg för systemadministration
Kommunikationsenheter (radioenheter/grupper)
Verktyg > Kommunikationsenheter

Detta administrativa verktyg kopplat till verktyget Talkommunikation hanterar
”telefonböcker” för radioenheter. Använd verktyget för att ge handenheter eller
radiogrupper (linjegrupper eller trafikledningsgrupper) lämpliga namn.
I Talkommunikation kan du sedan söka på/välja dessa namn i stället för att behöva
komma ihåg långa anropsnummer.
• Välj operatör
• Välj trafikledning
• Två flikar: Handenheter och Talgrupper, listar och hanterar dessa separat.
• Namn och nummer adderas och editeras manuellt i de flesta system (men kan
importeras från tredjepartslösningar i vissa system).
Menyer: Välj Operatör och
trafikledning
”Telefonboken” nedan gäller detta val.

Flikar: Handenheter/talgrupper
Separat listning.

”Telefonbok”
Namn/beskrivning och anropsnummer
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Etikett/Rubrik

Beskrivning

Operatör

Meny: Valbara operatörer

Trafikledning

Meny: Valbara trafikledningar

Handenheter

Flik – listar handenheter

Talgrupper

Flik – listar talgrupper

Beskrivning

Namn/beskrivning enhet/grupp (används för val i
Talkommunikation).

Telefonnummer/Gruppnummer

anropsnummer

Typ av grupp

Meny: Grupptyper.
Notera: Stöds ej fult ut i nuvarande version av
systemet – grund för framtida funktionalitet.

Lägg till enhet/grupp (vald flik)
1. Skriv in namnet i ”Ny” cellen i Beskrivning-kolumnen.

2. Skriv in numret.

3. Klicka på ”Lägg till”-knappen eller tryck Enter.
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Ändra namn/nummer
1. Klicka på den cell du vill ändra på – ändra namn/nummer.

2. Tryck Enter.

Ta bort enhet/grupp
1. Klicka för att markera den rad du vill ta bort (orangemarkeras).

2. Klicka på ”ta bort”-knappen.
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Mina fordon
Verktyg > Fordon > Mina fordon

Verktyget Mina fordon listar all tillgänglig (statisk) information om fordonen i systemet.
Detta kan innefatta allt från chassi ID till utrustning för rörelsehindrade passagerare och
tillverkningsdatum. Verktyget innehåller ett operatörs- och ett fritextfilter för att du
lättare ska kunna sålla och hitta det du letar efter.
• Notera: Inkluderar Ert system extra fordonsinformation, utöver vad som ingår i
standarduppsättningen nedan, visas denna i en separat detaljinformationssektion för
det fordon du väljer i listan, se sista avsnittet i detta kapitlet.

Verktygsfönstret

I den här menyn kan du välja
att visa endast en operatör

Filtrera fordonslistan efter inmatad fritext. Alla celler
som innehåller filtertexten/numret visas. Se kapitel
8.4

Rubrik

Beskrivning

Operatör

Fordonsoperatör

Fordon

Fordonsnummer

Typ

Fordonstyp (buss, spårvagn, färja, snöplog etc.) visas som
den ikon som används för att symbolisera fordonet i
applikationen och typnamnet.

Systemadress

Unikt fordons systemadress

Nod-namn

I4M systemnodsnamn

Aktiv

(Ja/Nej) Om fordonet är aktivt eller inte
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Rubrik

Beskrivning

Rakeladress

Rakelnummer/ISSI

MSISDN-nummer

Fordonsmodemets telefonnummer

Chassi-ID

Chassisnummer

Externt ID

Externt fordonsnummer

Beskrivning

Visar fordonsdatas ursprung

Utrustning: Rullstol

(J/N) Fordonet är utrustat för rullstolstransport

Utrustning: Ljudinformation

(J/N) Fordonet är utrustat för ljuduppspelning

Ramp eller lift

Fordon har ramp/hiss för funktionshindrade passagerare

Handikappanpassad

(J/N) Fordon är utrustat för funktionshindrade passagerare

Låg ingång

(J/N) Fordon har låga dörrtrösklar/lågt insteg

Låggolv

(J/N) Fordon har låggolv

Barnvagnsplats

(J/N) Fordon har plats för barnvagn

Har toalett

(J/N) Fordon är utrustat med toalett

Utrustning: Visuell
information

(J/N) Fordonet har informationsskärmar

Anpassad för rullstol

(J/N) Fordon har rullstolsplats

Antal rullstolsplatser

Antal rullstolsplatser

Registrerat

Tid och datum då fordonet beställdes

Tillverkningsdatum

Tid och datum då fordonet tillverkades

Senaste ändring

Tid och datum då fordonet senaste ändrades

Road speed limiter

RSL tröskel (km/h)

Hastighetsgräns

Hastighetsgräns tröskel (km/h)

Varvtal ekonomi –
från

Övre varvtal ekonomis värde

Varvtal ekonomi – till

Undre varvtal ekonomis värde

Övervikt

Övervikt, tröskelvärde

Hög acceleration

Hög acceleration, tröskelvärde
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Rubrik

Beskrivning

Hård inbromsning

Hård inbromsning, tröskelvärde

Hård kurvtagning

Hård kurvtagning, tröskelvärde

Lutning

Lutning, tröskelvärde

Bränsleavtappning

Bränsleavtappning, tröskelvärde (l)

Lång
tomgångskörning

Lång tomgångskörning, tröskelvärde (sek)

Sittplatser

Antalet sittplatser i fordonet

Ståplatser

Antaler [tillåtna] ståplatser i fordonet

Extra information, valt fordon
I system som inkluderar ytterligare information, utöver vad som beskrivits ovan, visas
en detaljsektion då du markerar/väljer ett fordon i listan, se exemplet nedan.
Innehållet i denna sektion är dynamiskt och bygger på tillgängliga data. Notera att vissa
data kan ingå i både den vanliga listan och i detaljsektionen.
Detaljsektionen har sitt eget fritextfilter för snabb åtkomst av specifik information i en
potentiellt lång lista.
• Som i övriga verktyg avmarkerar du listan med Esc-tangenten (för att se hela den
vanliga tabellen).
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Fordonsgrupper
Verktyg > Fordon > Fordonsgrupper

Med verktyget Fordonsgrupper kan du gruppera fordon. Fordonsgrupper kan användas
i verktyget Talkommunikation för grupputrop.

Verktygsfönstret
Verktygsfönstret består av tre delar/sektioner. Alla sektioner har fritextfilter för att du
enkelt ska kunna hitta en specifik grupp/specifika fordon i långa listor.
• Vänster: En lista över alla aktuella fordonsgrupper.
• Mitten: Redigerbara fält för den valda/nya fordonsgruppen.
• Höger: Lista över alla fordon som kan adderas till gruppen.
• Notera att ett fordon kan tillhöra mer än en fordonsgrupp.

Lista över alla fördonsgrupper.
Klicka på en kolumn för att
sortera listan. Ta bort eller lägg
till grupper med knapparna.

Mata in gruppnamn och beskrivning.
Fältet Valda fordon visar alla fordon
som ingår i den valda gruppen.

Tillgängliga fordon som kan tilläggas i
fordongsgruppen.

Klicka på övre knappen för att flytta ett fordon från
”Tillgängliga fordon” till ”Valda fordon” I den aktuella
gruppen.
Klicka på nedre knappen för att flytta ett fordon från ”Valda
fordon” tillbaka till ”Tillgängliga fordon” för att ta bort det
från gruppen.
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Fritextfiltret
Du kan filtrera alla listor genom att skriva in text/nummer i respektive fritextfilter. Se
kapitel 8.4

Flytta fordon från/till en grupp
Du kan dubbelklicka på ett fordon, eller markera fordonsrad och använda en av
pilknapparna.
För att välja flera fordon, använd SHIFT och/eller CTRL på standard Windows-manér.

Skapa ny fordonsgrupp
1. Klicka på Ny (grupp) i Fordonsgrupper-sektionen.

2. Mata in gruppnamn och ev. beskrivning i Gruppdetaljer-sektionen.

3. Välj den operatör gruppen ska tillhöra. Fordonslistan fylls därefter enligt detta
val med operatörens fordon. Observera att det inte går att ändra operatör efter
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att du sparat gruppen.

4. Flytta de fordon du vill ska ingå i gruppen från Tillgängliga fordon till Valda
fordon.

5. Klicka på Spara för att spara gruppen. Den blå raden uppdateras med
gruppensdetaljer. Klicka på Avbryt för att sluta gruppskapelse utan att behålla
den.

Redigera en fordonsgrupp
1. Välj en fordonsgrupp i listan. I Gruppdetaljer-sektionen visas gruppnamn,
beskrivning och valda fordon. Notera att du inte kan ändra operatör.
2. Ändra namn, beskrivning eller lägga till/ta bort fordon.
3. Klicka på Spara för att behålla dina ändringar eller Avbryt.
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Ta bort en fordonsgrupp
1. Välj en fordonsgrupp i listan.
2. Klicka på Ta bort för att radera den från listan. Notera att gruppen tas bort
direkt. Du kan inte ångra dig.
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Felhistorik (fordon/skyltar)
> Visa fordonsfel för:
Snabbmeny informationspunkt > Felhistorik:

Fönstret Felhistorik, som nås genom snabbmenyerna för fordon respektive
informationspunkter i system med tjänsten felhantering aktiverad, kan visa både aktiva
och historiska systemfel/tekniska problem i fordonet, respektive skyltsystemet.
Notera: Fönstret för fordons- och skyltfel är identiska.
• Alla felkoder visas med en kort beskrivning av problemet och en tidsstämpel
som visar när felet detekterades i fordons-/skyltsystemet.
• Fel kan ha olika allvarlighetsgrad. Ett filter i verktygsfönstret låter dig se endast
fel med de allvarlighetsgrader du är intresserad av.
• Det vanliga fritextfiltret låter dig snabbt hitta fel utifrån ord i felbeskrivningarna eller
felkodssammanfattningen. Det gör det enkelt att hitta till exempel GPS-fel eller
dörrsensorfel i en lång lista.

Visning av aktiva fel i fordonssymbolen
I applikationer som har servicen felhantering aktiv (system- och
konfigurationsberoende) visas de fordon som har aktiva fel, alltså fel som inte är
åtgärdade, med en aktiva fel-statussymbol, se nedan.

Hitta fordon med aktiva fel
För att snabbt hitta de fordon som har aktiva (system)fel kan du använda ”Aktiva fel”filtret i verktyget Aktiva fordon, se kapitel 11.16
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Översikt
Verktygsfönstret är mycket enkelt, alla felkoder visas i en lista som kan filtreras med tre
olika filter.
• Fritextfiltret låter dig se endast rader/fel med minst en cell som helt/delvis matchar
filterinnehållet.
• Kryssa i inaktiva-rutan för att se alla fel, inte bara de nu aktiva.
• Allvarlighetsgradsfiltret låter dig filtrera bort alla felkoder som har annan
allvarlighetsgrad än de du vill se. Du kan till exempel filtrera bort allt utom kritiska
och stora (allvarliga) fel.
I den nuvarande versionen av verktyget måste felkoderna laddas manuellt – en ”Ladda”knapp låter dig uppdatera visningen för att inkludera eventuella förändringar efter
verktyget öppnades.

Fritextfilter

Inaktiva (visa även
åtgärdade/återställda fel)

Allvarlighetsgradsfilter

Rubrik

Beskrivning

Sammanfattning

Kort sammanfattning av felet – för snabb identifikation

Allvarlighetsgrad

Hur allvarligt felet är (inklusive om det är åtgärdat/manuellt
återställt).

Tid

Tid och datum då felet triggades i fordons-/skyltsystemet.
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Rubrik

Beskrivning

Beskrivning

En kortfattad beskrivning av problemet och hur felkoden
triggats. Normalt en lättförståelig beskrivning av vad som är fel.

Id

Unikt fel-Id
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Mina skyltar
Verktyg > Mina skyltar

Verktyget Mina skyltar listar alla informationsskyltar i systemet (inklusive webskyltar
och radioskyltar). Du hittar information om de hållplatser skylten visar information för
och dess geografiska läge (om detta är tillgängligt). Notera att skyltar konfigureras i
applikationen Configuration Manager eller i Depån/DFS (kommande funktionalitet).
• Ett skylttypfilter låter dig filtrera bort skyltar av typer du inte är intresserad av. I
dagsläget finns det tre skylttyper: Consat-skyltar (vanliga hållplats/terminalskyltar),
webskyltar (som visas i vanliga webbläsare) och radioskyltar - enklare batteridrivna
skyltar som får realtidsinformation över envägs FM-radio med låg bandbredd.
Notera att endast webskyltar som konfigurerats i Display Manager/Depån visas i
Mina Skyltar, URL-konfigurerade webskyltar visas inte.
• Det vanliga fritextfiltret låter dig snabbt hitta en skylt med ett visst namn eller en
skylt som täcker en viss hållplats.
• Listan kan konfigureras och sorteras på vanligt sätt, se kapitel 8.8.
(Notera: Du kan inte sortera efter Hållplatser-kolumnen.)
• Då du dubbelklickar på en rad i listan zoomar kartan till skyltens verkliga eller
”logiska” position, beroende på om den geografiska positionen är tillgänglig eller
inte. Skylten visas som en färgkodad symbol, se kolumnbeskrivningen nedan. (Den
logiska positionen är en medelposition mellan de hållplatser skylten visar.) Orange
linjer knyter de visade hållplatserna till skyltsymbolen på kartan.
Väljer du att ha funktionen ”visa på karta” aktiv kommer kartan att centreras runt
den för tillfället valda skylten i listan, då kan du till exempel byta rad med
piltangenterna. Kartan kommer att panorera till den för tillfället valda skylten.

Verktygsöversikt
Fritextfilter

Filter: Skylttyp

Visa vald skylt på kartan

Se skyltar av alla, eller endast valda
skylttyper (Consat-skylt/Web/Radioskylt)

Aktivera funktionen för att centrera
kartan runt den skylt/rad som är
vald för tillfället.
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Kolumnbeskrivning
Rubrik

Beskrivning

Typ

Symbol, indikerar skylttyp:

Notera: Endast webskyltar som inkluderats i databasen
(som konfigurerats med Display Manager) visas i listan.
Webskyltar som konfigureras med URL visas inte.

Notera: Skyltar som inte har geografisk position indikeras
med en statussymbol i nedre vänstra kvadranten:

Nuvarande produktionsstatus (konfigureras i
applikationen Display Manager):
Produktion
Drift

Test
Avstängd
Väntande (Installerad men ännu inte i produktion)

Beskrivning

Beskrivande namn/text (sättes i Display Manager)

Kommentar

Kommentarer (sättes i Display Manager)

Uppdaterades senast

Tidsstämpel, visar när skylten senast uppdaterades. (När
konfigurationen sparades.)

Uppdaterad av
användare

Den användare som senast uppdaterade skylten.

Skyltrubrik

Den rubriktext som visas på skylten.

Täcker hållplatser

Alla hållplatser skylten är konfigurerad att visa
prognoser/information för.

Skylt-ID

Skyltens unika ID i systemet.

Longitud

Geografisk position: Longitud (om tillgänglig)

Latitud

Geografisk position: Latitud (om tillgänglig)
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Skylttypfilter
Använd skylttypfiltret för att endast se skyltar av de typer du valt (Consatskyltar/webskyltar/radioskyltar). Filtret fungerar som övriga typfilter i systemet, se
kapitel 8.8.
Notera: Endast skylttyper som används i ditt system kommer att visas. Har ni endast
en skylttyp visas filtret inte alls.

Visa vald skylt på kartan.
• Dubbelklicka på en rad i listan för att zooma till skylten på kartan. Linjer mellan
skylten och de hållplatser den visar visualiserar skyltens innehåll.
• Du kan även klicka i funktionsknappen Visa vald skylt på kartan (se ovan) och
därefter klicka på valfri rad för att direkt zooma/panorera till skylten på kartan. Byt
vald rad med pilknapparna för att stega i skyltlistan.
• Notera: Om geografisk position inte ingår i datat, visas detta med en statussymbol
ovanpå skyltsymbolen. ( ). Skyltsymbolen på kartan kommer då att placeras på en
medelposition mellan de hållplatser skylten visar.
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Snabbmeny skylt: Skärmdump, Felhistorik
Skyltsymbolerna i listan och på kartan ger tillgång till snabbmenyn för skylt där du kan
välja på att hämta en skärmdump från skylten (”Visa: ####”) och se skyltens
felhistorik (om tjänsten felhantering är aktiverad). Se nedan.
Notera: Skärmdumpar och felhistorik är endast tillgängliga för Consat-skyltar (grön
skyltsymbol), inte från web- eller radioskyltar.
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Laddstationer
Verktyg > Laddstationer

Verktyget Laddstationer visar Era laddningsstationer för elfordon, inklusive geografisk
position på kartan och nuvarande status. Verktyget innehåller även kontroller för
fjärrstyrning av laddning (start/stop) och hård/mjuk omstart av laddningsstation.

Översikt
• Se/dölj laddningsstationer och etiketter på kartan genom att klicka i
motsvarande knappar i objektpaletten, se nedan.

•

Fokusera stationslistan med fritext- och status-filtren i verktygsfönstrets
överkant.

•

En Presentations-meny låter dig välja mellan visning av separata
laddningskontakter eller grupperad visning per laddstation eller effektgrupp
(ett antal laddningsstationer/kontakter som tillsammans inte får förbruka mer än
viss effekt, se efterföljande stycke.).
Filtersektion:
Fritextfilter, statusfilter
(laddstations-status).

Meny: Presentationsläge

Detaljer, Laddstation:
Här hittar du information om den laddstation som
laddningskontakten tillhör - antal kontakter
(lediga/används), total effektförbrukning – och knapp
för Reset (återställning/omstart) av laddstationen.
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Rubrik

Beskrivning

Laddstation

Laddningsstationens namn. Färgkodad symbol visar
stationens status, se nedan. (OCPP-term: Charge Point)

Externt ID

Laddningsstationen/-punktens externa ID

Beskrivning

”Användar”-identifiering/beskrivning

ID laddningskontakt

ID-nummer för varje kontakt/anslutningspunkt (OCPPterm för laddningskontakt är Connector)
Stationens nuvarande status i textform, alternativen
återfinns i statusfiltret, se nedan:

Status laddstation

Notera: Visas även grafiskt i Laddstation-kolumnen med
färgkoden enligt ovan.
Varaktighet

Den tid fordonet laddat

Laddning

Överförd energi (kWh).

Status
laddningskontakt

Pågående/avslutad laddning-indikation
Korrekt funktion/fel, etc.
Notera: Då laddare stängts av för att begränsa effektuttag
för Effektgrupp visas texten ”Effekttak för gruppen
överskridet”
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Rubrik

Beskrivning

Styrning

Manuell fjärrstyrning av laddning (på/av per
laddningskontakt)

Klicka på startknappen för att starta laddning.
Kommandot visas till höger om knappsektionen. Under
knapparna visar progressindikator att kommando
skickats.
Klicka på stop-knappen (aktiv under laddning) för att
avbryta laddningen.
Fordon

Fordon som nu laddar i stationen.

Notera: Om laddar-ID i fordonet ej kan mappas till
fordonsidentitet visas laddar-ID istället.
Du hittar även Laddar-ID i Mina Fordon (i detaljfältet).
SoC [%]

Laddande fordons SoC (State of charge), info från
laddaren.

Effekt [kW]

Nuvarande effektuttag för laddaren. Uppdateras ca en
gång per minut.

Uppdaterad:

Tidsstämpel, visar när information om stationen
uppdaterades.

Effektgrupp:

Om laddaren ingår i en effektgrupp (med gemensamt
effekttak) visas denna grupp här. Se även
Presentationsläge, Effektgrupp.
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Navigera i listan
• Då du i Presentationsmenyn valt att gruppera laddningskontakterna i Laddstationer
eller Effektgrupper delas listan in i sektioner – en sektion per
laddstation/effektgrupp.
Expandera/Minimera sektionerna för att se/dölja de ingående
laddningskontakterna genom att klicka på sektionsfältet (eller
expandera/minimera-symbolen i vänsterkanten).

• Dubbelklicka på en laddstationssymbol, eller någon av dess
laddningskontakter, för att zooma till stationen på kartan.
Notera: Av tekniska skäl markeras första laddningskontakten i listan under
laddstationssektionen då du dubbelklickar på laddstationssymbolen, men resultatet är
att du zoomar till laddstationen.
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• Klicka på en laddstationssymbol för att välja denna – till exempel för att se
laddstationsdetaljer i detaljfältet (se nedan).
Notera: Av tekniska skäl kan själva laddstationen inte väljas/markeras i listan, istället
markeras första laddningskontakten under laddstationssektionen då du klickar på
laddstationssymbolen, vilket i sin tur kommer välja detaljvisning för stationen.

Laddstations-/Effektgruppsektioner i listan
Då du i presentationsmenyn valt laddstationer eller effektgrupper som
presentationsalternativ, visas alla laddningskontakter grupperade.
Varje grupp indikeras med ett sektionsfält och de underliggande laddningskontakterna
kan visas eller döljas genom att du klickar på sektionsfältet för att
expandera/minimera gruppen.
Sektionerna innehåller översiktlig, anpassad information om gruppen, se nedan.

Sektionsfält, Laddstation: Statustext och info om
antal använda/lediga laddningskontakter,
summerad effekt alla laddningskontakter.
Sektionsfält, Effektgrupp: Nuvarande
effektuttag/gränsvärde för effektgruppen
(procentuell presentation) – markeras gul då 100%
överskrids.

Filtrering
Använd fritext och/eller statusfiltren för att hitta/övervara specifika
laddstationer/laddningskontakter eller bara se laddstationer med vald status.
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Presentationsläge
Välj presentationsläge i menyn för att se varje anslutning separat (Laddingskontakt),
grupperade per station (Laddstation) eller per Effektgrupp (se beskrivning nedan).

Visa laddstation på kartan
För att se en laddstations geografiska position kan du antingen dubbelklicka på
laddstationssymbolen (se föregående stycke) eller en av dess laddningskontakter i listan.
Eller så kan du aktivera ”Följ” (Visa på karta)-knappen och markera stationen (klicka på
laddstationssymbolen) eller någon av dess laddningskontakter i listan, se nedan.
Notera: Då ”Följ” är intryckt kommer kartvisningen följa din markering – det är bara
att klicka på en laddningskontakt i listan för att se motsvarande laddstation på kartan.

”Följ [markering]”
- Visa på karta

Detaljer, Laddstation

Då du väljer en laddstation eller en kontakt (rad i listan) tillhörande en laddstation och
”Detaljer”-knappen är aktiv kommer information och funktioner för laddstationen
att visas i detaljer-fältet, se nedan.
Här hittar du översiktlig information om laddstationens kontakter, laddstationens
externa ID, etc.
Dessutom hittar du en Reset (återställnings-) knapp som låter dig starta om eller
nollställa laddstationen, så kallad ”hård/mjuk reset”, se nedan.
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Återställning (Reset) av laddstation
I detaljer-fältet hittar du en knapp för att begära reset (återstart/nollställning) av
laddstationen.
När du trycker på knappen visas dialogrutan nedan, där du kan välja mellan hård reset
(återstart) eller mjuk reset (”nollställning” utan återstart). Då du väljer ett av alternativen
skickas en motsvarande reset-begäran till laddstationen.

En progressindikator visar därefter att begäran skickas och ett statusfält visar
meddelande/respons.
Efter ”Uppdaterad:” visas när den presenterade informationen senast uppdaterades.
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Effektgrupp
För att styra/begränsa maximalt effektuttag från ett antal laddare/laddningskontakter
(så kallad lastbalansering) kan dessa grupperas i en ”effektgrupp” med gemensamt
maximalt effektuttag. Detta är viktigt för att hålla nere elkostnaderna, vilka påverkas av
maximalt uttagen effekt.
• Effektgruppens namn, ingående laddningskontakter och maxeffektuttag konfigureras
centralt för systemet (utanför Traffic Studio-applikationen).
• För att begränsa maximalt gemensamt effektuttag kommer laddaren för det fordon
som har högst SoC (State of Charge) bland samtidigt laddande fordon att stängas av
då gruppen når det maximala effektuttaget.
• Det totala momentana effektuttaget visas i gruppfältet, inklusive hur stor andel av
maxeffekten som tas ut (%), se nedan. Överskrids gränsen indikeras detta med
gulmarkerade procentsiffror.

Till höger om gruppnamnet visas
just nu uttagen total effekt, och
hur stor andel av maxeffekten för
gruppen denna är [%].
Notera: Om maxeffekten
överskrids indikeras detta med
gulmarkerade procentsiffror. Se

Det är det laddande fordonets
SoC-värde som styr om dess
laddare stängs av då gruppen
når maximalt effektuttag.

Varje laddningskontakts
momentana effektuttag
(från elnätet) visas i denna
kolumn.

Det fordon som har högst SoC
stängs av först.

bild.
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Laddstation – historik
Högerklicka på en laddstationssymbol på kartan eller i listan (eller någon av dess
laddningskontakter) för att få upp laddstationens snabbmeny.
Här kan du välja ”Visa historik för laddstationen: ####”.

• Historiken öppnas i ett flytande fönster.
• Se ovanstående beskrivning av kolumnerna du hittar i historikfönstret.
• Varje historik-”lista” täcker ett dygn.
• Du kan vid behov välja annat datum/tid i menyn ovanför historiklistan. Klicka på
Load-knappen för att ladda data.
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OCPP Historik
Högerklicka på en laddstation och välj OCPP historik (OCPP History: ###) för att se
historiska informationstransaktioner till/från laddaren över OCPP-protokollet.
• Varje historik-”lista” täcker ett dygn.
• En informationstransaktion till eller från laddaren visas på varje rad.
• Ett fritextfilter låter dig snabbt hitta matchande transaktioner.
• Välj en rad (transaktion) för att se innehållet i denna i sektionen till höger, se nedan.
• Du kan vid behov välja annat datum/tid i menyn ovanför historiklistan. Klicka på
Load-knappen för att ladda data.

Detaljer, vald
transaktion i listan
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Rapportera fel (och begär omstart)
Snabbmeny Utsättningar/ snabbmeny fordon, då verktyget Utsättningar är
installerat

Verktyget Rapportera fel är kopplat till utsättningsverktyget. Det låter dig rapportera
fordonssystemfel och samtidigt begära en uppladdning av en diagnoslogg från fordonet
till DFS för vidare felsökning. En funktion för fjärr-omstart ingår också.
Rapportera fel är direkt kopplat till diagnosfunktionen i DFS och felrapporterna kan
även läsas i motsvarande fält i DFS-gränssnittet.

Rapportera fel, steg för steg:
1. Högerklicka på en fordonsrad eller en omloppsrad med utsatt fordon i
verktyget Utsättningar. Välj Rapportera fel i snabbmenyn. Menyalternativet
Rapportera fel är även tillgängligt i snabbmenyn för fordon i övriga verktyg om
du har utsättningsverktyget installerat.
2. Verktygsfönstret Rapportera fel öppnas, antingen flytande eller i vänstra
verktygsfältet.

3. Skriv in din mailadress och ditt telefonnummer (måste fyllas i) och en fel/problembeskrivning i Felbeskivningsfältet. Vill du starta om fordonsdatorn
klickar du i kryssrutan ”Omstart” under felbeskrivningsfältet.
Kontaktuppgifter
Fyll i mail och telefonnummer
(obligatoriskt)

Felbeskrivning
Beskriv problemet. Texten hamnar i
”problemloggen” i Dataförsörjningssystemet

Omstart
För att initiera en omstart (efter
diagnostikloggarna laddats
upp), klicka i denna kryssruta.

Spara/Avbryt
Klicka i Spara för att spara felbeskrivningen och
initiera uppladdning av diagnostiklogg och därefter
omstart, om rutan är ikryssad. Avbryt stänger
verktygsfönstret utan att spara informationen och
utan att initiera diagnostiklogg.
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4. Klicka på Spara för att spara felrapporten och initiera uppladdning av
diagnostiklogg från fordonet till DFS, och därefter starta om fordonsdatorn,
om Omstart-rutan varit ikryssad. Klicka på Avbryt för att stänga fönstret utan
att spara eller initiera diagnostiklogg/omstart.
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Geofence
Verktyg > Geofence

Verktyget Geofence använder du för att få information om och visa och navigera
mellan Geofence-områden på kartan. I systemet kan sådana virtuella områden
användas för en rad funktioner: De kan trigga informationsmail till valda användare då
(valda) fordon kör in i eller ut ur området, trigga signaljusprioritet, hantera terminaler
med många hållplatser, hantera lokal styrning av drivlinan på vissa Volvobussar,
bestämma lokalt definierade Driver Coaching-trösklar för till exempel lägre
maxhastighet i vissa områden, etc. Så kallade vägbegränsningszoner kan användas för
att trigga varningar (se kapitel 11.21) då ett för stort fordon kör in i en zon med
begränsad framkomlighet, eller kör för fort i en zon med ”hårt” bevakad maxhastighet,
som utanför en skola.
Ett antal olika geofencetyper hanterar dessa skilda funktioner – dessa är färgkodade i
Traffic studio (se beskrivningen nedan).
• Notera: Ett Skapa/Redigera Geofence-verktyg är tillgängligt för behöriga
användare. Detta verktyg låter dig namnge, skapa och redigera geofenceområden av
vissa typer.
• Geofence-områden av övriga typer kan administreras i den separata Consat Fleet
Management-applikationen. Notera att i denna applikation kallas
geofenceområden för ”zoner”.

Geofencetyper och färgkoder
Geofencetyp,

Inställningar/egenskaper

Beskrivning

färgkod

(möjliga i verktyget)

AC control zone

Zon för AC-styrning/
(tillåtelse AC på av inom
zonen)

-

Batterizon

Kundspecifik zon för
elfordons

-

Charging Monitor Zon

Zon för kontroll av elfordons
batteriladdning. Avvikelse
troggas när elfordon kör in
i/ut ut zonen med SoC
(State of charge) utanför
zonens konfigurerade
gränsvärden.

-
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Geofencetyp,

Beskrivning

Inställningar/egenskaper

färgkod
Coachingzon

(möjliga i verktyget)
Detta geofenceområde
används för styrning av
körbeteenderelaterade
funktioner, i dagsläget
endast övervakning av lokal
hastighetsbegränsning.

Kryssrutor: Rapportera (generera
händelse) vid in-/utpassage.

Tröskelvärde för hög hastighet i
zonen. Kan användas för
körstilsrelaterad funktionalitet
(Driver Coaching) i system som
innehåller denna funktion.
Notera: Coachingszoner kan
även, beroende på
systemkonfiguration, trigga
Varningar, se kapitel 11.21
Giltig-perioder då zonen är aktiv
(hastighetsbegränsningen
gäller).

(Verktygen Händelser/Händelser:
Historik kan visa
körstilsrelaterade händelser och
väbegränsningshändelser, se
kapitel 11.13 och 11.14).
GPS läge

Regenerationszon

Detta geofencområde styr
hur fordonen detekterar
rutten och rapporterar inom
områdets gränser. Det kan
till exempel användas för att
skapa ”vattenvägar” där
fordonet lastas på en färja
och fraktas över ett
vattendrag, och alltså inte
rullar trots att det följer
”rutten”.

Kryssrutor: Rapportera (generera
händelse) vid in/respektive
utpassage.

Zon för att trigga drivline
(filter)-regenerering
(dieselfordon)

-
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Geofencetyp,

Beskrivning

Inställningar/egenskaper

färgkod
Signalprioritets-zon

(möjliga i verktyget)
Signalprioritetszoner och linjer används för att styra
realtidsinformation till
signalsystem, eller för att
trigga trafiksignalprioritetsbegäran som
skickas till signalsystemet
(beroende på styrsystem).

Kryssrutor: Rapportera (generera
händelse) vid in-/respektive utpassage.

Zonens funktion är alltså
systemberoende. Vissa
signalsystem matas med
fordonsrapporter och har
egen logik för prioritet. Här
styr zonen hur fordonen
rapporterar (till
signalsystemet). Denna typ
av signalprioritetszon kan
skapas och editeras i
verktyget.

Tidsintervall (sekunder), Avstånd
(meter),
Tidtabellsavvikelse/ändring av
punktlighet (sekunder).

Rapportering inom zonen (tätare
rapportering viktigt för vissa
externa signalpriosystem):

Rapportering triggas av alla tre
funktionerna. Den gräns som
överträds härnäst triggar
skickande av fordonsrapport.

I andra system innehåller
zonen även geolinjer som
triggar prioritetsbegäran i
form av en enkel signal till
signalsystemet. Geolinjer
kan inte administreras i
detta verktyg. För denna typ
av signalprioritetszon
används verktyget för att
visualisera zonerna.
Säkerhetszon

Kundspecifik
hastighetsbegränssningszon

-

Terminal[område]

Terminalområden eller
”stora hållplatser” är
geofenceområden som
definierar ett område som
normalt rymmer många
hållplatser, så tätt
placerade eller utan
möjlighet till pålitlig GPSpositionering, att de måste
hanteras som en hållplats
av systemet.

Kryssrutor: Rapportera (generera
händelse) vid in/respektive
utpassage.

Tyst zon

Zon för styrning av
hybriddrivlina (kundspecifik)

-

Utsläppszon

Zon för styrning av
hybriddrivlina (kundspecifik)

-
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Geofencetyp,

Beskrivning

Inställningar/egenskaper

färgkod

(möjliga i verktyget)

Utsättningszon

Zon för att trigga automatisk
utsättning då fordonet kör in
i zonen

-

Vägbegränsningszon

Detta geofenceområde
används för att trigga
varningar för förare och
trafikledare att fordonet
(som är för brett/högt) är på
väg mot en vägsträcka med
hinder – för låg fri höjd eller
för smal vägbana eller att
det kör för fort i en
vägbegränsningszon med
maxhastighet.

Kryssrutor:Rapportera (generera
händelse) vid in/respektive
utpassage.

Tröskelvärden för fri höjd
respektive bredd (meter). Fordon
som är för brett/högt triggar
varning.
Tröskelvärde för ”Hög fart” inom
zonen. Används för att trigga
vägbegränsningsvarning vid
hastighetsöverträdelse runt
skolor, etc.

Giltig-perioder då zonen är aktiv.

Notera: För att inte sätta ett av
tröskelvärdena, mata inte in ett
värde i det fältet.
(Vill du bara markera begränsad
fri höjd/underfartshöjd fyller du
alltså bara i det värdet och
lämnar fältet för vägbredd
tomt.)

Notera: Normalt används inte
både höjd/bredd och hög
hastighet som begränsning, då
första ”begränsningstypen”
triggas vid inträde i zonen och
den andra triggas inom zonen –
mata alltså antingen in ena eller
andra begränsningstypen.
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Översikt
Geofenceverktyget är mycket enkelt:
• Alla geofence-områden i systemet visas i en lista.
• Klicka på ett geofence i listan för att få detaljerad information om detta i
detaljfältet till höger (för mer information om ”regler” och annan funktionalitet, se
den separata manualen för CTS Fleet Management/Volvo Fleet Management).
• Dubbelklicka på ett geofenceområde i listan för att zooma till detta på kartan.
• På kartan kan du högerklicka på ett geofenceområde och välja Visa
geofencedetaljer för att markera det i verktygets lista och se dess detaljinformation i
detaljfältet.
• Fyra filter, ett typfilter (”Regler”), ett operatörsfilter, ett fritextfilter och ett varningarfilter, låter dig snabbt hitta de geofenceområden du söker. Individuella områden kan
även visas/döljas efter behov för att göra kartbilden renare. Geofencelistan kan även
sorteras efter valfri kolumn.

Geofence-områdets
utsträckning/form och
position visas som
färgkodat fält.
Information visas i
skärmtips (tooltip).

Geofence visas/dölljs
med kartobjekt-paletten
(se kapitel 11.11).

Välj i listan för
att se detaljer
i detaljfältet,
dubbelklicka
för att zooma
till geofenceområdet på
kartan.

I geofenceverktyget
listas alla geofencezoner i systemet.
Typ/regler-, operatörsoch fritextfilter
underlättar om du har
många geofence att

I detaljfältet visas information
om det geofence du markerar
(väljer) i geofencelistan till
vänster. Övre sektionen visar
gemensam information och
undre typspecifika inställningar.

hålla reda på.
Tips: Tryck ”Esc” för att
avmarkera geofencezonen i
listan (och stänga detaljfältet).
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Kontroller, geofence-administration
Har du rättigheter att skapa, kopiera, editera och radera geofence hittar du knappar för
dessa funktioner i verktygslisten och på varje rad i verktygslistan, se nedan.
Notera: Om trafikdata ändrats så terminalområden påverkas (hållplats flyttas etc.)
indikeras detta med en varningssymbol, se nedan. Ett Varningar-filter låter dig lista alla
områden med varningar.
Lägg till/skapa nytt geofence
Varningar: Trafikdataändring som påverkar [terminal]-områdets
funktion

Visa/dölj geofence

Kopiera valt geofence

Radera geofence

Redigera
geofence

Snabbmeny, karta: Visa geofence-detaljer, dölj geofence
Du kan även utgå från en geofence-zon på kartan och välja att markera detta i
Geofence-verktyget, för att få mer information om ett område: Högerklicka på
geofence-zonen och välj Visa geofencedetaljer. Om flera geofence-zoner överlappar
visas alla i snabbmenyn.
Vill du rensa upp lite i kartvisningen kan du dölja specifika geofence genom
snabbmenyn (precis som om du klickat på visa/dölj knappen i geofencelistan) – välj då
Göm geofence.
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Tabellförklaring, geofencelista
Kolumn

Beskrivning

Geofence-färgkod:

Visar geofencetypen. Se typöversikt på föregående
sida.

Visa/dölj

Knapp för att visa dölja geofence individuellt.
Knappen indikerar om geofence-zonen visas på
kartan:

- Visas

- Döljs
- Redigera (i redigeringsfönster, på egen karta)
- Radera (bekräfta i dialogruta)

Geofencenamn

Geofence-zonens namn

Beskrivning

Geofence-beskrivning (om sådan matats in)

Ändrad

Tidsstämpel, visar när området skapades/senast
ändrades

Operatör

Operatör knuten till geofenceområde (om
tillämpligt).

Referensnummer

Unikt geofencenummer, för supportärenden

Tabellförklaring, detaljfält
Kolumn

Beskrivning

Regelnamn

Geofence-zonens namn/ namnet på regeln
applicerad på zonen

Aktiv

Om geofence-zonen (regeln) är aktiv (har effekt i
systemet) eller ej.

Vid inpassage

Om notifiering (händelse) vid inpassage är aktiv.

Vid utpassage

Om notifiering (händelse) vid utpassage är aktiv.

Ändrad

Tidsstämpel, visar när området (regeln för området)
skapades/senast ändrades
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Kolumn

Beskrivning

Referensnummer

Unikt geofencenummer, för supportärenden

Hållplats (Terminal)

Visar de hållplatser inom geofenceområdet som
knutits till terminalområde. (Som ”ingår” i terminalen.)

Odometer otillgänglig
(GPS-läge)

Fordon transporteras utan att köra själva i zonen
(t.ex. på färja) – frånvaro av odometersignal ok.

Hög hastighet
(Coaching-zon)

Hastighetsgräns i zonen

Aktiva/Giltiga perioder
(Coaching-zon,
Vägbegränsningszon)

De datum/veckodagar/tider zonbegränsningarna
gäller.

Underfartshöjd,
Vägbredd
(Vägbesgränsning)

Visar de vägbegränsningar som är satta för området
(mått i meter)

Rapportering i zon:
Tidsintervall
(Signalprioritet)

Styrning av tätare rapportering i signalprioritetszon:

Rapportering i zon:
Avstånd
(Signalprioritet)

Styrning av tätare rapportering i signalprioritetszon:

Rapportering i zon:
Tidtabellsavvikelse
(Signalprioritet)

Styrning av tätare rapportering i signalprioritetszon:

Rapportintervall i sekunder inom zonen.
(Rapportering till signalpriosystem)

Rapportintervall i meter inom zonen. (Rapportering till
signalpriosystem)

Rapportering då punktligheten ändrats mer än valt
värde (s) (Rapportering till signalpriosystem)

Filter, geofencelista
Om ditt system inkluderar många geofence kan geofencelistan (och därmed
kartvisningen) behöva filtreras för att bli hanterbar. Du hittar två filter som kan
användas samtidigt ovanför listan.

Typfiltret
Använd typ- (regel) filtret för att bara se geofence av de typer du väljer i filtermenyn.
Expandera typ-filtermenyn genom att klicka på ”Regler”-knappen och kryssa ur de
geofencetyper du inte vill inkludera/se. Listan och kartvisningen uppdateras direkt. När
du åter vill se de bortfiltrerade geofencetyperna är det bara att öppna menyn och kryssa
i dessa igen.
• Notera att typ- och fritextfiltret kan användas samtidigt. Du kan till exempel börja
med att bara lista/visa geofence av en viss typ och därefter filtrera fram ett fåtal av
dessa utifrån namn/beskrivning, med hjälp av fritextfiltret.
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Operatörsfiltret
Använd operatörsfiltret för att endast se geofenceområden som berör de operatörer du
väljer. (Du ser förstås bara information o de operatörer du har behörighet att se.)
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Källa-filtret
Använd detta filter för att endast se geofenceområden som importerats från vald källa.

Fritextfiltret
Använd fritextfiltret för att bara se geofence vars namn/beskrivning matchar
filtertexten (oavsett geofencetyp).
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Varningar-filtret (Terminalområden)
Klicka i Varningar-kryssrutan för att aktivera varningar-filtret. När detta är aktivt
listas endast geofence som har aktiva varningar. Dessa påverkar i nuvarande version
endast terminalområden och indikerar att trafikdata ändrats så hållplatser inom
terminalområdet påverkats (se stycket nedan om terminalområden).
Varningarna indikerar att terminalområdets funktion kan ha ändrats. Kontrollera alla
ingående hållplatser i terminalområden med varningar för att verifiera korrekt funktion
och ändra ingåede hållplatser vid behov.

Sortera tabellen efter valfri kolumn
För att anpassa visningen kan du sortera geofence-tabellen efter innehållet i valfri
kolumn. Se kapitel 8.4
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Terminalområden: Detaljinformation ändrat trafikdata
Terminalområden där trafikdata ändrats så nya hållplatser tillkommit eller inte längre
återfinns inom området, märks med varningssymbol i geofencelistan för att indikera
ändrad systemfunktion. (Använd varningar-filtret för att endast lista dessa områden, se
ovan.)
• Notera: Denna varning gäller även hållplatser som manuellt exkluderats i
terminalområden så det är alltså inte säkert att ett terminalområde med varningar har
fått förändrad funktion.
Då du redigerar ett terminalområde med varning (se följande stycke om att redigera
geofenceområden) visas mer ingående information om förändringen bakom varningen i
redigeringsfönstrets hållplatslista.

Då trafikdata ändrats så hållplatser
som förut var inom en terminalzon ej
längre är kvar, visas en varning ovanför
hållplatslistan.

Då trafikdata ändrats så hållplatser
tillkommit inom geofenceområdet, är
dessa hållplatser adderade till
hållplatslistan med varningssymbol. De
är i utgångsläget ej aktiva/ingår inte i
terminalområdet.
Skall dessa hållplatser adderas till
terminalområdet klickar du på
kryssrutan så den växlar till grön bock
och sparar ändringen, se följande
stycke om redigering av
geofenceområden.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

497 (687)

Coachingzon, Vägbegränsningszoner
Coachingzoner, som framför allt används för lokala hastighetsbegränsningar, har två
distinkta egenskaper: ”Hög hastighet” och giltiga perioder (från-till datum, dagar och
tidsperioder under dagarna).
Vägbegränsningszoner kan ha begränsad bredd, höjd och/eller ”hög hastighet”. Även
dessa zoner kan ha olika giltiga perioder.
Notera: Om du använder vägbegränsningszoner för att förhindra att för stora fordon
kör in i områden där de fysiskt inte får plats, var noga med hur du väljer giltiga perioder
– vissa saker är alltid giltiga (!).
Notera: ”Hög hastighet” i en coaching eller vägbegränsningszon konfigureras som den
hastighet som triggar ”Hög hastighet”-varning. Alltså någon km/h över tillåten
hastighet.
Då en förare uppnår ”hög hastighet” i en coachingzon under en giltig-period får hen en
varning i förargränssnittet och en händelse loggas som möjliggör uppföljning, statistik,
etc.
Motsvarande överskridande av hög hastighet i en vägbegränsningszon kan, beroende på
konfiguration, öppna varningsfönstret för vägbegränsning, etc.
Nedan ser du ett exempel på detaljvisningen av en coaching zon.

Maxhastighet i zonen

Giltiga perioder:
Multipla perioder med
olika inställningar
möjliga. Från-tilldatum, veckodagar
och tidsperioder/dag.
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Giltiga perioder
När du skapar eller redigerar en zon som kan ha vissa giltiga perioder adderas eller
redigeras dessa enligt nedan. Detta görs underst i fältet ”lägg till ny”/”redigera”. Se
exemplet nedan från fältet för vägbegrönsningszon.

Addera/redigera giltiga perioder

1. Lägg till en giltig period genom att klicka på

och därefter fylla i:

2. Välj den giltiga periodens start och slutdatum. Pilknapparna öppnar
kalendermenyer.

3. Addera veckodagar och tidsintervall, så många som behövs. Du kan skapa ett
veckointervall med alla veckodagar genom att klicka i ”välj alla” i menyn och
sätta en gemensam giltig tidsperiod, eller klicka ur välj alla och välj specifika
veckodagar (se nedan). För de dagar du valt väljer du giltig tidsperiod i
menyerna till höger [HH:MM till HH:MM]. Klicka på [+]-knappen för att lägga
till/spara det specificerade veckointervallet (dagar + tidsperiod).

4. Välj dagar + tidsperiod igen och tryck på [+] för att lägga till fler veckointervall.
Valfritt antal veckodag+tidsintervall kan läggas till i den giltiga perioden.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

499 (687)

Notera: Du kan även subtrahera tider från redan skapade veckointervall
genom att definiera dagar och tidsperiod och därefter klicka på [-] knappen.
Perioder kommer justeras/skaps för att definiera de giltiga perioder som
återstår.

1.

Välj veckodag/-ar.
Alla eller specifika.

2.

Välj giltig

3.

Lägg tid dag/tidsintervall
genom att klicka på [+]knappen.

tidsperiod under
valda
veckodagar.

5. När du klickar på [+] knappen läggs det definierade veckointervallet till i listan
(period per vald veckodag).

Behöver du ta bort Ett veckointervall i listan eller en hela perioden klickar du
på motsvarande ta bort-knapp [-], se nedan.

Radera hela perioden

Radera enskild dag + tidsperiod

Subtrahera
veckointervall enligt
menyval till vänster.

6. Upprepa steg 2-5 för att addera fler perioder vid behov.
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7. Spara dina ändringar (Sparaknappen är endast aktiv då zonen är skapad och alla
nödvändiga fält är ifyllda).

Skapa och definiera nytt geofenceområde
Är du behörig att skapa geofenceområden kommer du att se en extra knapp i
verktygsfältet, se nedan. Denna knapp öppnar det separata verktyget Lägg till ny i det
högra verktygsfönstret.
Notera: I redigeringsläge visas en skalindikering i kartans nedre vänstra hörn, se nedan.

1. Klicka på Lägg till ny-knappen

för att öppna Lägg till nyverktyget i högra
verktygsfönstret, och ett nytt
Redigera Geofence-kartfönster.

2. Välj typ av geofence du ska
skapa i typ-menyn.

3. Välj alla (grundval) eller den

operatör vars fordon ska
påverkas av geofenceområdet.

4. Skriv in ett namn på

terminalområdet och vid behov
en beskrivning.

5. Klicka på “Rita-knappen” i
Lägg till ny-fönstret för att
aktivera ritverktyget.
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Redigeringsfönstrets
navigeringskontroller (zoom).

6. Vänster-klicka och dra kartan

till den plats där du vill rita ut
området. Använd
zoomkontrollerna i övre högra
hörnet av kartfönstret för att få
rätt kartutsnitt, eller zooma
med musens skrollhjul.

7. Högerklicka på kartan för att

sätta ut den första
hörnpunkten. Fortsätt klicka ut
hörnpunkter på samma sätt för
att skapa området. Stäng
området genom att återigen
klicka på startpunkten, eller
tryck på Returtangenten för att
stänga.

8. Du kan vid behov addera

punkter genom att klicka på
kantlinjen och dra dem för att
forma om den slutna ytan.
Shift-högerklicka på en punkt
för att ta bort den.

9. Vill du radera det du ritat och
börja om trycker du på Esctangenten.

10. Notera: Hörnpunkter kan inte

placeras så gränslinjerna korsas,
vilket indikeras genom att
området växlar från grönt
(OK) till rött (Ej OK).
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11. Mata in

geofenceinställningarna för
om fordonen ska rapportera
vid in/utpassage, och för GPSläge om odometer ej kommer
att vara tillgänglig (som då
fordonen fraktas på färja vid
vattenpassage).

Vägbegränsningszon: Mata

in den fria höjd
(underfartshöjd) och/eller
vägbredd och/eller hög
hastighet, som utgör
begränsningarna inom zonen.
Notera: För att inte sätta en av
begränsningarna lämnar du det
fältet tomt.

Coachingzon: Denna zontyp
används framför allt för att
övervaka lokal
hastighetsbegränsning (som
runt skolor, etc.). Välj
minimum-hastighet som ska
trigga varning i zonen.

12. Terminalområden: Alla

hållplatser inom det nya
terminalområdet listas i Lägg
till ny Terminal-fönstret. Skall
någon av dessa hållplatser inte
inkluderas i terminalområdet
klickar du på denna hållplats
gröna bocksymbol i listan, som
då växlar till ett rött kryss.

Signalprioritetszon: (externa

system som matas med
fordonsrapporter): Välj
eventuell rapportering vid in/ut-passage och inställningar
för tätare rapportering i zonen:
Tidsintervall, avstånd och
ändring i tidtabellsavvikelse
kan alla trigga skickande av
rapport. Du kan välja en eller
flera rapport-triggers genom att
fylla i värden i rutorna.
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13. Spara det nya området genom

att klicka på Spara-knappen.
Redigera Geofence-kartfönstret
stängs.

Redigera geofenceområde
Notera: I redigeringsläge visas en skalindikering i kartans nedre vänstra hörn, se nedan.

1. Klicka på redigera-knappen på

den aktuella geofenceraden i
listan. Ett nytt Redigera
[geofencetyp]-fönster öppnas
i högra verktygsfönstret.

2. Ändra namn, beskrivning eller

andra inställningar i Redigera
[geofencetyp]-fönstret, se
föregående stycke om att skapa
nytt geofenceområde.

3. För att ändra

geofenceområdets form: Klicka
på “rita-knappen”. Nu kan du
högerklicka och dra
hörnpunkterna, eller klicka på
gränslinjerna för att addera
punkter – som därefter kan
dras till rätt plats för att ge
området rätt utsträckning.

4. Spara ändringarna genom att
klicka på Spara-knappen.
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Kopiera geofenceområde
Du kan snabbt kopiera ett befintligt geofenceområde för att skapa ett nytt (av samma
typ) område med andra inställningar.

1. Välj området du vill kopiera i
listan.

2. Klicka på ”Kopiera till ny”

3. Fyll i det nya områdets namn
och inställningar.

4. Klicka på Spara-knappen.

Radera geofenceområde
1. Klicka på radera-knappen på
områdets rad i listan.

2. Bekräfta att du vill radera
området i dialogrutan.
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Förare
Verktyg > Förare

Verktyget Förare används för att hantera förarinformation i systemet. Med det här
verktyget kan du lägga till, uppdatera och avaktivera/aktivera förare. Förare kan
däremot inte tas bort från systemet med detta verktyg.
Förare listas i det undre verktygsfönstret. Du lägger till eller uppdaterar
förarinformationen i vänstra verktygsfönstret.
Operatörsfilter

Förarstatusfilter

Fritextfilter

Se förare från alla/valda
operatörer.

Klicka i för att se aktiva förare, ej aktiva förare
respektive inloggade förare.

Skriv in namn/nr för att
snabbt hitta en förare.

Lägg till förare
Klicka för att lägga till ny
förare (visas i vänstra
verktygsfönstret, se
följande stycke).

Uppdatera/ändra
förare
Klicka för att uppdatera
förarinformationen för
vald förare (i vänstra
verktygsfönstret).

Logga ut förare
Klicka för att logga
ut vald förare från
fordon (endast aktiv
då föraren är
inloggad)

• Klicka på en rad för att markera/välja en förare
• Tryck Esc för att avmarkera

Rubrik

Beskrivning

Anställningsnummer

Anställningsnummer (Förar-ID).

Förnamn

Förarens förnamn.

Efternamn

Förarens efternamn.

Aktiv

Ikryssad ruta visar att föraren har aktiv status

Aktiv ändrad

Datum och tid när förarens aktiv-status ändrades senast.
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Rubrik

Beskrivning

Beskrivning

Fri beskrivande text om föraren.

Operatör

Den operatör föraren tillhör

Fordon

Om föraren är inloggad på ett fordon visas detta här
(fordonsnummer/namn)

Operatörsfilter
För att endast se förare från visa operatörer använder du operatörsfiltret. Tryck på
filterknappen för att expandera filtermenyn.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Förarstatusfilter
För att se förare med vald status – till exempel inaktiva förare eller bara förare som
just nu är inloggade på ett fordon: Tryck på filterknapen och kryssa i filtermenyn.
Listan uppdateras direkt.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Fritextfiler
Fritextfiltret låter dig snabbt hitta en förare med känt namn/nummer.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filter fungerar.
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Ny förare
För att lägga till en ny förare:
1. Klicka på Lägg till förare i verktygsfönstret Förare. I vänstra verktygsfönstret
visas ett inmatningsfält, se nedan.

2. Mata in ett unikt Förar-ID och övriga uppgifter (valfritt), se nedan.
3. Tryck på Spara för att spara förarinformationen.
Operatör
Välj Operatör där föraren är anställd.

Anställningsnummer,
För-, efternamn

Aktiv

Bild på föraren

Klicka i om föraren
är i tjänst (aktiv).
Klicka ur för att deaktivera föraren.

Klicka på Bläddra för att navigera och välja
bild på föraren.

Beskrivning

Förargrupper

Lägg till
kommentar eller
beskrivning.

Visar de förargrupper föraren
tillhör. Förargrupper definieras
externt (inte I Traffic Studio).

Spara
Klicka på Spara för att spara uppgifterna.

Uppdatera/ändra förare
När du markerar en förare i förarlistan och klickar på Ändra förare öppnas verktyget
Ändra förare i vänstra verktygsfönstret. Detta verktygsfönster motsvarar fönstret som
visas när du klickar på Ny förare (se ovan) med förarens uppgifter förifyllda.
Ändra de uppgifter som ska uppdateras och klicka på Spara. Skall du till exempel ändra
status för en förare från aktiv till ej aktiv klickar du ur Aktiv-kryssrutan och klickar
därefter på Spara. (Förare kan ej tas bort, endast deaktiveras när de ej längre är i tjänst.)
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Logga in förare (snabbmenykommando)
Du kan logga in en förare till ett valt fordon genom snabbmenyn för fordon, se kapitel
8.2. Denna funktion öppnar ett förenklat förar-popupfönster där du väljer den förare du
vill logga in. Notera att i detta fönster visas endast aktiva förare som inte redan är
inloggade på ett fordon, vill du ”flytta” en förare från ett fordon till ett annat behöver
du först logga ut hen från det första fordonet (med snabbmenykommandot Logga ut
förare, se nedan).
1. Högerklicka på fordonets symbol i något av Traffic Studioverktygen för att
öppna snabbmenyn för fordon. Välj Logga in förare.
2. Popupfönstret Logga in förare visas. Detta är en filtrerad version av det
vanliga förarverktyget, med samma filtreringsmöjligheter. En blåmarkerad ruta i
botten på fönstret påminner dig att du behöver välja förare i listan att logga in
på det angivna fordonet.

3. Klicka på den förare du vill logga in. (Filtrera listan vid behov, se beskrivning
av filtren ovan.)

4. Klicka på Logga in förare-knappen för att logga in föraren på fordonet.
Avbryt stänger popupfönstret utan att logga in någon förare.
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Logga ut förare
Det finns tre enkla sätt att logga ut en förare i Träff Studio:
• Högerklicka på fordonets fordonssymbol någonstans i applikationen och välj Logga
ut förare i snabbmenyn, föraren loggas ut omedelbart (ingen bekräftelsedialog).
• Högerklicka på fordonsnumret i förarlistan i Förare-verktyget och välj Logga ut
förare i snabbmenyn, föraren loggas ut omedelbart (ingen bekräftelsedialog).
• Markera föraren i förarlistan och klicka på knappen Logga ut förare i verktygsfältets
nedre högra hörn.
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Mjukvarudepå (DFS)
Verktyg > Mjukvarudepå (DFS)

Verktyget Mjukvarudepå (DFS) visar webgränssnittet för
DFS/Konfigurationshanteraren.
(Beroende på konfiguration kan du behöva skriva in användare och lösenord för att
kunna logga in.)
• Gränssnittet öppnas med översiktsfliken vald.
• Skrolla för att se hela gränssnittet.
• Se den separata Configuration Manager-manualen (endast tillgänglig på engelska) för
beskrivning av detta gränssnitts alla funktioner.
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CCTV-media
Verktyg > CCTV-media
Snabbmeny, fordon > CCTV media, Begär uppladdning av CCTV media: ####

Verktyget CCTV-media använder du för att begära att valda fordon laddar upp CCTVmedia (filmer från alla kameror i ett fordon) inspelad under en vald period till
centralsystemet.
Verktyget låter dig även ladda ner dessa filer från centralsystemet till din dator för (ev.)
dekryptering och uppspelning. (Du behöver förstås lämplig uppspelningsapplikation
och krypteringsnyckeln för att se krypterade filmer).

Översikt
• I verktygets övre sektion, Begär uppladdning av CCTV media, hanteras
uppladdningsbegäran. Här väljer de fordon du vill ska ladda upp sina mediefiler till
centralsystemet.
Du kan välja fordon antingen direkt i listan eller genom snabbmenyn för fordon, se
nedan.
• Upp till 15 fordon kan väljas för varje uppladdningsbegäran.
Tips: Använd verktyget Kundsupport för att till exempel hitta de fordon som
passerade en viss hållplats vid en viss tid och markera fordonen i listan ett efter ett
genom att välja CCTV… i snabbmenyerna för fordonen.
• Därefter väljer du den tidsperiod du är intresserad av (starttid och inspelningens
längd/intervall).
• Du kan även lägga till ett namn och en kommentar till din uppladdningsbegäran –
en mycket bra idé för att hålla ordning på alla filer.
Notera: När du laddar ner filer sparas de till en undermapp med det angivna
namnet, om du matat in ett.
• Påbörjade uppladdningsbegäran visas i ”CCTV begärda uppladdningar”, en rad
per fordon. Mätare visar uppladdningsförloppet för varje fordon.
• När en uppladdning är klar tas den bort från CCTV begärda uppladdningar-listan.
• Om ett fel inträffar så uppladdningen inte kan genomföras, visas detta med
felmeddelande i statuskolumnen. Fordonsraden ligger kvar i listan.
• I den nedre Tillgängliga CCTV filer-sektionen ser du alla filer (per fordon) som
laddats upp till centralsystemet och som är tillgängliga för nedladdning till din dator.
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Välj rad och klicka på Ladda ner för att ladda ner filerna från fordonet till mappen
”CCTV media”. När nedladdningen är klar kommer raden få statusen
”Nedladdad”
Notera: Tillhör filerna en uppladdningsbegäran med namn kommer en undermapp
skapas med detta namn och alla filerna från fordonet sparas i denna.
• För att nå de nedladdade filerna från ett fordon väljer du detta i listan och trycker
sedan på knappen Nedladdade filer. Är ingen rad i listan vald öppnar Nedladdade
filer-knappen CCTV media-mappen med alla nedladdade filer.
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Snabbmenyval av fordon
Du kan genom snabbmenyn för fordon välja detta fordon för begäran av uppladdning
av mediafiler. Är CCTV media inte öppet kommer verktyget först öppnas och därefter
väljs fordonet i fordonsmenyn.

Tips: Vill du addera fler fordon till samma uppladdningsbegäran kan du upprepa
snabbmenyvalet för dessa i valfritt TS-verktyg för att ”fylla i” dem i fordonsmenyn.
1. Välj (upp till 15) fordon

Verktygslayout – arbeta uppifrån och ner

Kryssa i direkt i listan för att välja
1 till 15 fordon, eller kryssa i listan
genom att välja CCTV… i
snabbmenyn för varje fordon du
vill inkludera.

2. Välj starttid och varaktighet
I vänstra menyn väljer du när det
mediautsnitt du vill se ska starta (datum,
klockslag). I högra menyn väljer du hur lång
tid (i minuter) som ska laddas upp till
centralsystemet. Sluttiden indikeras till
höger.

3. Namn/beskrivning (valfritt)
Mata in namn och beskrivning för
uppladdningsbegäran för att hålla
ordning/hålla ihop de olika filerna från
fordonen

4. CCTV begärda uppladdningar
Här ser du alla begärda uppladdningar (per
fordon) och deras status, vem som begärt
uppladdningen, etc.
Du kan ta bort en begäran genom att
markera denna och klicka på ”Ta bort”knappen.

5. Tillgängliga CCTV filer
I den här listan ser du alla mediafiler (per
fordon) som finns tillgängliga för
nedladdning från centralsystemet.
Välj en rad och klicka på ”Ladda ner”knappen för att ladda ner filerna från detta
fordon till din lokala ”CCTV media”-mapp.
Status ändras till ”Nerladdad”.
Notera: Har uppladdningsbegäran ett
namn skapas en undermapp i CCTV
media med detta namn. Alla filer i denna
begäran kommer sparas där när du
laddar ner dem.
Mappen når du genom att välja raden i
listan och klicka på ”Nedladdade filer”knappen längst ner till höger.
Du kan ta bort en cctv-fil (set) genom att
markera denna och klicka på ”Ta bort”knappen.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

514 (687)

Rubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnamn/-nummer

Start

När filmerna startar

Varaktighet

Hur lång tid filmerna täcker Mediefilens längd [TT:MM]

Status

Upp/nedladdningsstatus, progressmätare:
Uppladdning begärd men har ej startat:

Statusalternativ i övre listan, CCTV begärda uppladdningar:
Ladda upp, beställd
Laddar upp
Ladda upp, Fel

Statusalternativ i undre listan, Tillgängliga filer:
Uppladdad, tillgänglig
Nerladdad
Nerladdad, Fel
Användare

Användare som initierat uppladdningen/nedladdningen

Namn

Beskrivande namn på uppladdningsbegäran (Endast Windows
directory-kompatibla tecken). Använd för sortering av listan. När
filerna laddas ned sparas de i undermapp med detta namn.

Kommentar

Ytterligare beskrivning, till exempel ärendet/händelsen bakom
uppladdningsbegäran

Tidsstämpel

När uppladdningsbegäran gjordes/nedladdningen startades.

ID

Tekniskt ID-nummer för uppladdningsbegäran

Kameror

Fordonets kameror, till exempel ”1,2,3”. Resulterande mediafilerna
namnges med ID (se ovan) + _kameranummer

Begärd

Tidsstämpel visar när nedladdningsbegäran gjorts
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Nedladdning av ej fullföljd uppladdningsbegäran
Den normala arbetsgången är ju att ladda ned kompletta filuppsättningar från varje
fordon, alltså de uppladdningsbegäran som listas i den undre Tillgängliga CCTV filerlistan och som har status Uppladdad, Tillgängliga.
Men om en uppladdningsbegäran inte kan fullföljas av någon anledning kan det i vissa
lägen vara intressant att ändå ladda ner de filer som hittills laddats upp till
centralsystemet. Då kan du markera denna rad i övre CCTV begärda uppladdningarlistan och sedan klicka på Ladda ner.
De filer som hunnit laddas upp innan avbrottet kommer då att laddas ner på samma sätt
som om du laddat ned kompletta filer från den undre listan, se nedan.

Arbetsgång, steg för steg
Detta är ett enkelt verktyg med relativt begränsad funktionalitet. När du begär
uppladdning av media från fordon och därefter laddar ner dessa filer till din dator
jobbar du uppifrån och ner i verktygsfönstret:
1. Använd antingen snabbmenyn för fordon och menyalternativet ”CCTV
media, begär uppladdning…” för att (öppna verktyget och) direkt välja
fordon - eller kryssa i de fordon du vill hämta mediafiler ifrån direkt i
fordonslistan.

2. Välj starttid och hur lång tid inspelningarna ska täcka i Start och Varaktighetmenyerna. Öppna kalendern med menypilen och välj datum (eller skriv in
datum i menyfältet) och skriv in starttid [TT:MM]. Välj därefter hur lång tid
som ska täckas av inspelningarna i Varaktighet-fältet [TT:MM].
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3. Mata in ett lämpligt namn på uppladdningsbegäran. (Endast Windows
directory-kompatibla tecken kan användas.) Det kan vara praktiskt att förtydliga
med en kommentar/beskrivning av ärendet i detta fält.

4. Klicka på Ladda upp-knappen för att skicka uppladdningsbegäran till de valda
fordonen.

5. Då du begärt uppladdning kommer varje fordons uppladdningsbegäran listas i
den mellersta listan, med status och progress. Misslyckas uppladdningen
kommer systemet försöka flera gånger.
6. Så fort en uppladdning är klar tas denna bort från mellersta CCTV begärda
uppladdningar-listan och flyttas till Tillgängliga CCTV filer-listan, för att
visa att du nu kan ladda ner filen från centralsystemet till din dator.
7. För att ladda ner filerna i en uppladdningsbegäran, välj denna i TillgängligaCCTV filer-listan och klicka på Ladda ner-knappen. Nedladdningsprogress
visas i ststuskolumnen och status växlar till Nedladdad” när processen är klar.
Filerna kommer sparas i den lokala Nedladdade filer-mappen. Tillhör de en
uppladdningsbegäran med namn sparas de i en undermapp med detta namn.
8. För att nå de nedladdade filerna från ett visst fordon/uppladdningsbegäran:
Välj raden i listan och klicka på ”Nedladdade filer”-knappen i nedre högra
hörnet, för att öppna mappen med alla nedladdade filer.
Markerar du inget i listan utan klickar direkt på Nedladdade filer öppnas CCTV
media-mappen där du hittar alla undermappar plus filer som inte ingår i
namngiven uppladdningsbegäran och därför har hamnat direkt i huvudmappen.

• Notera att i undermappen som skapas då du laddar ner en namngiven
uppladdningsbegäran sparas även en ReadMe.txt-fil med information om tidsperiod,
fordon, kameror…
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Ta bort uppladdningsbegäran eller cctv-fil[set]
För att ta bort en uppladdningsbegäran från listan (till exempel då fordonet inte svarar
alls) eller cctv fil-set från undre listan (för att frigöra plats på servern): Välj motsvarande
rad och klicka på sektionens Ta bort-knapp. En dialogruta visas där du kan addera en
kommentar varför du tog bort begäran/filen. Klicka OK för att ta bort.
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Rapporter (Statistik)
Arbetsflöde och gemensamma funktioner i rapporter
Gemensamt för alla rapportverktyg i TrafficStudio är att de är uppbyggda av två
sektioner, en till vänster där du specificerar vad som ska ingå i rapporten, och en till
höger där resultatet presenteras (se bilden nedan). När verktyget öppnas är den högra
sektionen tom - du har ju ännu inte skapat någon rapport.

Så här skapar du rapporten:
1. I sektionen till vänster, Rapportindata/ rapportparametrar, börjar du med
att specificera vilken tidsperiod rapporten ska täcka och vilka fordon/linjer och
så vidare som ska inkluderas.

Skapa rapport
Klicka på Skapa rapport när
du gjort dina rapportindataval. Rapportindata-fönstret
minimeras och rapporten
presenteras i verktygsfönstret
(se bilden nedan).

Rapportindata/ rapportparametrar
Här definierar du vad som ska ingå i rapporten.

2. När du matat in önskade rapportindata trycker du på Skapa rapport. Fönstret
för rapportindata minimeras och lämnar plats för den resulterande rapporten:

Expandera
Rapportindatasektion
Vill du ändra i rapportens
avgränsning expanderar du
rapportindatasektionen, gör
dina ändringar och genererar
en ny rapport med Skapa
rapport-knappen

Rapporten kan analyseras direkt, skrivas ut eller exporters i Excel-format. Vill du ändra
rapportindata expanderar du rapportindatasektionen med expansionsknappen (se ovan)
och ändrar dina val för att därefter generera en ny rapport med Skapa rapport.
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Exportera till Excel
Det är möjligt att exportera data från rapporten till Excel genom att klicka på knappen
Exportera till Excel i Funktionslisten. Ett fönster öppnas där du kan välja namn på filen
och var du ska spara den.
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Trip Playback
Trip playback-rapporten låter dig spela upp och analysera valda delar av den historiska
trafiken, både med hjälp av rapportens inbyggda karta och alla loggade
fordonsrapporter i listform.
• Rapporten kan (med olika färgmärkning) visa upp till tio valda fordon/linjer/omlopp
under en vald tidsperiod, ett valt datum.
• Alla loggade fordonsrapporter visas med inkluderad detaljinformation i rapportlistan
för detaljerad granskning av alla/utvalda händelser.
• Precis som namnet antyder kan du ”spela upp” loggade händelser, både med vald
uppspelningshastighet och vid behov manuellt, steg för steg, och på det sättet
analysera sådant som bytespassning, passagerardata vid förstärkningstrafik, off-routehändelser etc.
Den visade informationen är densamma som i fordonshistorik-verktyget, med den stora
skillnaden att Trip Playback hanterar många fordon samtidigt och presenterar de körda
rutterna på en egen karta, utan relatidsinformation som kan röra till presentationen.

Rapportindata
• Notera: Du kan söka max 10 fordon/linjer/omlopp
Tidsintervall: Väj datum (skriv i fältet eller
välj i kalendern), välj tidsintervall under valt
datum.
Urvalstyp, meny: Välj fordon/linjer/Omlopp.
X-knapp: Nollställ urval

Välj fordon/linjer/omlopp genom att kryssa
i motsvarande rutor.
Använd fritextfiltret för att snabbt hitta de noder du vill
välja.

Generera rapporten enligt
valen ovan
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Översikt
Den genererade Trip Playback-rapporten består av en listsektion med alla sökta
fordonsrapporter (undertill), en karta som visar alla fordons planerade och loggade
körvägar och en mellanliggande uppspelningssektion med knappar och kontroller.
Listsektionen innehåller både fritextfilter och händelse-filter – för att du ska kunna hitta
specifika rader/fordonsrapporter och kunna fokusera på vissa händelsetyper.
Med hjälp av kontrollerna kan du spela upp den loggade trafikinformationen i vald
hastighet, stoppa uppspelningen, och enkelt flytta dig framåt eller bakåt i tiden – för att
analysera händelser i detalj.
Alla fordonsrapporter, inklusive detaljerad information, är presenterade i den
underliggande listan som stegas igenom när du ”spelar” upp rapporten. Du kan klicka i
listan för att navigera snabbt och enkelt och använda upp/ned-piltangenterna för att
stega framåt och bakåt bland fordonsrapporterna.
• Tips: Håll nere upp/ned-piltangenten för att snabbt ”spela upp” det loggade
händelseförloppet framåt respektive bakåt. Ett alternativ till
uppspelningskontrollerna.
• De sökta fordonen/linjerna/omloppen får automatiskt allokerade färgkoder som
används för identifikation både i fordonsrapportlistan och i de plottade rutterna på
kartan. Notera att flera fordon på en vald linje eller ett omlopp (vid
förstärkningstrafik) får samma färgkod på kartan.
Planerade, loggade rutter på kartan.
Färgkodade för snabb idenfifikation (även skärmtips tillgängligt). Planerad rutt är
grå, halvgenomskinlig med hållplatscirklar.

Rutternas färgkod i
kartobjektpaletten.
Visa/dölj enskilda rutter
genom att klicka på
palettknapparna (skärmtips
visar vilket
fordon/linje/omlopp som
representeras av vilken ruttknapp/färg). Visa/dölj
etiketter.

Meny: Konfigurera
etiketter
Välj [fordons]-etikettinnehåll
(lista och karta)

Uppspelningskontroller
Spela upp (med vald
hastighet) och navigera I
loggat data med
tidsreglaget.

Listvy: Fordonsrapporter
Här listas alla fordonsrapporter från de valda fordonen (färgkod för snabb identifiering av olika fordon), under den valda tidsperioden.
Klicka I listan för snabb navigering till en viss fordonsrapport.
Tips: Håll ned upp/ned-piltangenterna för att spela upp förlopp framåt/bakåt – ett snabbarbetat alternativ till uppspelningskontrollerna i
mellansektionen.
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Rubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnummer, presentationsfärg (karta) och GPSkörriktning vid tidpunkten för rapporten. (Då fordonet står
stilla saknas körriktning.)
(GPS) Körriktning
Körriktning då fordonsrapporten
skickades (norr är uppåt). Riktning inte
tillgänglig när fordonet stpår stilla.

Presentationsfärg
Den automatiskt/manuallet valda förg
fordonets loggade rutt kommer att
visas med på kartan.

Fordonsnummer, etikett
(konfigureras i menyn
”Etikett”, se efterföljande
stycke).

Fordonsstatus

Symboler visar utvald statusinformation från
fordonsrapporten:
Dörr öppen (minst en dörr öppen)
Stannar-knapp intryckt/aktiv

Passagerare

Ombord, påstigande, avstigande

Notera: Om passagerare stannat kvar ombord då turen
avslutas visas dessa inom parentes i sista
passagerarrapporten på turen. Dessa passagerare visas
även separat i följande turs första passagerarrapport, se
nedan.

Notera: Om passagerare stannat ombord sedan
föregående tur indikeras detta genom att detta antal
visas separat i följande format efter första hållplatsen på
aktuell tur: (Passagerare fr. föregående tur + nya
passagerare första hållplatsen) Totalt ombord, se exempel
nedan.

Inom parentes visas statusinfo, t.ex ”Inte på tur”.
Omlopp

Omloppsnummer, operatör

Linje

Linjenummer, inklusive operatör.
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Rubrik

Beskrivning

Förartjänst

Förartjänst (om tillgänglig - systemberoende)

Driver (förare)

Inloggad förare (om tillgänglig)

Destination

Destination. Om fordonet har en "löpande destination" i sin
planerade rutt, som skiljer sig från sin slutdestination,
kommer den att visas i tabellen som "Löpande destination
(slutdestination)" tills fordonen har passerat "löpande
destinationen ".

Tur

Turnummer/namn

Tur status

Turens status:
Mellan – Fordonet mellan turer
Inväntar – Inväntar turstart
Startad – Tur har startat
Utanför rutt – Fordonet ej på rutt
Avbruten – Turen har avbrutits
Avslutad – Turen avslutad
I kö – Fordonet står i kö
Övning (utbildning)
…
Notera: Fordon som kör förstärkningstrafik har även
turstatusen ”Förstärkning”.

Stop (Hållplats)

Inklusive ev. hållplatsläge

Avstånd

Avstånd till hållplatsen när fordonsrapporten
sänts/Fordonsmeddelande (se Appendix A för
förklaringar).

Avvikelse

Avvikelse från tidtabell.
Den tid fordonet stannade vid hållplatsen.

Hållplatstid

Tiden vid hållplats räknas från första dörröppning inom
hållplatsområdet tills fordonet börjar rulla efter att
dörrarna stängts sista gången. Föraren kan alltså öppna
och stänga dörrarna flera gånger och fordonet kan röra
sig inom hållplatsområdet mellan dörröppningarna utan
att tiden vid hållplats påverkas.
Tiden vid hållplats rapporteras av fordonet först när det
lämnar hållplatsområdet.
Se även Appendix A för information om de viktigaste
fordonshändelserna och när dessa rapporteras.

Utsatt

Utsättningsnummer
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Rubrik

Beskrivning

Tur

Tur

Systemtid

Tid enligt systemet

Fordonstid

Tid enligt fordonsdatorn

Sekvensnummer

Löpande sekvensnummer för fordonsrapporten som
informationen på raden är hämtad i från.

Giltighet, realtid

Giltighetsflagga för fordonsrapporten
(realtidsmeddelandet).
OK eller flagga/-or som indikerar fel/problem. Är flera
flaggor satta visas dessa kommaseparerade.
Möjliga [o]giltighets-flaggor:

Ogiltigt omlopp: Fordonet rapporterar från ett annat
omlopp än det som är utsatt/angivet i centralsystemet.
Ogiltig tid – omlopp: Fordonet kör sitt omlopp med större
avvikelse mot tidtabell än tröskelvärdet. (4 timmar i
standardkonfiguration)
Ogiltig fordonstid: Fordonets tidsstämpel för meddelandet
avviker mer än tröskelvärdet (30s i standardkonfiguration)
mot centralsystemets klocka. Kan bero på fördröjning i
kommunikationssystemet, kommunikationsavbrott eller
fordonsklocka som ej hunnit synkronisera mot tidsservern.
Sekvensnummerfel: Fordonsmeddelande har inkommit i fel
ordning. Kan bero på fördröjning i
kommunikationssystemet eller intermittent
kommunikationsbortfall.
Av rutt: Fordonet rapporterar att det ej följer den
planerade rutten.
Notera: Giltigheten för realtidsmeddelandet kan, beroende
på omständigheter, vara annorlunda än för uppladdat
data (statistik) och vissa flaggor gäller endast realtid.
Giltighet, statistik

Giltighetsflagga för fordonsrapporten i uppladdat data.
OK eller flagga/-or som indikerar fel/problem. Är flera
flaggor satta visas dessa kommaseparerade.
Möjliga [o]giltighets-flaggor:

Ogiltigt omlopp: Fordonet rapporterar från ett annat
omlopp än det som är utsatt/angivet i centralsystemet.
Ogiltig tid – omlopp: Fordonet kör sitt omlopp med större
avvikelse mot tidtabell än tröskelvärdet. (4 timmar i
standardkonfiguration)
Av rutt: Fordonet rapporterar att det ej följer den
planerade rutten.
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Rubrik

Beskrivning

Händelse

Händelse kan vara:
”Ankomst” – fordon har anlänt till hållplats
”Avgång” – fordon har lämnat hållplats
”På hållplats” – fordon befinner sig på hållplats
”Oväntad dörröppning”…

Se Appendix A för beskrivning av fordonsrapporter och
fordonshändelser, vilka listas här och visas grafiskt på
kartan (se följande stycke).

Skyltstyrning

Visar hur fordonets skyltar styrts: Ingen text (automatisk
skyltstyrning) /”Manuell” (skyltningen manuellt vald)
/Extern (fordonsskyltarna styrda av extern
skyltstyrningsenhet).

Event Seq nr.

Sekvensnummer för informationen I kolumnerna Händelse
och Skyltstyrning

Hastighet

Fordonets hastighet då fordonsrapporten skickades
(alldeles innan). Notera: Denna information är inte
tillgänglig i alla system.

Latitud

Geografisk position: Latitud (GPS)

Longitud

Geografisk position: Longitud (GPS)

Passagerardata

Giltighetsinformation för passagerarrapportens/radens
passagerarinformation: Giltig eller ogiltig med förklaring
varför.
Även information om eventuell daglig (egentligen nattlig)
kontroll av passagerarinformation har hunnit utföras än,
vilket potentiellt kan leda till ogiltighetsförklaring av
informationen på grund av ofullständig tur.

Konfigurera [fordons]etiketter
I menyn Etikett kan du välja vad som ska inkluderas i fordonsetiketterna – på kartan
och i tabellen. Rätt information i etiketterna gör det lättare att följa flera fordon på
kartan. Öppna menyn genom att klicka på knappen och klicka i/ur etikettkomponenter
i menyn för att anpassa visningen, se nedan.
Se kapitel 11.11 för information om kartobjektpaletten och hur du visar/döljer etiketter
på kartan.
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Filtrera fordonsrapportlistan
Listan är fast sorterad med fordonsrapporterna i kronologisk ordning. Den har ett
överliggande fritextfilter och ett händelsefilter, vars meny innehåller alla de
händelsetyper som ingår i de sökta fordonsrapporterna. Öppna händelsefiltret och
kryssa i/ur händelsetyper för att bara se/direkt kunna hoppa mellan vissa typer av
händelser. Notera att kartvisningen inte påverkas av hur du filtrerar
fordonsrapportlistan.
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Uppspelningskontroller
I denna sektion hittar du knappar för att spela upp det loggade datat i lämplig hastighet
- och ett tidsreglage för att snabbt flytta dig framåt eller bakåt i datat.
I sektionen längst till höger väljer du lämplig uppspelningshastighet (1x betyder
realtid/uppspelning i samma hastighet som datat loggats).
Uppspelningsposition i
tidsled/tidsreglage

Hoppa till början
Hoppa 1/5/20 s bakåt i
tiden. (Beroende på vald

Tidsindikator, uppspelningsposition

Hoppa 1/5/20 s framåt i tiden.
(Beroende på vald
uppspelningshastighet.)

Välj
uppspelningshastighet:
1/5/20x realtid

uppspelningshastighet.)
Hoppa till slutet (sista
fordonsrapporten).

Spela upp data (i vald hastighet)/Pause
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Trafiklogg
Verktyg > Statistik > Trafiklogg

Trafiklogg erbjuder en grundläggande uppsättning data som visar hur väl den verkliga
trafiken följer den planerade (på ett antal valda linjer, under en vald tidsperiod). Både
avvikelser mot tidtabell överskridande valda tröskelvärden, och antalet förstärkta
avgångar/turer räknas och presenteras i tabellen. Dessutom visas
trafikavvikelser som ofullständiga turer och fordon som är sena till turens
starthållplats.
Du kan ställa tröskelvärdena individuellt för att definiera hur mycket turstarter och
avgångar måste avvika för att räknas som tidiga/sena och inkluderas i rapporten. (Dessa
tröskelvärden visas även tydligt i rapportens kolumnhuvuden och i Excelfilen vid
export.)
Rapporten består av två sektioner. Den övre sektionen visar övergripande statistik över
planerade turer/avgångar jämfört med verkligen körda turer/avgångar. Dessutom visas
numeriskt antalet ofullständiga turer och vissa avvikelser från tidtabellen (tidiga och
sena turstarter och avgångar från hållplatser).
Genom att välja en specifik linje i den övre sektionen kan du dessutom få mer detaljerad
information om varje enskild avvikelse på denna, plus eventuell förstärkningstrafik. Här
visas även eventuella rapporterade orsaker till förseningar. (Rapportering sker genom
förargränssnittet vid försening mer än de systemspecifika tröskelvärdena, eller i
trafikledningsverktyget Trafikavvikelser, kapitel 11.23.).
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Rapportindata
Denna rapports urvalsmeny är mycket enkel:
1. Välj den tidsperiod rapporten ska täcka (du kan välja bort enstaka datum
och/eller veckodagar vid behov).
2. Ändra vid behov tröskelvärdena för avvikelser (avvikelser mindre än
tröskelvärdena kommer inte med i rapporten). De systemspecifika
tröskelvärdena (de som triggar avvikelserapportering i fordonen) är markerade
med ”*”.
3. Välj de linjer du är intresserad av. En linjegruppmeny kan vid behov
avgränsa linjeurvalet till de linjer som ingår i en vald linjegrupp.
Tidsurval
Här definierar du först vilken tidsperiod rapporten ska täcka
genom att mata in från- och till-datum. Därefter kan du vid
behov välja bort ensklida datum och/eller veckodagar.

Tröskelvärden trafikavviklelser
Här ställer du tröskelvärden för tidiga och sena turstarter respektive avgångar. Endast
avvikelser större än de valda tröskelvärdena kommer med i rapporten. De menyval
som är markerade med ”*” är systemets standardtröskelvärden, som triggar
rapportera-orsak-popup i fordonen. (Dessa har inget att göra med tidig/sen/i tidfärgkodningen som konfiguraras i Traffic Studio.)

Linjegruppfilter (valfritt)
Linjevalsfältet nedanför visar alla linjer i systemet. Blir detta
opraktiskt kan du genom att i denna meny filtrera ner
linjeurvalet till de i den valda linjegruppen ingående linjerna för
snabbare urval.

Linjeval
Klicka i ”Alla linjer” för att välja alla linjer/alla linjer i linjegruppen
om detta filter applicerats, eller klicka ur och välj/välj bort linjer
manuellt genom att kryssa ur/i rutorna.
Alla förkryssade linjer kommer att inkluderas i rapporten.

Generera rapport
När valen ovan är till belåtenhet klickar du på Generera rapport
för att skapa din rapport.

• Notera! Trafikloggsrapporten tar normalt ganska lång tid att generera.
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Översikt
Trafikloggsrapporten består av två tabeller: En övre tabell som visar nyckeldata per linje
och en undre tabell som visar individuella avvikelser för den linje du markerat/valt i den
övre tabellen.
Den undre tabellen har ett Avvikelsetyp-filter som låter dig fokusera på en viss typ av
avvikelse, se beskrivningen nedan.

Nyckeldata, per sökt
linje
I den här tabellen listas
nyckeldata för alla sökta
linjer.
Klicka på (markera) en
linje för att se de
individuella avvikelserna i
den undre tabellen.

Totalt: Summering per
kolumn (alla sökta
linjer)
Avvikelser för vald linje
När du markerar en linje (en rad) i
den övre tabellen visas de
individuella avvikelser siffrorna i
den övre tabellen baseras på i
denna tabell.
I tabellhuvudet visas linjenummer
och operatör.

Notera: De tröskelvärden som triggar rapportera orsak-popup i fordonet är markerade
med ”*” i sökfältet (se föregående stycke). Väljer du andra tröskelvärden för din rapport
är det bra att ha detta i åtanke. (Till exempel att förarna ombads rapportera orsak till
försening vid systemets tröskelvärde, medan din rapport eventuellt inkluderar många
fler avvikelser, om du väljer ett tröskelvärde lägre än systemets.)
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Övre tabellen

(Nyckeldata, per linje)

Rubrik

Beskrivning

Linje

Linje (konfigurerad information etikett)

Turer
(Rapporterade/planerade)

Totala antalet planerade turer som körts (där fordon
rapporterat) /Totala antalet planerade turer

Avgångar
(Rapporterade/planerade)

Totala antalet rapporterade avgångar från
hållplatser/Totala antalet planerade avgångar

Ej körda turer

Antalet turer där inget fordon rapporterat

Ofullständiga turer

Antalet turer där fordonen inte rapporterat (avgång eller
passage) vid alla hållplatser längs turens rutt. Inträffar då
fordonen är av rutt och på det sättet missar hållplatser eller
då turen påbörjas efter första hållplatsen eller avbryts före
sista hållplatsen.
Notera: Första hållplats på turen anges i hållplatskolumnen
(nedre tabellen), oavsett var turen inte följdes korrekt.

Sen till startpunkt

Fordonet kom sent till turens starthållplats.
(Fordonet var inte inom konfigurerat avstånd från
starthållplatsen X minuter innan turstart. Grundkonfiguration
150m, 5minuter).

Sena avgångar
(tröskelvärde)

Antalet avgångar från hållplats som skett senare än
rapportens valda tröskelvärde

Tidiga avgångar
(tröskelvärde)

Antalet avgångar från hållplats som skett tidigare än
rapportens valda tröskelvärde

Sena turstarter
(tröskelvärde)

Antalet turstarter som skett senare än rapportens valda
tröskelvärde

Tidiga turstart
(tröskelvärde)

Antalet turstarter som skett tidigare än rapportens valda
tröskelvärde

Förstärkta avgångar

Antalet avgångar rapporterade av förstärkande fordon.

Förstärkta turer

Antalet turer körda av förstärkande fordon.

Anropsstyrda turer

Antalet körda anropsstyrda turer (aktiverade och körda)

Undre tabellen

(Avvikelser, vald linje)

Rubrik

Beskrivning
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Avvikelse/orsak

Typen av avvikelse (motsvarar avvikelsekolumnerna i övre
tabellen):
•

Ej körd tur

•

Förstärkning

•

Inkomplett tur

•

Sen avgång

•

Tidig avgång

•

Sen turstart

•

Tidig turstart

•

Avvikelseorsak rapporterad

Tur

Den tur som påverkats av avvikelsen

Turtyp

Turtypen: Ordinarie/Ersättning/Planerad förstärkning… etc.

Destination

Destinationen för den tur som påverkats av avvikelsen

Fordon

Fordonet som kört den tur där avvikelsen inträffade

Hållplats

Den hållplats där avvikelsen inträffade.
Vid ofullständig tur: Första hållplatsen på turen visas,
oavsett vilken del av turen som saknas.

Planerad avgång

Den planerade avgångstiden enligt tidtabellen

Verklig avgång

Den verkliga (rapporterade) avgångstiden

Avvikelse

Avvikelsen från tidtabellen (färgkodad enligt de globala
inställningarna)

Datum

Det datum avvikelsen inträffade

Orsak

Eventuellt rapporterad orsak till avvikelse. Orsak kan
rapporteras av förare genom förargränssnittet, eller
trafikledare med hjälp av verktyget Trafikavvikelser.
Notera att orsak till avvikelse i vissa lägen kan ha
rapporteras trots att avvikelsen inte överstiger de valda
tröskelvärdena (om du valt andra tröskelvärden för din
rapport). Information om avgången kommer då att saknas i
rapporten men avvikelserapporten visas ändå.

Kommentar

Avvikelsekommentar som lagts in i verktyget Trafikavvikelser
eller i
trafikstörningsärende (verktyget Nya Trafikändringar).

• Notera: Alla turer där det finns en rapporterad orsak till försening kommer att
inkluderas i den undre detaljlistan, oavsett dina valda tröskelvärden.
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Visning av avvikelser vid flera hållplatser efter varandra
Då en typ av avvikelse förekommer vid flera hållplatser efter varandra visas endast den
första avvikelsen i den undre listan, tillsammans med information om hur många
avgångar som därefter avvikit i följd, se bilden nedan. Detta oavsett om följande
avvikelser i serien var större.
Antal avvikelser i följd
Siffran efter avvikelsetypen i listan visar här
att totalt 5 tidiga avgångar efter varandra
detekterats. Endast den första av dessa
visas i listan.

Avvikelsetyp-filter
För att ”fokusera” den undre tabellen kan du med hjälp av avvikelsetypfiltret välja att se
endast de avvikelsetyper du vill. Klicka på filtermenyknappen för att öppna menyn.
Klicka sedan ur de avvikelsetyper du inte vill inkludera i visningen.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Sortera listorna efter valfri kolumn
Båda listorna kan sorteras efter innehållet valfri kolumn, i valfri sorteringsordning.
• Se kapitel 8.8.
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Daglig diagnostik
Verktyg > Statistik > Daglig diagnostik

• Notera: Denna rapport är endast tillgänglig för SuperUsers
Om du vill kan du se den här rapporten som en enkel ”friskhetsmätare” för både teknik
och organisation.
Daglig diagnostik kan användas både som en löpande rapport som visar det senast
avslutade (kalender)dygnets problem i systemet och trafiken – och för historisk analys
genom att du väljer datum bakåt i tiden.
Utöver att räkna/lista ett antal problem i olika kategorier visar rapporten andelen
fordon i flottan som varit i drift, jämfört med fordon som klassats som trasiga eller som
används för test (fordonens status sätts i DFS). Varje problem-mätare/räknare kan
expanderas för att visa de tio (10) värsta individuella fordonen/trafikdatanoderna i
problemkategorin.
För att ge en överblick över utvecklingen över tid, både när det gäller fordon i drift och
valda problemkategorier finns två grafer som visar detta 30 dagar bakåt i tiden från valt
datum: En övre graf visar andelen fordon i drift och en större undre graf kan visa upp
till tio valda problemkategorier. De två graferna har samma x-axelskala. Du kan till
exempel lätt se om antalet fordon i drift har något samband med någon av de valda
problemkategorierna.
”Problemgraferna” färgkodas dynamiskt så graf-färgerna är inte problemspecifika utan
beror på i vilken ordning du markerar de problemtyper du vill visa i grafen.
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Andel fordon I
drift/trasiga/test/okända
Meny, visa valt dygn.

Meny: Operatör

Visar andelen fordon I drift/trasiga etc.

Graf: Fordon
I drift,
senaste 30
dagarna

Problemkategorier, ”problem-mätare”

30-dagarsgraf

Problemnivåerna visas som enkla mätare med värden som anger
fordon/trafikdatanoder etc. med problem jämfört med det
totala antalet. Såväl kategorierna som varje problemtyp kan
maximeras/minimeras för att anpassa visningen.

Grafen visar hur de valda problem
varierar över tid 30 dagar bakåt. (yaxeln visar andelen fordon/noder etc, i
procent, som har de valda problemen.
Det är samma mätarskala som de
liggande problemmätarna i vänstra

Klicka på expansionspilen för att lista de mest problematiska
noderna (max 10 st).

fältet.

Klicka på den runda ”kryssrutan” till vänster om de liggande
mätarna för att visa markerade problemtyper på 30dagarsgrafen.
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Problemtyper
Under problemkategorierna kommunikationsproblem, problem med fordon och
utsättningsproblem hittar du ”mätare” för ett antal individuella problemtyper. Dessa
består av liggande stapelgrafer med numerisk visning av andelen aktiva fordon/noder
etc. som har just dessa problem.

Expandera/mini
mera kategori

Expandera/
minimera
problemlista

• Klicka på expanderingspilen för att lista de ”värsta”
fordonen/enheterna/trafikdatanoderna etc. som berörs, under mätaren. Är de färre
än 10 st. listas alla.
• Flera problem-listor kan vara expanderade samtidigt.
• Håll muspekaren över en problemmätare för att få en enkel förklaring av problemet
och numerisk visning av hur många fordon/noder av totalen som berörs.

Problem

Beskrivning, skärmtipsinfo

Listade noder

Fordone(n) har inte
kommunicerat under dygnet

Fordonsnummer

Kommunikationsproblem
Fordon som inte
kommunicerar

Passagerarrapportsproblem
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Problem

Beskrivning, skärmtipsinfo

Listade noder

Rapporter med fel

Fordon med
passagerarrapporter som
flaggats med fel.

Fordonsnummer

Skillnad över 5%

Fordon där skillnaden mellan
påstigande och avstigande i
passagerarrapporterna överstigit
5% (vilket indikerar räknefel).

Fordonsnummer

Fordon med felaktig
mjukvara

Andelen fordon som inte
använder senaste
mjukvarurelease I DFS

Fordonsnummer

Fordonsdatorns
matningsspänning
(sammanställning)

Antalet gånger
matningsspänningen fallit under
konfigurerat värde.

Fordonsnummer

Oväntade omstarter av
fordonsdatorn

Antalet oväntade/oplanerade
omstarter av fordonsdatorn

Fordonsnummer

Utsatta fordon som ej
kommunicerar

Fordon(en) har satts ut men
kommunicerar ej.

Fordonsnummer

Turer utan utsättning

Planerade turer som saknar
utsättning under dygnet

Tur-ID

Turer utan rapporter

Planerade turer där inget fordon
rapporterat. (Avsaknad av
fordonsrapporter kan betyda att
inte kördes, eller åtminstone inte
kördes med full
systemfunktionalitet.)

Tur-ID

Sena avgångar från
hållplats

Antal sena avgångar från
hållplats (konfigurerat
tröskelvärde t ex 10 min).

Hållplats ID, namn

Tidiga avgångar från
hållplats

Antalet tidiga avgångar från
hållplats (konfigurerat
tröskelvärde t.ex. 10 min)

Hållplats ID, namn

Fordon av rutt vid
hållplats

Antalet av-rutt händelser efter
att fordon har passerat hållplats

Hållplats-ID, namn

Fordon utan senaste
trafikdata

Fordon som ej kunnat sättas ut
centralt på grund av ickeaktuella trafikdata

Fordonsnummer

Problem med
fordon

Utsättningsproblem
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Problem

Beskrivning, skärmtipsinfo

Listade noder

Rutter med avvikelser

Antalet gånger ett fordon gått av
rutt på en tur/antalet turer

Tur

Väldigt sena
fordonsrapporter

Fordon som rapporterar att de är
mer än 30min (konfigurerbart
värde) sena

Fordonsnamn, avvikelse
rapport

Länk av rutt

Andelen länkar/totala antalet där
av rutt-händelser rapporterats.

Hållplats-ID-Hållplats-ID

Dubbla avgångar

Dubbla avgångsrapporter vid
hållplats

Hållplats-ID, namn

Tårtdiagram: Andel fordon i drift

Kategori

Beskrivning

Trasig

Fordonet har markerats som trasigt I DFS.

Test

Fordonet har markerats som testfordon I DFS.

Okänt

Fordonet har okänd status I DFS.

Fordon I drift

Fordonet är ej markerat som trasigt eller som testfordon I
DFS.

Visa problem i 30-dagarsgrafen
Klicka i visa-i-graf-rutan/cirkeln till vänster o en problemmätare för att se
problemnivån de senaste 30 dagarna i grafen. Klicka ur för att ta bort grafvisningen. Du
kan markera upp till tio (10) problem för visning.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

539 (687)

Visa problem över tid
Klicka i ”rutan”/cirkeln till vänster om en probemmätare
för att direkt se hur detta problem varierat under de
senaste 30 dagarana bakåt från det valada datumet.
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Val av rapportdygn
När du öppnar rapporten är det senaste avslutade dygnet förmarkerat. Ändrar du inte
detta val är Daglig diagnostik just en ”löpande” rapport över det senaste dygnet. Du kan
även ta ett kliv tillbaka i tiden genom att välja ett historiskt trafikdygn i menyn längst
upp till vänster i rapportfönstret. Skriv direkt i fältet eller tryck på pilknappen för att
öppna en kalender för enkelt val av rapportdygn.

Val av operatör
Daglig diagnostik täcker en, valfri, operatör. Du kan byta operatör i operatörsmenyn.
Klicka på knappen och markera i listan över operatörer för att byta operatör.
Notera: ditt senaste val kommer inte att vara förvalt nästa gång du öppnar rapporten, du
måste aktivt välja operatör själv.

Excelexport
Precis som i de flesta andra rapporter i Traffic Studio kan du exportera innehållet i
Daglig diagnostik i Excelformat. Klicka på Excel-exportknappen i funktionslisten (med
Daglig diagnostik-fliken markerad/aktiv förstås). Skriv in lämpligt namn och välj plats
där du vill spara filen.

• Notera: Den resulterande Excelfilen har två flikar för att visa det valda trafikdygnet
och 30-dagarshistoriken.
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Route Checker
Verktyg > Statistik > Route Checker

Route Checker är ett verktyg för att visualisera loggade fordonsrapporter/-händelser
och på det sättet visa hur fordon kört sina uppdrag och i detalj kunna analysera vad som
hänt på vägen, med lättläst kartstöd.
Genom att visualisera både planerade rutter (vilket styrs av verktyget Planerad trafik)
och verkliga ”rutter” rapporterade av fordonen som kört dessa, kan såväl det
geografiska trafikdatats kvalitet som fordonens körhändelser analyseras.
• Verktyget kan visualisera händelser och rutter som punkter och linjer på kartan, och
även visa intensitet (antal loggade händelser/area) som en värmekarta på kartan.
• Urvalet kan baseras på linje, fordon eller ett rektangulärt område du specificerar på
kartan. Vid behov kan du begränsa sökningen till valda händelser och viss källa
(realtidsrapporter/i efterhand uppladdad data).
• Ett antal filter låter dig därefter ”rensa”/fokusera presentationen för att göra den mer
lättläst.

•

Notera: Fordonen i Ert system rapporterar en systemspecifik delmängd av
alla möjliga fordonshändelser. Händelsetypfiltret i söksektionen innehåller
av teknsika skäl däremot alla möjliga fordonshändelsetyper. Ni kan alltså
inte räkna med att återfinna alla sökta händelsetyper i den resulterande
rapporten.
(Typfiltret i rapporten innehåller däremot endast de fordonshändelsetyper
som rapporterats av fordon(-en) och som återfinns i rapporten.)

Konfigurera kartvisningen av långa avstånd mellan loggade
händelser/positioner.
Eftersom de loggande rutterna visas som en serie raka linjer mellan loggade
fordonspositioner blir noggrannheten i presentationen mycket beroende på hur tätt i
både tid och rum dessa positioner ligger.
Längre ”hopp” behöver urskiljas för att du ska kunna tolka plottningen så bra som
möjligt. Dessa linjer visas därför streckade på kartan så du extra tydligt ser hopp i
tiden/var visningen är mindre exakt.
Du kan konfigurera gränsvärdena som styr vilka sådana ”länkar” som ska bli streckade i
inställningsfönstret Visning av fordon, i kapitel 7.2
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Översikt: Verktygsfönster och kartvisning
Händelser i kartobjektpaletten
Visualisering av ruttdata och händelser på karta
Loggade rutter visas som gröna linjer. Händelser visas som små punktsymboler
(se exempelbilden nedan). Detaljerad information är tillgänglig i skärmtips
(tooltip).

Söksektion

Listsektion

Här specificerar du och
startar sökningen efter

Här listas alla loggade
händelser från valt datum

fordonshändelser.
Normalt döljs söksektionen
när du klickar på ”Sök”knappen.

Kartvisningsalternativ
Klicka i visa händelser-knappen för att se
symboler för alla listade händelser på kartan

och vald linje alternativt
markerat område eller
valda fordon, efter
eventuell filtrering.

Klicka i loggad rutt-knappen för att se linjer
mellan de loggade händelserna från varje
fordon på kartan. Händelser och ruttlinjer visar
då händelsesekvensen, alltså den loggade
körvägen.

Dubbelklicka på en rad för
att zooma till händelsen
på kartan.
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Verktygsfönstret: Sök och filtrera loggade händelser
Tabellen listar loggade händelser under en vald period, antingen från fordon som kört
en vald linje, från valda fordon eller fordon som passerat genom ett visst område.
Ett antal filter låter dig rensa bort icke relevant information så presentationen blir lättare
att läsa/hantera. Notera: Filtrering är a och o när du använder det här verktyget.
Kartvisningen blir snabbt plottrig och svårläst med för mycket information.
Verktygskontroller: Sökning och filtrering
Verktyget är uppdelat i ett sökfält till vänster och ett listfält till höger. I sökfältet
definierar du de händelser som ska sökas i databasen, utifrån vald tidsperiod, fordon
som kört viss linje, vissa specifika fordon (eller alla om du orkar vänta) – eller fordon
som kör i/genom ett visst område du markerar på kartan.
Sökfältet minimeras när du startar sökningen.
Filtrera tabellen/visningen
Filtrerar visningen av hämtat data. Tidsfilter, händelsetypfilter,
fordonsfilter, källa-filter och tur-filter (linjesökning). Klicka på Filtreraknappen för att genomföra filtreringen.

Söksektion

Listsektion

Välj tidsintervall (datum och tid),
typen av sökning:
Linje/fordon/area, relaterade
sökkriterier – och vid behov
ytterligare filtrering för att endast
söka vissa händelsetyper eller viss
källa (fordon, realtidshändelser
eller i efterhand uppladdade
händelser beroende på
urvalstyptyp).

Visar alla sökta händelser (efter
eventuell filtrering).
Notera: Listan kan sorteras efter
valfri kolumn och du kan
visa/dölja kolumner som
vanligt men på kartan plottas
(förstås) positionerna i
kronologisk ordning oavsett
listsorteringen.

Klicka på Sök för att starta
sökningen. Normalt döljs
söksektionen då sökningen
startar.

Kartvisningsalternativ
Klicka i visa händelser-knappen för att se symboler för alla händelser i
listan

Klicka i loggad rutt-knappen för att se (gröna) linjer mellan de loggade
händelserna. Händelser och ruttlinjer visar då händelsesekvensen/den
loggade körvägen.

Klicka i värmekarta (knappen till höger) för att se antal händelser/area
som en grafisk intensitetskarta över kartbilden. Menyknappen öppnar
kontrollsektionen för värmekarta, se efterföljande stycke
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Justera värmekartan
Värmekarta är en kraftfull funktion för att hitta områden där händelsetyperna i
tabellen är särskilt vanliga. Dessa syns tydligt som ”varma områden” i värmekartan.
Tips: Använd filterfunktionen för att fokusera på olika händelsetyper. Värmekartan
visar tydligt var dessa varit vanligast förekommande.
Värmekartan har en grundinställning som oftast fungerar väl men funktionen har även
en rad inställningar, och två alternativa gränssnitt: Enkla standardkontroller och mer
avancerade kontroller - för dig som vill använda värmekartan för mer specifik visning.
Öppna värmekartans kontrollpanel med menyknappen:
Grundfunktionen och arbetsflödet är mycket enkelt:
1. Filtrera händelselistan så bara de händelsetyper du vill analysera visas.
2. Slå på värmekartan (klicka eventuellt bort fordon, hållplatser, etc. i
kartobjektpaletten för att göra visningen renare).
3. Vid behov, justera opacitet och radie (hur stora ”värmepunkterna” ska vara för
varje händelse, vilket påverkar hur stor värmekartvisningen blir på kartan.) för
att ”vässa” visningen så områden med många händelser framträder tydligt.
4. Då du hittar intressanta ”heta” områden kan du zooma in och till exempel
använda area-ökningen för att endast se händelser i detta område, se följande
avsnitt.

Standardkontroller
Om du bara behöver ”vässa” värmekartbilden lite räcker verktygets standardkontroller
långt (se bilden nedan). Justera värmekartbildens genomskinlighet för att se lagom
mycket av kartbilden bakom och ställ ”radie”-reglaget för att få värmekartbilden lagom
stor. Radiereglaget ställer hur stor ”värmecirkel” som ska representera varje händelse.
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Kartobjektpaletten:
Visa/dölj värmekarta

Opacitet
(genomskinlighet)
Radie – ställer hur ”stora”
händelsepunkterna är som bygger
upp värmekartan.

Avancerad: Byt till
avancerade kontroller.

Avancerade kontroller
Klicka på ”Avancerat” för att byta till de avancerade kontrollerna. Dessa låter dig ställa
radien på händelsernas värmecirklar, antingen i pixlar eller meter (vilket ju låser dem till
kartskalan).
Du kan också välja mellan automatiskt tröskelvärde och manuellt tröskelvärde då du vill
att ett visst antal överlappande händelser (överlappningen av närliggande händelser
beror på radie-inställningen) ska resultera i röd färg på värmekartan.
Den sista funktionen på panelen ”Jämförelse” beskrivs separat nedan.

Enkel: Byt till
standardkontroller.

Avancerade kontroller
Här ställer du händelsepunkternas radie i antingen pixlar eller meter (vilket
gör dem oberoende av zoominställningen). Tröskelvärdet som styr vad som
skall räknas som ”hett”/rött kan också ställas manuellt.
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Använda jämförelsefunktionen (avancerade kontroller)
I vissa lägen vill du kunna få en bild av hur vanlig en händelse är, inte i absoluta tal
vilket ju beror på hur många händelser som ingår i ditt data, utan i förhållande till alla
händelser. På det sättet kan visningen göras relativt oberoende av trafikvolymen.
Klicka i ”Jämförelse”-kryssrutan för att se de filtrerade händelsetyperna i jämförelse
med alla övriga händelser.
Notera: Funktionen är endast aktiv då du filtrerat händelselistan (annars finns ju inget
att jämföra med).
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Sökning: Linje
1. Välj start-, slutdatum och tid

genom att mata in dem direkt i
menyfälten eller genom att
öppna kalendrarna med
pilknapparna i högerkanten.
Dagens datum markeras med
grå ruta i kalendern.

2. Välj urvalstypen Linje i menyn
om detta inte är förvalt.

3. Välj den linje du vill hämta data
från i menyn över alla linjer.

4. Om du vill kan du i Filtrera-

menyerna snabba upp
sökningen genom att välja bort
vissa händelsetyper och eller
någon av källorna (realtids eller
uppladdade händelser).

5. Tryck på Sök-knappen för att
starta sökningen. Sökfältet
minimeras.

En spinner/progressmätare i
verktygsfönstrets övre högra
hörn visar att sökningen pågår.
När sökningen är klar fylls
listan i med data.
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Sökning: Fordon
1. Välj start-, slutdatum och tid

genom att mata in dem direkt i
menyfälten eller genom att
öppna kalendrarna med
pilknapparna i högerkanten.
Dagens datum markeras med
grå ruta i kalendern.

2. Välj urvalstypen Fordon i

menyn om detta inte är förvalt.

3. Välj alla/eller vissa fordon i
Fordon-menyn.

4. Om du vill kan du i Filtrera-

menyerna snabba upp
sökningen genom att välja bort
vissa händelsetyper och eller
någon av källorna (realtids eller
uppladdade händelser).

5. Tryck på Sök-knappen för att
starta sökningen. Sökfältet
minimeras.

En spinner/progressmätare i
verktygsfönstrets övre högra
hörn visar att sökningen pågår.
När sökningen är klar fylls
listan i med data.
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Sökning: Område
1. Välj start-, slutdatum och tid

genom att mata in dem direkt i
menyfälten eller genom att
öppna kalendrarna med
pilknapparna i högerkanten.
Dagens datum markeras med
grå ruta i kalendern.

2. Välj urvalstypen Område i

menyn om detta inte är förvalt.

3. Klicka i ”Välj område på
kartan”-knappen.

4. I kartfönstrets underkant:
Klicka på ”Välj:”-knappen.

5. Navigera till området du vill

söka händelser från,
högerklicka och dra upp ett
lämpligt rektangulärt
område på kartan.

6. Om du vill kan du i Filtrera-

menyerna snabba upp
sökningen genom att välja bort
vissa händelsetyper och eller
någon av källorna (realtids eller
uppladdade händelser).

7. Tryck på Sök-knappen för att
starta sökningen. Sökfältet
minimeras.

En spinner/progressmätare i
verktygsfönstrets övre högra
hörn visar att sökningen pågår.
När sökningen är klar fylls
listan i med data.
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Listsektion: Händelselista

Rubrik

Beskrivning

[Händelsesymbol]

Färgkodad (händelsetyp) händelsesymbol inklusive körriktning enligt
GPS.

Fordon

Fordonet som rapporterat – presenteras enligt konfiguration av
Fordonsvisning i ”Presentation av fordon”, se kapitel 7.2

Händelsetyp

Händelsen som initierade positionsloggningen.

Händelse (gräns)

Tröskelvärde eller trigger för händelsen – beroende på typ av
händelse etc. Denna kolumn är vanligtvis dold. Notera: informationen
behöver hämtas/laddas manuellt/cell – tryck på laddaknappen i
cellen för att ladda. Laddaknappen i rubrikfältet laddar alla celler i
rapporten.

Tid

Tidsstämpel.

Tur

Den tur fordonet kört.
Notera: Visas endast vid linje-sökning (se tidigare stycke) och bara
då fordonsrapporten/händelsen inkluderar tur-information.

Longitud

Longitud (GPS).

Latitud

Latitud (GPS).

Höjd

Höjd över havet (GPS).

Hastighet

Fordonshastighet (km/h) enl. GPS

HDOP

GPS-positionsosäkerhet, indikerar hur pålitlig den loggade positionen
är. Högre värde betyder osäkrare position.

Källa

Källan till händelsen: Realtidsmeddelande (realtids händelser) eller
uppladdat data (mlog-synkronisering).
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Filtrera sökresultat/presentation
De olika filtren kompletterar varandra och kan användas fritt för att begränsa annars
ohanterliga mängder händelser i händelselistan och i presentationen på kartan.

Till höger om fritextfältet visas numeriskt alla filtrens effekt – hur många händelser
som visas/listas, jämfört med det sökta antalet.

Antal
listade/visade
händelser
efter filtren

•

Antal sökta
händelser, före
filtren.

Notera att du måste klicka på Filtrera-knappen för att filtren ska ha effekt.

Fritextfiltret
Med fritextfiltret filtrerar du händelselistan/presentationen till att endast innehålla rader
vars cellinnehåll matchar filtret. Fritextfiltrets funktion beror alltså på de kolumner som
visas i den aktuella händelselistan, du kan till exempel inte filtrera på tur eller linje när du
sökt data inom ett visst område (Area-sökning) …
Fritextfiltret har omedelbar effekt – mata in tecken/siffror för att direkt filtrera listan.
Matchande tecken är markerade med fet stil.

Tidsfiltret
Tidsfiltret har enkla drag-och-släpp-kontroller som låter dig välja ut en kortare period
under varje sökt dygn.
Klicka och dra med musen i tidkontrollerna för att filtrera bort alla händelser utanför
den valda tidsperioden varje dag.

Då filtret är aktivt (efter du tryck på Filtrera) inkluderas endast
data från denna tidsperiod/sökt dygn.
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Händelsetyp-filtret
För att endas inkludera vissa händelsetyper i presentationen (listan) öppnar du
händelsetyp-filtret och kryssar ur de händelsetyper du inte är intresserad av.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Händelsetyper, beskrivning
• Se Appendix A för mer information om fordonsrapporter och de fordonshändelser
som kan visas i Route Checker.

Fordon-filtret
Detta filter låter dig filtrera bort fordon du inte vill ha med i visningen. Klicka ur dessa i
menyn.
• Inom parentes i menyn visas det antal händelser som loggats från varje fordon.
•

Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Källa-filtret
Använd det här filtret för att inkludera/exkludera antingen realtidsmeddelanden eller i
efterhand uppladdat data. Notera att menyn är dynamisk – finns inga uppladdade
händelser kommer inte detta alternativ visas i menyn, som i exempelbilden nedan.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.

Tur-filtret (vid Linje-sökning)
Tur-filtret låter dig filtrera data beroende på vilken tur fordonen kört. Det fungerar på
precis samma sätt som händelsetyp-filtret. Klicka på menyknappen för att öppna
turlistan som innehåller alla relevanta turer för sökningen. Klicka ur de turer du inte är
intresserad av. Klicka i ”Välj alla” för att inkludera alla turer igen.
• Se kapitel 8.8 för information om hur filtermenyer fungerar.
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Visning av enskilda händelsers positioner på kartan (och i
händelselistan)
Symboler med (GPS-)riktningsindikator markerar positionen för individuella händelser
på kartan. Du kan dubbelklicka på en rad i händelselistan för att markera och zooma till
motsvarande händelse på kartan. Händelsen markeras med orange ring på kartan.

Mycket av informationen i händelselistan visas som skärmtips när du håller
muspekaren över symbolen på kartan.
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Visa/dölj rutt-länkar
Klicka på visa/dölj ruttlänkar-knappen för att visa/dölja de gröna linjerna som binder
samman de loggade händelserna i sekvens och på det sättet visualiserar de körda
rutterna.
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Visa händelser som värmekarta
Funktionen Värmekarta visualiserar data grafiskt överlagrat på kartbilden. Den används
för att visualisera händelser/arealenhet i relation till geografisk position.
Färgerna som visar tätheten varierar från grönt, gult, orange till rött. Grönt betyder få
rapporter/area medan rött representerar områden med flest rapporter/area.
• Notera: Värmekartan återspeglar den filtrerade händelselistan.
• Se beskrivningen av kontrollerna för värmekarta i föregående stycke.

För att aktivera värmekartvisningen, klicka på knappen längst upp till höger i
verktygsfältet. Visningen blir tydligast om du inte samtidigt visar händelser och/eller
loggad rutt.
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Tips: Visa även inmätta geografiska trafikdata på karta
Du kan även visualisera inmätt trafikdata tillsammans med loggat data. Trafikdata visas i
(transparent) svart medan loggade ”länkar” mellan händelser visas i grönt.
För att visa en inmätt rutt gör du så här:
1. Öppna verktyget Planerad trafik (se kapitel 10.2 för beskrivning av det här
verktyget)
2. Välj en rutt på en linje (se bilden nedan). Hållplatserna ritas ut med cirklar som
visar en 25 meters-radie runt varje hållplats. Ett fordon måste stanna och
öppna dörrarna inom denna radie för att kunna registrera ankomst till hållplats.

Att hitta felaktigt inmätta hållplatser
Genom att jämföra de inmätta hållplatspunkterna i trafikdatat med fordonsrapporterna
som säger var fordonen stannat och öppnat dörrarna kan du hitta felaktigt inmätta
hållplatser. Där fordonsrapporterna visar samlade dörröppningar och avgångar en bit
ifrån den inmätta hållplatspunkten, eller samlade dörröppningar utanför 25metersradien är troligtvis hållplatsen felaktigt inmätt (eller så är den tillfälligt flyttad).
• Notera att det mest effektiva sättet att hitta felaktigt placerade hållplatser i
trafikdata är att använda Consats automatiska inmätningsfunktion med
periodiska rapporter, se separat dokumentation.
• Se även Appendix A för mer information om hur hållplatserna detekteras av
fordonen i Consat Telematics-systemet.
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Energiförbrukning
Verktyg > Statistik > Energiförbrukning

Denna rapport visar dina elfordons energiförbrukning, per tur. Energiförbrukningen
per tur beräknas utifrån förändringen i laddningsnivå från turens början till dess slut,
och fordonets batterikapacitet.
• Vid behov visas förändringen i laddningsnivå längs turen i en grafsektion under
rapportlistan.
Notera: Om fordonets batterikapacitet inte är specificerat i fordonsdata används ett
generiskt värde (visas i grått i tabellen). Vi rekommenderar starkt att ni importerar
korrekt data för batterikapacitet för att undvika felaktiga förbrukningsvärden i
rapporten.

Söksektion/Rapportindata
I den mycket enkla söksektionen väljer du tidsperiod (datum – datum) och de fordon
som ska inkluderas i rapporten.
Tips: Vet du inte vilka fordon som kört vilka turer får du välja ”alla” i fordonsmenyn
och hitta data för de turer du söker genom att filtrera och sortera rapporttabellen.
Menyer: Välj från – till datum
Meny: Välj fordon

Generera rapporten utifrån ovanstående
sökkriterier
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Översikt
Visa
laddningsnivågraf

Fritextfilter

Rubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnummer.

Omlopp

Det omlopp fordonet kört

Linje

Den linje fordonet kört.

Tur

Den tur fordonet kört.

Start

Turens loggade starttid.

Slut

Turens loggade sluttid.

Sträcka [km]

Turens loggade längd (körsträckan enl. odometer)

Batteri [kWh]

Fordonets batterikapacitet. Om data för batterikapacitet är
tillgänglig visas den med svarta siffror, om data ej är tillgänglig
visas ett generiskt standardvärde i grått.

Förändring SoC [%]

Förändringen i laddnivå från turens början till dess slut. (Laddnivå
start – laddnivå slut), anges i procent.

Energiförbrukning
[kWh]

Beräknad energiförbrukning utifrån förändringen i laddnivå (se
ovan) och batterikapaciteten (se ovan).
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Rubrik

Beskrivning

Energiförbrukning
[kWh]/[km]

Beräknad energiförbrukning/km utifrån beräknade
energiförbrukningen och den loggade körsträckan (se ovan).

Laddningsnivågraf
Välj en rad (tur) och klicka i Visa Laddningsnivågraf-knappen för att se hur fordonets
laddnivå ändras från turens start till dess slut. Y-axeln visar laddnivå (SoC), i
procent, och X-axeln visar sträckan i meter.

Snabbmeny, rapportrad (tur)
Du når snabbt relaterat trafikdata, etc. genom snabbmenyn för varje rapport-rad.
Högerklicka på raden och välj i respektive meny.
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Passagerarrapporter
Verktyg > Statistik > Passagerarrapporter

Denna rapport visar loggade passagerarräknardata. Välj mellan fem olika
rapportvarianter för att analysera passagerarflöden på valda linjer(-turer), rutter,
specifika turer - eller välj fordonsrapporten/fordon rådata för att analysera
passagerarräknarnas precision och hitta fordon med passagerarräknare som inte
fungerar enligt specifikation.
• Notera: Rapporterna inkluderar alla loggade turer – även akut förstärkningstrafik.
Alla rapportvarianter har två valbara vyer: En grundvy och en ”data”/detalj-vy - där den
andra vyn ger direkt tillgång till det bakomliggande data som presenteras i anpassad
form i gryndvyn, till exempel de turer/rutter som bildar en linje.

Sökning: Rapportvarianter
I rapportens sökfält väljer du i den översta menyn vilken typ av rapport du vill ha:
Linjer, rutter, turer eller fordon/fordon rådata. Se efterföljande stycken för beskrivning
av rapportvarianternas olika sökalternativ.
• Notera: Rapportvarianterna ”Rutt” och ”Turer” respektive ”Fordon” och ”Fordon
rådata” har identiska urvalsalternativ. Du kan växla mellan dem utan att göra om
urvalet.
Meny: Välj rapportvariant

Visa/dölj sökfältet

Dölj inte sökfältet efter rapportsökning

Dölj inte sökfältet efter sökning
Om du inte vill att sökfältet ska döljas då du startar en rapportgenerering (med
”Generera rapport”-knappen) kan du klicka i ”häftstift”-knappen, se ovan.

Sortera rapporttabellerna
Rapporttabellerna kan sorteras efter vald kolumn och i vald ordning. Se kapitel 8.4
• Notera: Du kan även sortera efter flera kolumner genom att skift-klicka eller ctrlklicka.
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Länk till fordonshistoriken i Fordon och Fordon rådatarapporterna
En viktig funktion för att hitta anledningen till ”underliga” passagerarräknarsiffror är
möjligheten att öppna ett Fordonshistorikfönster direkt från en rapportrad i Tur/detaljvyerna i rapportvarianterna Fordon och Fordon rådata.
Fordonshistorik, som låter dig följa fordonets alla loggade händelser, öppnas med
motsvarande tidsurval förifyllt. Se kapitel 11.18 för beskrivning av verktyget. Här kan du
gå igenom alla loggade händelser från fordonet, inklusive passagerarräknarrapporterna.
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Sökning/Rapportindata: Linjer-rapport
Efter du valt rapportvariant definierar du de datum/veckodagar, rapporten ska täcka.
Vill du inkludera alla veckodagar och datum inom perioden behöver du bara välja frånoch till-datum.
Därefter väljer du för Linjer-rapporten linjegrupp (valfritt) och därefter de linjer du vill
analysera. Notera att om du väljer att kryssa i ”alla” linjer kan detta resultera mycket
lång söktid då det i många system handlar om väldigt stora mängder data.

Datum
Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.

Linjegrupp, Linjeurval
Du kan vid behov filtrera linjeurvalet efter linjegrupp, genom att
välja en specifik linjegrupp i menyn.
I Linjer-listan kan du klicka i ”Alla linjer”, eller enbart de specifika linjer
du är intresserad av.
Notera att många linjer och lång tidsperiod leder till långa söktider.

Generera rapport
När du är nöjd med ditt urval genererar du
rapporten genom att trycka på denna knapp.
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Sökning/Rapportindata: Tur/Rutt-rapport
Efter du valt rapporttyp definierar du de datum/veckodagar rapporten ska täcka. Vill du
inkludera alla veckodagar och datum inom perioden behöver du bara välja från- och tilldatum. Du kan även välja den tidsperiod (under varje valt dygn) som ska inkluderas.
Efter tidperiod väljer du för rutt och turrapporten den rutt du vill att rapporten ska
täcka, genom att först filtrera urvalet från linjegrupp (valfritt val) till linje och därefter
välja bland de rutter den valda linjen använder.
När du valt rutt visas de turer som kört rutten och du har då möjlighet att välja bort
turer du inte vill ska ingå i rapporten. Turtypsfiltret låter dig inkludera endast de turtyper
du är intresserad av.
• Notera att ruttmenyn inte fylls i förrän du valt linje och att listan över ruttens turer
förstås inte visas förrän du valt rutt. Du fyller helt enkelt i sökfältet uppifrån och ned.

Rapporttyp: Rutt eller Turer
Notera: Rutt och Turer-rapportvarianterna har samma urval. Du
kan när som helst byta från rutt till turer-rapport, eller tvärt om i
denna meny (och behålla övrigt urval). Klicka på Generera
rapport för att generera den andra rapportvarianten.

Datum
Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.

Tid
Välj den tidsperiod varje trafikdygn rapporten ska täcka.
(Menyerna erbjuder val från 04:00 – 27:59)

Linjegrupp, Linje- rutt och tururval
För att välja rutt behöver du först välja linje i Linje-menyn. För
att underlätta finns även en linjegruppsmeny som minskar
urvalet linjer till de som ingår i en vald linjegrupp, men den
behöver du inte använda om du inte vill.
När du valt Linje kommer rutt-menyn populeras med de rutter
som är förknippade med den valda linjen. Välj rutt i menyn.
Använd turtypsfiltret för att ev. exkludera vissa turtyper (se
bilden till vänster – kryssa ur de turtyper du inte vill ta med.)
I det underliggande turfältet visas nu de turer (inklusive
starttid) som använt den valda rutten under den valda
tidsperioden. Om du vill exkludera någon av turerna kryssar du
ur motsvarande ruta i listan.

Generera rapport
När du är nöjd med ditt urval genererar du
rapporten genom att trycka på denna knapp.
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Antal planerade turer i ruttmenyn
För att hjälpa dig välja visas i ruttmenyn även antalet planerade turer för varje rutt.
(Notera att det är antalet planerade turer som visas - det antal som verkligen körts kan
vara mindre.)

Sökning/Rapportindata: Fordon
Även i fordonsrapporterna definierar du den tidsperiod, de datum/veckodagar
rapporten ska täcka. (Vill du inkludera alla veckodagar och datum inom perioden
behöver du bara välja från- och till-datum). Du kan om du vill även begränsa den
tidsperiod under varje valt dygn som ska täckas av rapporten.
Därefter väljer du de fordon som ska inkluderas i rapporten. Alla valbara fordon listas.
Kryssa ur de fordon som inte ska ingå i rapporten och tryck därefter Generera för att
söka och skapa rapporten.
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Datum
Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.

Tid (vid behov)
Då du vill begränsa den tid varje trafikdygn som ska inkluderas i rapporten:
Kryssa i ”tid”-rutan och välj tidsperiod med menyerna. (Menyerna erbjuder
val från 00:00 – 29:59 för att täcka in turer som ingår i det aktuella dygnet
men startar in på följande dygn. Även om dygnen kommer ”överlappa”
räknas data bara en gång.)

Fordon
Kryssa i ”Alla fordon” för att välja alla fordon som
rapporterat passagerarräknardataunder den ovan valda
perioden, eller kryssa ur denna ruta och välj/välj bort
enskilda i menyn genom att kryssa i/ur motsvarande rutor.
Ett sökfält låter dig snabbt hitta specifika fordon.

Generera rapport
När du är nöjd med ditt urval genererar du
rapporten genom att trycka på denna knapp.
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Sökning/Rapportindata: Fordon rådata
Fordon rådata som används för prestandamätning och felsökning har ett enklare sökfält
än rapportvarianten Fordon.
Välj endast från- och till-datum och de fordon som ska inkluderas i rapporten. Alla
valbara fordon listas. Kryssa ur de fordon som inte ska ingå i rapporten och tryck
därefter Generera för att söka och skapa rapporten.

Datum
Välj den tidsperiod rapporten ska täcka.

Fordon
Kryssa i ”Alla fordon” för att välja alla fordon som
rapporterat passagerarräknardataunder den ovan valda
perioden, eller kryssa ur denna ruta och välj/välj bort
enskilda i menyn genom att kryssa i/ur motsvarande rutor.
Ett sökfält låter dig snabbt hitta specifika fordon.

Generera rapport
När du är nöjd med ditt urval genererar du
rapporten genom att trycka på denna knapp.
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Sökning/Rapportindata: Hållplatsläge
Välj Hållplatsläge i Urvalsmenyn för att generera en rapport som visar passagerardata
för en eller flera valda hållplatsområden/hållplatser. Hållplatsområden och hållplatser
väljs i en hierarkisk meny.

Datum
Välj den tidsperiod rapporten ska täcka, och välj därefter
vid behov bort enskilda datum och eller veckodagar
genom att kryssa ur i motsvarande lista.

Tid (vid behov)
Då du vill begränsa den tid varje trafikdygn som ska inkluderas i rapporten:
Kryssa i ”tid”-rutan och välj tidsperiod med menyerna. (Menyerna erbjuder
val från 00:00 – 29:59 för att täcka in turer som ingår i det aktuella dygnet
men startar in på följande dygn. Även om dygnen kommer ”överlappa”
räknas data bara en gång.)

Hållplatsområden/hållplatser
Kryssa i de hållplatsområden/hållplatser i den hierarkiska
menyn du vill inkludera i rapporten.
Ett sökfält låter dig snabbt hitta specifika hållplatser.

Generera rapport
När du är nöjd med ditt urval genererar du
rapporten genom att trycka på denna knapp.
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Rapportvariant: Linjer
Rapporten presenterar översiktligt passagerarräknardata för de linjer du valt i urvalet.
Data för de rutter varje linje använder presenteras på separata rader.
Då du öppnar rapporten är tabellen sorterad efter linje och i andra hand rutt
(bokstavsordning) men du kan förstås sortera efter valfri kolumn genom att klicka på
kolumnhuvudet.
Välj grundvy över rutt
Välj Tur-vy

Inkludera ogiltigt data i rapporten (normalt ej ikryssad)

Totalt: Summerade värden/medelvärden
Längst ned i varje kolumn hittar du summerade värden.
Absolutvärdena i kolumnerna summeras. På samma sätt visas
medelvärdet av alla ovanstående medelvärden.

Kolumnrubrik

Beskrivning

Linje

Linjenamn/nr.

Rutt

Rutt (start->sluthållplats, nr).

Redan ombord

Det totala antalet passagerare som redan befunnit sig
ombord på fordonen när rutten startade.
(Fordon med passagerarräknare, som kör vald rutt under vald
tidsperiod.)

∑ på

Det totala antalet passagerare som gått ombord på fordon
på rutten.
(Fordon med passagerarräknare, som kör vald linje/rutt under
vald tidsperiod.)
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Kolumnrubrik

Beskrivning

∑ av

Det totala antalet passagerare som gått av fordon på rutten.
(Fordon med passagerarräknare, som kör vald linje/rutt
under vald tidsperiod.)

Kvar ombord

Det totala antalet passagerare som stannat ombord då
rutten körts klart.
(Fordon med passagerarräknare, som kör vald linje/rutt under
vald tidsperiod.)

Snitt på

Medelantalet passagerare som går ombord på fordon.
(Det totala antalet påstigande/antalet turer med APC)

Snitt av

Medelantalet passagerare som vid hållplatsen går av fordon.
(Det totala antalet avstigande/antalet hållplatsstopp med
APC)

Max sätes-km

Det totala antalet säten (fordonens maximala antal sittande
passagerare) * sträckan dessa färdades på turen/rutten
[km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
Max kapacitet

Det totala antalet säten + ståplatser (fordonens
maxkapacitet) * sträckan dessa färdades på turen/rutten
[km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
∑ passagerar-km, säte

Passagerare med sittplats (upp till antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på turen/rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på turen
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd. Därefter summeras alla
siffror för de ingående länkarna.)
∑ passagerar-km,
annan

Passagerare utan sittplats (överstigande antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på turen/rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på turen
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd. Därefter summeras alla
siffror för de ingående länkarna.)
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Kolumnrubrik

Beskrivning

∑ passagerar-km

Passagerare (oavsett sitt eller ståplats) * sträckan dessa
färdades på turen/rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på turen
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd. Därefter summeras alla
siffror för de ingående länkarna.)
# turer med APC

Antalet turer/avgångar med passagerarräknare/antalet
planerade turer/avgångar, under tidsperioden.
Denna siffra visar hur väl passagerarräknarstatistiken speglar
den totala (planerade) trafiken.

Turer körda/planerade

Antalet rapporterade turer/avgångar / antalet planerade
turer/avgångar, under tidsperioden.
Denna siffra visar hur mycket av den planerade trafiken som
verkligen körs. (Notera att akut förstärkning inte räknas som
planerad.)
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Linjer: Tur-vy
Klicka på Tur-vy-knappen för att se data för alla individuella turer. Här kan du i detalj
granska det passagerarräknardata som presenteras i grundvyn.
I denna vy fungerar Inkludera ogiltigt data-filterkontrollen precis som i grundvyn,
men du kan även kryssa i ”Även fordon utan räknare” för att i tabellen inkludera alla
planerade avgångar. Detta kan visa hur representativt data är, i förhållande till den
planerade trafiken.
Tur-vy vald

Kolumnrubrik

Beskrivning

Kalenderdag

Datum

Tid

Datum och

Linje

Linjenummer.

Rutt

Ruttens start-sluthållplats, nummer.

Tur

Den tur fordonet kört.

Destination

Turens destination.

Redan ombord

Antalet passagerare som redan befunnit sig ombord på
fordonen när turen startade.

På

Antalet påstigande på turen.

Av

Antalet avstigande på turen.

Kvar ombord

Antalet passagerare som stannat ombord på fordonen när
turen avslutats.

Giltighet

Datats kategorisering: Giltig (OK)/Ogiltig/”-” (Okänd giltighet –
data är gammalt och saknar giltighetsflagga).

avgångstid.

Ogiltig = minst ett aktivt fel på någon av passagerarrapporterna.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Max sätes-km

Det totala antalet säten (fordonens maximala antal sittande
passagerare) * sträckan dessa färdades på turen/rutten [km].

Visas endast för fordon som rapporterat passagerarräknardata
på turen.
Max kapacitet

Det totala antalet säten + ståplatser (fordonens maxkapacitet) *
sträckan dessa färdades på turen/rutten [km].

Visas endast för fordon som rapporterat passagerarräknardata
på turen.
∑ passagerar-km, säte

Passagerare med sittplats (upp till antalet sittplatser i fordonet)
* sträckan dessa färdades på turen/rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på turen räknas
antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och multipliceras
med länkens längd. Därefter summeras alla siffror för de
ingående länkarna.)
∑ passagerar-km,
annan

Passagerare utan sittplats (överstigande antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på turen/rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på turen räknas
antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och multipliceras
med länkens längd. Därefter summeras alla siffror för de
ingående länkarna.)
∑ passagerar-km

Passagerare (oavsett sitt eller ståplats) * sträckan dessa
färdades på turen/rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på turen räknas
antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och multipliceras
med länkens längd. Därefter summeras alla siffror för de
ingående länkarna.)
# Länkar

Antalet länkar (ruttsektioner mellan hållplatserna) på turen.

Max ombord

Det maximala antalet passagerare ombord någon gång under
turen.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Max ombord [%]

Den maximala fyllnadsgraden i procent någon gång under
turen.

Notera att denna siffra beräknas separat från ”Max ombord”. Om
ett fordon med mindre/större kapacitet ersätter ett annat på
turen är den maximala fyllnadsgraden därför inte nödvändigtvis
relaterad till Max ombord-siffran.
(100%: Antalet passagerare= antalet säten, 200%: Antalet
passagerare = fordonets kapacitet)
# Hållplatser totalt

Totalt antal hållplatser på turen

# Hållplatser giltiga

Antalet giltiga hållplatser (jämför # Hållplatser totalt).

# Hållplatser
passerade

Antalet hållplatser som passerats utan att fordonet stannat och
öppnat dörrarna

# Hållplatser ogiltiga

Antalet hållplatser som inte är giltiga, enligt APC (jämför #
Hållplatser totalt).
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Rapportvariant: Rutt
Då du valt rapportvarianten Rutt presenteras data i grundvyn överst i en graf som visar
medelvärden för på/avstigande och antalet passagerare ombord för varje hållplats längs
rutten. Tabellen innehåller även mätvärden som passagerarkilometer, vilka gör det
enklare att bedöma det utförda ”arbetet” på linjen.
En alternativ avgångar-vy listar istället data per avgång (ofta en mycket lång lista). Här
kan du även välja att se alla rapporterade avgångar, inklusive fordon som inte har
passagerarräknare.

Rutt: Grundvy, Översikt
Välj grundvy över rutt
Välj data-vy

Filter: Välj del av rutt (från hpl till hpl)
Linjegraf: Medelantal
Inkludera ogiltigt data i rapporten (normalt
ej ikryssad)

ombord efter fordonen
lämnat hållplatsen

Dölj/visa
graf
Staplar visar medel
på/avstigande vid
hållplatsen

Rutthållplatser
(i sekvens)

Totalt: Summerade värden/medelvärden
Längst ned i varje kolumn hittar du total-värden för de hållplatser som
listats i rapporten. Absolutvärdena i kolumnerna summeras i totalt-raden.
På samma sätt visas medelvärdet av alla ovanstående medelvärden.

• Listan är när vyn öppnas sorterad efter index-kolumnen, vilket gör att hållplatserna
ligger i ordning från första till sista hållplatsen på rutten.
• Använd ruttsektionsfiltret för att endast se ett utsnitt av rutten. (Du väljer start- och
sluthållplats längs ruttsträckningen.)
• Notera: Kryssrutan ”Inkludera ogiltig data” används för att – framför allt i testsyfte inkludera rapporter som tekniskt sett inte är korrekta. Ett exempel är då
passagerarräknarsystemet inte haft kontakt med fordonssystemet under en tid. Då
kontakt upprättas igen rapporterar passagerarräknaren ackumulerade värden för påoch avstigande under hela den tid som kontakt inte kunnat upprättas. Detta kan
naturligtvis leda till helt orimliga siffror, som normalt inte inkluderas i rapporten.
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• Fältet som summerar turerna körda av fordon med passagerarräknare och de totalt
planerade turerna är alltså summan av varje hållplats motsvarande data. Siffrorna är
avsedda att användas för att visa hur väl passagerarräknarstatistiken återspeglar den
totala trafiken. Är det förhållandevis få turer med passagerarräknare blir ju även
statistiken opålitlig.
• Notera: För att länk-data ska inkluderas i rapporten måste fordonet ha rapporterat
passagerarräknardata både vid hållplatsen där länken börjar och vid hållplatsen där
den slutar.

Kolumnrubrik

Beskrivning

Index

Hållplats-sekvensnummer.

Hållplatsläge

Hållplatsnamn.

∑ på

Det totala antalet passagerare som vid hållplatsen går
ombord på fordon.
(Fordon med passagerarräknare, som kör valda turer under
vald tidsperiod.)

∑ av

Det totala antalet passagerare som vid hållplatsen lämnar
fordon.
(Fordon med passagerarräknare, som kör valda turer under
vald tidsperiod.)

Snitt på

Medelantalet passagerare som vid hållplatsen går ombord
på fordon.
(Det totala antalet påstigande/antalet hållplatsstopp med
APC)

Snitt av

Medelantalet passagerare som vid hållplatsen går av fordon.
(Det totala antalet avstigande/antalet hållplatsstopp med
APC)
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Snitt ombord

Medelantalet passagerare ombord på fordon vid hållplatsen,
när fordonet lämnar hållplatsen.
Notera:
•

Medelantal passagerare som redan är ombord vid
ruttstart visas i följande format (passagerare redan
ombord + medel saldo passagerare vid hållplats)
Medelantal ombord. Exempel:

•

Då ett fordon passerar hållplatsen utan att stanna
räknas det vid tillfället befintliga antalet passagerare
i fordonet.

•

Eventuellt negativt antal passagerare ombord när
fordonet lämnar hållplatsen (beroende på
passagerarräknarsystemets felmarginal) räknas
som 0 passagerare vid snittberäkningen.

Avstånd

Körsträcka i meter från denna hållplats till följande hållplats =
länkens längd

Max sätes-km

Det totala antalet säten (fordonens maximala antal sittande
passagerare) * sträckan dessa färdades på rutten [km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
Max kapacitet

Det totala antalet säten + ståplatser (fordonens
maxkapacitet) * sträckan dessa färdades på rutten [km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
∑ passagerar-km, säte

Passagerare med sittplats (upp till antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd.)
∑ passagerar-km,
annan

Passagerare utan sittplats (överstigande antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd.)
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Kolumnrubrik

Beskrivning

∑ passagerar-km

Passagerare (oavsett sitt eller ståplats) * sträckan dessa
färdades på rutten [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd.)
Stopp med
APC/planerade

Antalet hållplatsstopp med passagerarräknare/antalet
planerade hållplatsstopp.
Denna siffra visar hur väl passagerarräknarstatistiken speglar
den totala (planerade) trafiken.

Turer körda/planerade

Antalet rapporterade turer/avgångar / antalet planerade
turer/avgångar, på rutten under tidsperioden.
Denna siffra visar hur mycket av den planerade trafiken som
verkligen körs. (Notera att akut förstärkning inte räknas som
planerad.)
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Rutt: Data/avgångs-vy
Klicka på Data-vy-knappen för att se data för alla individuella rapporterade
avgångar/hållplatspassager. Här kan du i detalj granska passagerarräknardata som
presenteras i grundvyn.
I denna vy fungerar ruttsektions-filtret och Inkludera ogiltigt data-filterkontrollen
precis som i grundvyn, men du kan även kryssa i ”Även fordon utan räknare” för att i
tabellen inkludera alla planerade avgångar, vilket kan visa hur representativt data är, i
förhållande till den planerade trafiken.

Data-vy vald

Inkludera ogiltigt data i rapporten (normalt ej ikryssad)

Inkludera alla planerade avgångar i rapporten (även de som körts av
fordon som inte har passagerarräknare) - normalt ej ikryssad

• Notera: Det är planerade avgångstider som visas och
passagerarräknarinformationen visas alltså som om alla fordon avgick exakt enligt
tidtabell. I verkligheten kan ju avgångarna och alltså tidpunkten för
passagerarräkningen avvika betydligt från tidtabellen. Detta kan vara bra att ta med i
beräkningen om du analyserar informationen i detalj.
• Använd ruttsektionsfiltret för att endast se ett utsnitt av rutten. (Du väljer start- och
sluthållplats längs ruttsträckningen.)
• Notera: Kryssrutan Inkludera ogiltiga data används för att – framför allt i testsyfte
- inkludera rapporter som tekniskt sett inte är korrekta. Ett exempel är då
passagerarräknarsystemet inte haft kontakt med fordonssystemet under en tid. Då
kontakt upprättas igen rapporterar passagerarräknaren ackumulerade värden för påoch avstigande under hela den tid kontakt inte kunnat upprättas. Detta kan
naturligtvis leda till helt orimliga siffror, som normalt inte inkluderas i rapporten.
• Kryssa i “Inkludera fordon utan räknare”-rutan för att lista alla planerade
avgångar, oavsett om det finns passagerarräknardata eller ej.
• Notera: För att länk-data ska inkluderas i rapporten måste fordonet ha rapporterat
passagerarräknardata både vid hållplatsen där länken börjar och vid hållplatsen där
den slutar.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Kalenderdag

Datum

Tid

Datum och

Tur

Turnummer.

Destination

Turens destination.

Sekvens på turen

Hållplatsens sekvensnummer på turen – användbart t.ex
för sortering.

Hållplatsläge

Hållplatslägets namn.

På

Antalet påstigande passagerare vid hållplatsen.

Av

Antalet avstigande passagerare vid hållplatsen.

Ombord

Antalet passagerare ombord när fordonet lämnade
hållplatsen.

avgångstid.

Notera: Passagerare som redan är ombord vid första
hållplatsen på turen visas i följande format: (passagerare
redan ombord + saldo passagerare vid hållplatsen) totalt
ombord
Eventuellt negativt antal passagerare ombord när
fordonet lämnar hållplatsen (beroende på
passagerarräknarsystemets felmarginal) räknas som 0
passagerare vid snittberäkningen.
Giltighet

Datats giltighetsstatus: Giltig (alla passagerarrapporter är
OK)/Ogiltig (minst ett aktivt fel på någon fordonsrapport
på turen)/”-” (Okänd giltighet – data är gammalt och
saknar giltighetsflagga).
”Passerade hållplats” betyder att fordonet inte stannade
vid hållplatsen, antalet passagerare ombord är därmed
oförändrat från senaste gången fordonet stannade vid
hållplats.

Giltighets-beskrivning

Kommentar/förklaring till giltighetsstatusen.
Notera: om ev. tidigare aktivt fel som gjort data ogiltigt inte
kvarstår visas inte giltighetsbeskrivning.

Avstånd

Körsträcka i meter från denna hållplats till följande
hållplats = länkavståndet/ länkens längd

Max sätes-km

Det totala antalet säten (fordonens maximala antal
sittande passagerare) * sträckan dessa färdades på
länken [km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Max kapacitet

Det totala antalet säten + ståplatser (fordonens
maxkapacitet) * sträckan dessa färdades på länken [km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
∑ passagerar-km, säte

Passagerare med sittplats (upp till antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd.)
∑ passagerar-km,
annan

Passagerare utan sittplats (överstigande antalet
sittplatser i fordonet) * sträckan dessa färdades på länken
[km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd.)
∑ passagerar-km

Passagerare (oavsett sitt eller ståplats) * sträckan dessa
färdades på länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan, och
multipliceras med länkens längd.)
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Rapportvariant: Turer
Då du väljer tur-rapporten visas loggat passagerarräknardata som medelvärden per
tur.
I denna rapport visas dessutom samma graf över medelantalet passagerare längs
rutten som i Rutt-rapporten (se ovan). Grafen visar alltså data från alla turer i tabellen
under.
Turerna visas i separata tabellsektioner sorterade kronologiskt efter starttid. Panorera
tabellsektionen åt höger för att se turer som inte får plats i verktygsfönstret.

Rapporttyp: Tur, grundvy - översikt
Välj avgångs-vy
Välj data-vy

Filter: Välj del av rutt (från hpl till hpl)

Inkludera ogiltig data i rapporten (normalt ej ikryssad)

Linjegraf:
Medelantal
ombord efter
fordonen lämnat
hållplatsen

Dölj/visa
graf
Staplar visar medel
på/avstigande vid
hållplatsen

Rutthållplatser
(i sekvens)

Turer, sorterade i kronologisk ordning över sökta perioden/ trafikdagen

• Använd ruttsektionsfiltret för att endast se ett utsnitt av rutten i grafen och i tabellen.
(Du väljer start- och sluthållplats längs ruttsträckningen.)
• Notera: Kryssrutan Inkludera ogiltiga data används för att – framför allt i testsyfte
- inkludera rapporter som tekniskt sett inte är korrekta. Ett exempel är då
passagerarräknarsystemet inte haft kontakt med fordonssystemet under en tid. Då
kontakt upprättas igen rapporterar passagerarräknaren ackumulerade värden för påoch avstigande under hela den tid kommunikationen legat nere. Detta kan
naturligtvis leda till helt orimliga siffror, vilka normalt inte inkluderas i rapporten.
• Notera: Denna tabell kan inte sorteras.
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• Notera: Alla turer kommer säkerligen inte att inkludera samtliga hållplatser längs
rutten. Där passagerarräknardata saknas för en hållplats/tur visas detta med “-”, se
exempel nedan.

Statistik för specifik tur.
Medelvärden.

Medel för hållplatserna längs hela turen, totala passagerarkilometer, etc..
Påstigande, avstigande, ombord (då fordonen lämnar hållplatserna), passagerarkilometer, etc.

• Notera att det är värdena för det antal turer med APC/passagerarräknare (vilket
anges i det överliggande turinformationsfältet) som visas i tabellen.

• Notera: För att länkdata ska inkluderas i rapporten måste fordonet ha rapporterat
passagerarräknardata både vid hållplatsen där länken börjar och vid hållplatsen där
den slutar.

Turinformation

Beskrivning

Starttid tur

Turens starttid

Turnamn

Turnamn/-nummer.

# turer med APC

Antalet turer med passagerarräknare/antalet planerade
turer, under tidsperioden.

Kolumn

Beskrivning

Index

Hållplatslägets löpnummer längs rutten

Hållplatsläge

Hållplatslägets namn.
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Turinformation

Beskrivning

Snitt på

Medelantalet passagerare som vid hållplatsen går
ombord på fordon.
(Det totala antalet påstigande/antalet hållplatsstopp
med APC)

Snitt av

Medelantalet passagerare som vid hållplatsen går av
fordon.
(Det totala antalet avstigande/antalet hållplatsstopp
med APC)

Snitt ombord

Medelantalet passagerare ombord på fordon vid
hållplatsen, när fordonet lämnar hållplatsen.
(Beräknat som antalet ombord vid hållplatsen/antalet
hållplatsstopp med APC - men med tillägget att då ett
fordon passerar hållplatsen utan att stanna räknas det
vid tillfället befintliga antalet passagerare i fordonet.)
Eventuellt negativt antal passagerare ombord när
fordonet lämnar hållplatsen (beroende på
passagerarräknarsystemets felmarginal) räknas som 0
passagerare vid snittberäkningen.

Notera: Precis som i Fordonshistorikfönstret visas
eventuella passagerare som sitter kvar från föregående
tur i följande format vid första hållplatsen, fast det här rör
sig om snittvärden för urvalet: (passagerare fr
föregående tur + nya ombord fr första hållplatsen) Totalt
ombord efter fordonet lämnat första hållplatsen.
Avstånd

Körsträcka i meter från denna hållplats till följande
hållplats = länkavståndet/länkens längd

∑ passagerar-km, säte

Passagerare med sittplats (upp till antalet sittplatser i
fordonet) * sträckan dessa färdades på länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan,
och multipliceras med länkens längd.)
∑ passagerar-km,
annan

Passagerare utan sittplats (överstigande antalet
sittplatser i fordonet) * sträckan dessa färdades på
länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan,
och multipliceras med länkens längd.)
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Turinformation

Beskrivning

∑ passagerar-km

Passagerare (oavsett sitt eller ståplats) * sträckan dessa
färdades på länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten
räknas antalet passagerare ombord, i kategorin ovan,
och multipliceras med länkens längd.)
Max sätes-km

Det totala antalet säten (fordonens maximala antal
sittande passagerare) * sträckan dessa färdades på
länken [km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
Max kapacitet

Det totala antalet säten + ståplatser (fordonens
maxkapacitet) * sträckan dessa färdades på länken [km].

Visas endast för fordon som rapporterat
passagerarräknardata på turen.
Turer körda/planerade

Antalet rapporterade turer/avgångar / antalet planerade
turer/avgångar, på rutten under tidsperioden.
Denna siffra visar hur mycket av den planerade trafiken
som verkligen körs. (Notera att akut förstärkning inte
räknas som planerad.)
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Tur: Data-vy
Klicka på Data-vy-knappen för att se data för alla individuella rapporterade
avgångar/hållplatspassager. Här kan du i detalj granska passagerarräknardata som
presenteras i grundvyn.
I denna vy fungerar ruttsektions-filtret och ”Inkludera ogiltigt data”-filterkontrollen
precis som i grundvyn, men du kan även kryssa i ”Även fordon utan räknare” för att i
tabellen inkludera alla planerade avgångar.
Data-vy vald

Filter: Välj del av rutt (från hpl till hpl)

Inkludera ogiltigt data i rapporten (normalt ej
ikryssad)

Inkludera alla planerade
avgångar i rapporten (även
de som körts av fordon som
inte har passagerarräknare)
- normalt ej ikryssad

• Notera: Det är planerade avgångstider som visas och
passagerarräknarinformationen visas alltså som om alla fordon avgick exakt enligt
tidtabell. I verkligheten kan ju avgångarna och alltså tidpunkten för
passagerarräkningen avvika betydligt från tidtabellen. Detta kan vara bra att ta med i
beräkningen om du detaljanalyserar informationen.
• Använd ruttsektionsfiltret för att endast se ett utsnitt av rutten. (Du väljer start- och
sluthållplats längs ruttsträckningen.)
• Notera: Kryssrutan Inkludera ogiltig[t] data används för att – framför allt i
testsyfte - inkludera rapporter som tekniskt sett inte är korrekta. Ett exempel är då
passagerarräknarsystemet inte haft kontakt med fordonssystemet under en tid. Då
kontakt upprättas igen rapporterar passagerarräknaren ackumulerade värden för påoch avstigande under hela den tid kontakt inte kunnat upprättas. Detta kan
naturligtvis leda till helt orimliga siffror, som normalt inte inkluderas i rapporten.
• Kryssa i “Inkludera fordon utan räknare”-rutan för att lista alla planerade
avgångar, oavsett om det finns passagerarräknardata eller ej.
• Notera: För att länkdata ska inkluderas i rapporten måste fordonet ha rapporterat
passagerarräknardata både vid hållplatsen där länken börjar och vid hållplatsen där
den slutar.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Kalenderdag

Datum

Tid

Datum och

Tur

Turnummer.

Destination

Turens destination.

Hållplatsläge

Hållplatslägets namn.

På

Antalet påstigande passagerare vid hållplatsen.

Av

Antalet avstigande passagerare vid hållplatsen.

Ombord

Antalet passagerare ombord när fordonet lämnade hållplatsen.

avgångstid.

Eventuellt negativt antal passagerare ombord när fordonet lämnar
hållplatsen (beroende på passagerarräknarsystemets felmarginal) räknas
som 0 passagerare vid snittberäkningen.
Notera: Precis som i Fordonshistorikfönstret visas eventuella passagerare
som sitter kvar från föregående tur i följande format vid första hållplatsen:
(passagerare fr föregående tur + nya ombord fr första hållplatsen) Totalt
ombord efter fordonet lämnat första hållplatsen.
Giltighet

Datats giltighetsstatus: Giltig (alla passagerarrapporter är OK)/Ogiltig
(minst ett aktivt fel på någon fordonsrapport på turen)/”-” (Okänd
giltighet – data är gammalt och saknar giltighetsflagga).
”Passerade hållplats” betyder att fordonet inte stannade vid hållplatsen,
antalet passagerare ombord är därmed oförändrat från senaste gången
fordonet stannade vid hållplats.

Giltighetsbeskrivning

Kommentar/förklaring till giltighetsstatusen.

Avstånd

Köravstånd i meter från denna hållplats till följande hållplats =
länkavståndet

Max sätes-km

Det totala antalet säten (fordonens maximala antal sittande
passagerare) * sträckan dessa färdades på länken [km].

Notera: om ev. tidigare aktivt fel som gjort data ogiltigt inte kvarstår visas
inte giltighetsbeskrivning.

Visas endast för fordon som rapporterat passagerarräknardata på turen.
Max kapacitet

Det totala antalet säten + ståplatser (fordonens maxkapacitet) * sträckan
dessa färdades på länken [km].

Visas endast för fordon som rapporterat passagerarräknardata på turen.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

∑ passagerar-km,
säte

Passagerare med sittplats (upp till antalet sittplatser i fordonet) * sträckan
dessa färdades på länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten räknas antalet
passagerare ombord, i kategorin ovan, och multipliceras med länkens
längd.)
∑ passagerar-km,
annan

Passagerare utan sittplats (överstigande antalet sittplatser i fordonet) *
sträckan dessa färdades på länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten räknas antalet
passagerare ombord, i kategorin ovan, och multipliceras med länkens
längd.)
∑ passagerar-km

Passagerare (oavsett sitt eller ståplats) * sträckan dessa färdades på
länken [km].

(För varje länk [sträckan mellan två hållplatser] på rutten räknas antalet
passagerare ombord, i kategorin ovan, och multipliceras med länkens
längd.)
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Rapportvariant: Fordon
Välj rapportvariant fordon för att skapa en rapport för att analysera och jämföra
passagerarräknarfunktionen i de fordon du väljer.
• Fordonsrapporten visar antalet räknade påstigande och avstigande individuellt för
alla inkluderade fordon, samt framför allt skillnaden mellan dessa värden, som ju
normalt bör vara så liten som möjligt.
• För detaljanalys kan du utöver grundvyn (se nedan) även välja en tur-vy med
individuell tur-data, se efterföljande stycke.
En övre grafsektion visar hur den procentuella avvikelsen mellan in-och ut-räknarna
varierat för alla sökta fordon under den sökta perioden (de orange punkterna).
Dessutom kan du genom att välja ett fordon i tabellsektionen se motsvarande avvikelse
för detta fordon och jämföra denna kurva med medelvärdeskurvan.
Rapporten har två tabellsektioner: I den övre sektionen listas alla fordon du inkluderat i
sökningen med totalt räknardata för perioden, och procentuell avvikelse (oavsett vilket
värde som är högst). Sortera tabellen efter valfri kolumn (till exempel skillnadkolumnen). Klicka i denna tabell för att se historiska data från detta fordon i
grafsektionen och i den undre tabellen.
Den undre tabellen visar historiskt data för ett fordon du väljer i den övre tabellen
(motsvarande det avvikelsedata du kan se som gröna punkter i grafen).
• Du kan även välja att filtrera bort dagar med få påstigande och inkompletta turer.
Välj grundvy (alla valda fordon)
Välj tur-vy (alla valda fordon)
Dölj/visa graf
Avvikelse i % mellan
av/påstigande, valt
fordon över vald
tidsperiod

Avvikelse i % mellan
av-/påstigande,
medel, alla sökta
fordon, vald tidsperiod

Fritextfilter för
tabellen (alla
rader med minst
en matchande
cell inkluderas)
Tröskelfilter: Exkludera dagar
med mindre än X påstigande
(Och klicka på ”Uppdatera”
efter ändring.)

Individuella data,
alla sökta fordon
(understa raden).

Klicka på en rad i övre tabellen för att se historiska data för detta fordon i undre tabellen och i grafen (avvikelsesiffrorna i tabellen motsvarar punkterna i gröna grafen ovan). De dagar som exkluderats av tröskelfiltret på grund av
för få påstigande är markerade
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Övre tabellen (alla sökta fordon)
Kolumnrubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnummer

Skillnad

Procentuella skillnaden mellan på- och avstigande (på alla
godkända turer, se kolumnrubriken Turer nedan).

∑ på

Totalt antal påstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

∑ av

Totalt antal avstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

Turer

Två siffror visas, per rad – antal godkända turer med
passagerarräknare och totala antalet turer med
passagerarräknare (inom parentes).

Undre Tabellen (historiska data, valt fordon – motsvarar gröna grafen)
Kolumnrubrik

Beskrivning

Datum

Trafikdygn

Skillnad

Procentuell skillnad mellan på-/avstigande detta trafikdygn

∑ på

Totalt antal påstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

∑ av

Totalt antal avstigande, alla hållplatser, alla godkända turer.

Turer

Två siffror visas, per rad – antal godkända turer med
passagerarräknare och totala antalet turer med
passagerarräknare (inom parentes).

Exkluderad dag

Dagar som exkluderats av tröskelfiltret är markerade. Filtret
exkluderar dagar med färre än valt antal påstigande.

Uteslutna ogiltiga
turer

Här listas de turer som uteslutits på grund av att de är ogiltiga –
till exempel på grund av GPS-, odometer-, eller sensorfel - vilket
gjort datat opålitligt. Presentationen är uppdelad per linje: Linje 1
(TurA, TurB, TurC), Linje 2 (TurD, TurE, TurF)…

Graf-skärmtips
Håll muspekaren över en graf-punkt för att se numeriska värden.
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Tröskelfilter, antal påstigande
För att dagar med få resande inte ska påverka grafen/differens-värdena negativt kan du
utesluta dessa dagar med tröskelfiltret. Mata in ett valt tröskelvärde (30 påstigande är
grundvärdet) och tryck ”Uppdatera” då du gjort ändringar för att se hur filtret påverkar
tabell/graf. De dagar som exkluderats är markerade i Exkluderad dag-kolumnen i den
undre urvalsspecifika tabellen.
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Fordon: Tur-vy
Välj tur-vyn för att se passagerarräknardata för de valda fordonen uppdelat per tur. För
varje tur anges på/avstigande och eventuella passagerare som enligt systemet stannat
ombord från föregående tur och som stannar ombord till efterföljande tur.
• Använd kolumnen ”Skillnad” för att hitta fordon/turer där räkningen inte ”gått
ihop”, antingen på grund av att passagerare gått ombord innan turen och innan
räkningsreglerna styr att passagerarräkningen för turen börjar gälla, vilket kan leda till
att betydligt fler passagerare ”går av” än som gått på (negativ skillnad) – eller att data
saknas eller är felaktig av tekniska skäl.
• Finns information om problem med passagerarräkningen beskrivs dessa i kolumnen
”Giltighets-beskrivning”.

Välj tur-vy (alla valda fordon)
Fritextfilter

Inkludera tomturer (normalt ej ikryssad)

Kolumnrubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonets systemadress

Datum

Det datum turen kördes

Linje

Den linje turen körde
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Tur

Turnummer

Destination

Turens destination

Starttid tur

Turens starttid

Redan ombord

Eventuella passagerare som enligt räknarsystemet suttit kvar i
fordonet från föregående tur.

∑ på

Det totala antalet påstigande under hela turen

∑ av

Det totala antalet avstigande under hela turen

Kvar ombord

Eventuella passagerare som enligt räknarsystemet suttit kvar i
fordonet efter turslut.

Skillnad

Kontrollberäkning: (Från föregående tur + Totalt påstigande) –
(Totalt avstigande+Kvar efter turslut).

Visar på passagerarhändelser som skett utanför ”turfönstret”
enligt aktuella regler för räkningen eller eventuellt tekniska
fel/saknat data.
Giltighet

Passagerarrapporternas giltighet (giltig/ogiltig)
Giltig = alla passagerarrapporter på turen är OK.
Ogiltig = minst en passagerarraport på turen har ett aktivt fel
(t.ex. beroende på sensorfel).

Giltighetsbeskrivning

Ev. Kommentar till turens rapporter.
Rapporterna kan till exempel vara giltiga men det finns kanske
inte passagerrarapporter för alla hållplatser etc.
Ogiltiga rapporter kan bero på sensorfel, GPS- eller dörrsignalfel
etc. som gör att passagerarräkningen blir osäker.
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Rapportvariant: Fordon rådata
Rapportvarianten Fordon rådata använder du för att se all passagerarräknarinformation
– oavsett turer etc. Denna rapportvariant är framför allt avsedd för felsökning (för att
hitta felaktigt inställda räknarsensorer, etc).
• Rapporten har tre flikar: Sammanställning, Detaljer och Uteblivna rapporter.
Sammanställning visar total statistik över det sökta datat.
Detaljer-fliken listar alla individuella räknarrapporter från ett valt fordon, sorterade
efter sekvensnummer.
• Avgångar utan APC-rapport-fliken listar alla avgångar där det borde ha skickats en
passagerarraport men ingen har loggats.

Inkludera giltigt/ogiltigt data
Utöver fritextfiltret hittar du två filterboxar som låter dig se både giltigt och ogiltigt data
(felaktiga sensorer, kommunikationsfel etc.) – eller bara ena kategorin.

Visa dörrar
Kryssa i denna ruta för att se individuell dörr-data i varje relevant tabellcell. (Visas inom
hakparentes med första dörren till vänster, därefter följande dörrar.)
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Sök efter avgångar utan APC-rapport
Kryssa i denna ruta för att starta en sökning efter alla rapporter som borde skickats av
de valda fordonen den valda tidsperioden, men som inte loggats av systemet. Antalet
saknade rapporter kan ge en tydligare bild av hur väl passagerarrapporterna återspeglar
verkligheten och inte minst eventuella avvikelser

Snabbmeny
Högerklicka på en rad på detaljfliken för att öppna fordonsmenyn för detta fordon där
du till exempel kan nå fordonshistorik-vyn.

Sammanställning > Detaljer
1. När rapporten först öppnas visas fliken Sammanställning, se beskrivning
nedan. Fliken Detaljer är utgråad.
2. Klicka på en rad för att välja ett fordon, fliken Detaljer blir aktiv.
3. Klick på fliken Detaljer för att se alla loggade passagerarrapporter från det
valda fordonet. Se beskrivning på följande sidor.
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Sammanställning-fliken

Kolumnrubrik

Beskrivning

Fordon

Alla fordon (summeringssektionen)/Fordonsnummer

∑ på

Totala antalet påstigande under sökt period (giltigt/ogiltigt data enligt
filter)
Enskilda fordon: Inom klammer visas andelen påstigande passarerare
per dörr – dörr 1, dörr 2 etc…

∑ av

Totala antalet avstigande under sökt period (giltigt/ogiltigt data enligt
filter)
Enskilda fordon: Inom klammer visas andelen avstigande passarerare
per dörr – dörr 1, dörr 2 etc…

Skillnad

∑ på – ∑ av (visas som positivt värde även om resultatet är negativt).

Skillnad på/av (%)

Procentberäkning: (∑ på – ∑ av) / ((∑ på + ∑ av)/2) * 100

#
fordonsrapporter

Antalet [passagerarräknar-]fordonsrapporter

# uteblivna
rapporter

Antalet rapporter som borde skickats men som inte loggats av
systemet av någon anledning. Dessa avgångar listas på fliken
Avgångar utan APC-rapport.

(om ”Sök efter
avgångar utan
APC rapport”
kryssats i)
# ogiltiga data

Antalet rapporter som flaggats som ogiltiga
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Ogiltiga data

Anledningen till att data flaggats som ogiltigt. Vid flera
anledningar/flaggor visas dessa kommaseparerade.
Möjliga ogiltighetsflaggor:
APC-Error (sensor/räknarsystemfel)
GPS-Error
Door-Error
Odo-Error (odometerfel)

# ingen
kommunikation

Antalet rapporter som inkluderar felet ”ingen kommunikation” vilket
indikerar kommunikationsproblem med sensorerna

# summa osäker

Totala antalet rapporter som påverkats, eller kan ha påverkats, av ett
intermittent fel, till exempel kommunikationsfel.
Exempel: Ett fel som leder till att räknardata vid någon hållplats på en
tur inte kunnat läsas av kommer att påverka ombordantalsberäkningen för efterföljande hållplatser. Det gäller även om systemet
räknat korrekt vid dessa hållplatser. Passagerarräknardata vid dessa
hållplatser räknas då som osäkra.

# manuellt fel

Antalet rapporter som påverkats av sensorer som är manuellt
flaggade som ej ok.

# räknar ej

Antal rapporter där passagerare inte räknats

# APC fel

Antal rapporter som påverkats av passagerarräknarfel

# dörr fel

Antal rapporter som påverkats av dörrfel (ofta beroende på brytarna
som indikerar om dörrarna är öppna eller stängda).

# andra fel

Antal rapporter som inkluderar övriga feltyper (ej passagerarräknarfel)

# fel på tur

Antal rapporter med aktivt passagerarräknarfel från tur

# fel utanför tur

Antal rapporter med aktivt passagerarräknarfel när fordonet ej varit på
tur

# samma fel på
alla sensorer

Antal rapporter med samma aktiva fel(-kod) på alla sensorer
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Detaljer-fliken
• Detaljer-fliken visar räknarrådata från det fordon du valt på Sammanställning-fliken.
• Varje rad visar en loggad räknarhändelse.
• Klicka på en rad för att expandera en detaljsektion med undersektioner för data per
kategori, individuella data per dörr och totalvärden: Räknare sedan turstart etc
(hämtat från räknarsystemet).
• Totalt antal påstigande respektive avstigande under den sökta perioden visas även i
en överliggande graf. (Grafkurvorna, från början vid ”0” till de totala antalen längst
till höger, bör följa varandra någorlunda annars är det troligt att det är problem med
en eller flera räknare.)
• Klicka i grafen för att välja motsvarande rad i tabellen.

Expandera/minimera undersektion i detaljfältet

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

598 (687)

Skärmtips visas totalt påstigande, avstigande numeriskt.

(Klicka på grafkurva för att markera den rad i tabellen under som
motsvarar x-positionen på kurvan.)

Kolumnrubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnummer

Tid

Tidsstämpel för passagerarräknar-rapporten

Sekvensnummer

Sekvensnummer för fordonshändelser – motsvarar
sekvensnumret i Fordonshistorik.

APC
sekvensnummer

Passagerarräknarsystemets sekvensnummer – använd för att
hitta luckor i data

Skillnad turstart

Skillnaden mellan Påstigande och avstigande hittils-räknarna
(nedan) vid start av ny tur (Påstigande – avstigande).
Sortera listan efter denna kolumn för att snabbt hitta när det
varit stora skillnader.
Stora skillnader kan tyda på tekniska problem med sensorer
etc. men notera att passagerare ibland kan stanna ombord
på fordonet mellan turer, vilket förstås leder till negativa
skillnad-tal. Om passagerare går på/av när fordonet är
avstängt leder även det till större skillnader vid turslut…

Ombord

Antal ombord vid ankomst

På

Antal påstigande hittils på turen [inom hakparentes
påstigande på hållplatsen dörr 1, 2, 3…]

Av

Antal avstigande hittils på turen [inom hakparentes
avstigandepå hållplatsen dörr 1, 2, 3…]

∑ på

Antalet påstigande totalt - från sökstarten till den aktuella
fordonsrapporten från hållplatsen. Motsvarar grafen vid den
aktuella tidpunkten.

∑ av

Antalet avstigande totalt - från sökstarten till den aktuella
fordonsrapporten från hållplatsen. Motsvarar grafen vid den
aktuella tidpunkten.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Ogiltiga data

Data-ogiltighetsflagga från passagerarräknarsystemet
(anledning till ogiltighet:
APC-Error (sensor/räknarsystemfel)
GPS-Error
Door-Error
Odo-Error (odometerfel)

Passagerarrapport

Trafikrelaterad giltighetsflagga. [anledning till ogiltighet, till
exempel att fordonet inte kör rätt tur…]

Trafikdygn

Tidsstämpel (Datum)

Linje

Den linje passagerarräknarrapporten är loggad på

Tur

Den tur passagerarräknarrapporten är loggad på

Sekvens på turen

Hållplatsens indexnummer på turen

Hållplatsläge

Namn, hållplatsläge

Detaljsektion: ”Dörrkategorier”
Här visas antalet räknade passagerare, vagnar etc. per kategori och dörr. (Kategorier
styrs av räknarsystemet och dess konfiguration etc.)
Kolumnrubrik

Beskrivning

Kategorityp

Kategoriindelning, om specificerad

Kategori

Kategorinamn, om aktuellt: till exempel vuxen/adult, barn/child…
etc

På

Antalet påstigande/kategori

Av

Antalet avstigande/kategori

Detaljsektion: ”Doors” (dörrar)
Kolumnrubrik

Beskrivning

Index

Dörr-indexnummer

På

Antal påstigande/dörr

Av

Antal avstigande/dörr
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Giltighet

Data-giltighetsflagga från passagerarräknarsystemet,
[anledning till ogiltighet] – kan vara olika/dörr.
Möjliga ogiltighetsflaggor:
APC-Error (sensor/räknarsystemfel)
GPS-Error
Door-Error
Odo-Error (odometerfel)

Detaljsektion: Totalt
Kolumnrubrik

Beskrivning

Typ

Informationsnamn (från räknarsystemet)

Tid

tidsstämpel

På

Påstigande totalt, enl. [Typ]

Av

Avstigande totalt, enl. [Typ]

Giltighet

Data-giltighetsflagga från pademossagerarräknarsystemet,
[anledning till ogiltighet]
Möjliga ogiltighetsflaggor:
APC-Error (sensor/räknarsystemfel)
GPS-Error
Door-Error
Odo-Error (odometerfel)

Avgångar utan APC rapport-fliken
På denna flik listas alla avgångar där det borde ha skickats en passagerarrapport men
ingen har loggats av systemet. Dessa kan vara ett viktigt stöd för felsökning.
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Visade/totala antalet avgångar
där passagerarrapport saknas

Kolumnrubrik

Beskrivning

Fordon

Fordons ID

Tur

Den tur fordonet kört

Sekvens på turen

Avgångens sekvensnummer på turen

Hållplatsläge

Namnet på hållplatsläget

Avgång

Avgångens tidsstämpel [datum, klockslag]

Tips: Från utebliven rapport till fordonshistorik och detaljanalys
Raderna på fliken Uteblivna rapporter ger tillgång till motsvarande snabbmenyer för
trafikdata, hållplats och fordon. Du kan till exempel denna väg öppna fordonshistoriken
för att bättre bedöma den saknade rapporten i sitt sammanhang.
Titta till exempel på APC-sekvensnumret i Fordonshistoriken för att kontrollera om
rapporten saknas i sekvensen. Ligger den saknade avgången inte så långt tillbaka i tiden
kan data kanske synkroniseras upp av fordonet i efterhand. Eventuella ”hål” i data som
berott på lokala problem med mobiltäckning kompletteras då denna synkronisering sker
så det kan vara klokt att vänta in eventuell synkronisering om passagerarinformationen
är kritisk.
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Rapportvariant: Hållplatsläge
Rapportvarianten Hållplatsläge använder du för att se passagerarräknardata för en eller
flera hållplatsområden/hållplatser.
Två flikar, Sammanställning och Detaljer ger alternativa rapportpresentationer.
• På Sammanställning-fliken visas summerade räknardata och medelvärden för
sökta hållplatser i en övre lista. Markera en rad i denna lista för att se samma
datakategorier per passerande linje i en undre lista.
• På Detaljer-fliken visas alla passagerarräknarrapporter/avgångar (skickas in när
fordonen lämnar hållplats) för alla sökta hållplatser. Denna sektion inkluderar även
en grafsektion som visar räknardata per timme varje inkluderad dag eller totalt per
veckodag. (Anpassa sökurvalet för att endast se vardagar, en specifik hållplats, etc.)
Flik: Sammanställning
• Välj ett hållplatsläge (en rad) i den övre listan för i den undre listan se
individuellt passagerarräknardata för alla linjer som passerat detta.
(Sammanställningen av denna tabell är alltså vad som visas i övre tabellen.)
• Använd fritext- och linjefiltret för att fokusera visningen, till exempel om du valt att
söka många hållplatser.
• Ett ”Inkludera ogiltig[t] data”-filter låter dig välja om passagerarrapporter som
markerats som ogiltiga (se beskrivningen nedan) sa inkluderas i data. Klicka i och ur
för att se hur rapporten påverkas.
Fritext, Linjefilter

Inkludera ogiltiga data-filter
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Övre listan

Hållplatsläge

Kolumnrubrik

Beskrivning

Hållplatsläge

Hållplatslägets namn (som konfigurerat ”etikett”)

∑ på

Det totala antalet passagerare som gått på fordon (alla linjer).

∑ av

Det totala antalet passagerare som gått av fordon (alla linjer).

Kvar ombord

Det totala antalet passagerare som är kvar ombord när
fordonen lämnat hållplatsen (alla linjer).

Snitt på

Medelvärde, påstigande passagerare (alla linjer).

Snitt av

Medelvärde, avstigande passagerare (alla linjer).

Snitt ombord

Medelvärde antal passagerare ombord när fordonen lämnar
hållplatsen (alla linjer).

Undre listan

Hållplatsläge/passerande linje

Kolumnrubrik

Beskrivning

Hållplatsläge

Hållplatslägets namn (som konfigurerat ”etikett”)

∑ på

Det totala antalet passagerare som gått på fordon (aktuell
linje).

∑ av

Det totala antalet passagerare som gått av fordon (aktuell
linje).

Kvar ombord

Det totala antalet passagerare som är kvar ombord när
fordonen lämnat hållplatsen (aktuell linje).

Snitt på

Medelvärde, påstigande passagerare (aktuell linje).

Snitt av

Medelvärde, avstigande passagerare (aktuell linje).

Snitt ombord

Medelvärde antal passagerare ombord när fordonen lämnar
hållplatsen (aktuell linje).
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Flik: Detaljer
Denna vy listar alla avgångar i det sökta data. Du hittar samma filter som i
Sammanställningsvyn men även en grafsektion (se beskrivning nedan).

Kolumnrubrik

Beskrivning

Tid

Tidsstämpel för passagerarrapporten

Fordon

Fordonsnummer (enl etikettkonfiguration)

Linje

Linjenummer/namn

Tur

Turnamn

Destination

Turens destination

Sekvens på turen

Hållplatsens sekvensnummer på den aktuella turen

Hållplatsläge

Namn, hållplatsläge

På

Antal påstigande

Av

Antal avstigande

Ombord

Passagerare ombord när fordonet lämnat hållplatsen

Giltighet

Information om ogiltig passagerarrapport, orsak (tex
kommunikationsfel, etc.) – notera att denna kolumn är tom om
du klickat ur ”Inkludera ogiltiga data”-filterrutan, då dessa
rapporter ej inkluderats i listan.
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Alternativa grafer: Medel per timme/Totalt per veckodag
En grafsektion ovanför listan visar statistik för den (filtrerade) informationen. Notera
att graferna uppdateras direkt då du ändrar filtrering.
Klicka i ”Per 24h” för att se medelvärden över dygnet (alla sökta hållplatser, efter
filtrering, alla sökta dagar). Klicka i ”Per dag i veckan för att se totalvärden per
veckodag (alla sökta hållplatser, efter filtrering). Se nedan.
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Utsättningsstatus
Verktyg > Statistik > Utsättningsstatus

Utsättningsstatus-rapporten visar utsättningar på ett valt trafikdygns omlopp. Den är
kanske framför allt avsedd för ”felsökning” runt hanteringen av utsättningar.
Notera: Utsättning på (aktiverade) Anropsstyrda turer täcks inte av denna rapport.

Kategorier, ej korrekta utsättningar
Det finns ett antal olika avvikelser som i rapporten räknas som
”utsättningsfel”/problem. Se nedan.
Kategori

Beskrivning

Ej utsatt

Inget fordon har satts ut på planerad tur.

Sen centralutsättning

Inget fordon har satts ut centralt på turen före turstart.

Central utsättning – tidigt
urkodad

Fordon som är centralt utsatt har urkodats/avlsutar
turen innan den körts klart.
Notera: Har turen körts från början till slut men
destinationen nås före tidtabell därför avslutar turen
tidigt räknas inte detta som att den är tidigt urkodad.

Sen förarutsättning

Turen har inte satts ut manuellt före turstart.

Förarutsättning – tidigt
urkodad

Fordon som är manuellt utsatt har urkodats/avlsutar
turen innan den körts klart.
Notera: Har turen körts från början till slut men
destinationen nås före tidtabell och fordonet därför
avslutar turen tidigt räknas inte detta som att den är
tidigt urkodad.

Överlappande
utsättningar

Två utsättningar på samma tur överlappar.

Misslyckad utsättning

Ett fordon har satts ut men bekräftar inte utsättningen
korrekt på grund av tekniska problem.

Notera: Detta gäller ej förstärkningar.
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Sökning/Rapportindata
Att välja rapportindata för Utsättningsrapporten är mycket enkelt: Du väljer helt enkelt
datum (endast ett datum kan väljas) och en eller flera operatörer. Alla tillgängliga
operatörer presenteras i en enkel lista. Som vanligt i Windows kan du shift-klicka eller
ctrl-klicka för att snabbt välja/välja bort rader i listan.

Välj datum i
kalendern
Klicka på det
kalenderdatum du vill söka
data för.

Välj en eller flera
operatörer
Klicka på en operatör för
att välja att inkludera data
från denna.
Cntrl-klicka på flera
operatörer för att välja
dessa. Cntrl-klicka igen på
en vald operatör för att
välja bort denna, utan att
påverka övrigt urval.
Shift-klicka på två
operatörer för att välja alla
operatörer mellan dessa i
listan, inklusive de två du
klickade på).
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Översikt
I rapporten visas varje påverkat omlopp med separata kolumner för
omloppsinformation (ID, start- och sluttid), operatörer, fordon och förare. Omloppen
visas grafiskt i en egen kolumn till höger med ingående turer och symboler som visar
om/var under omloppet centrala och manuella utsättningar skett.
För att hitta problem eller intressant data sorterar du listan och granskar
omloppsgraferna som tydligt visar till exempel felaktigt genomförda utsättningar och
turer som påverkats. Turer har i utsättningsrapporten statusen ”OK” eller ”ej OK”,
beroende på om de satts ut korrekt (enligt de regler som konfigurerats).
Listan kan sorteras efter omlopp (Block ID), starttid för omlopp, sluttid för omlopp,
operatör, fordon eller förare, genom att du som vanligt klickar på rubrikhuvudena. Byt
sorteringsordning genom att återigen klicka på det valda rubrikhuvudet.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Omlopp

Omloppsnummer

Start

Datum, starttid för omloppet

Slut

Datum, sluttid för omloppet

Operatör

Namn, operatör

Fordon

Fordonsnummer, varje fordon som varit utsatt på omloppet

Förare

Förar ID/namn om tillgängligt

# turer med
problem

Antal turer som enligt ”problem-reglerna” markerats som
problematiska

Omlopp/tur-graf

Grafisk representation av omlopp, utsättningshändelser, etc. Se
beskrivning nedan.

Filtrering: Fritextfilter
Rapporten är ju relativt enkel så du kommer långt med att helt enkelt sortera listan efter
lämplig kolumn, se nedan.
Då du vet vad du är ute efter, till exempel utsättningsinformation om ett specifikt
omlopp eller ett specifikt fordon, är fritextfiltret den första anhalten.
Vill du inte använda fritextfiltret skriver du inte in något i filterfältet.

Kolumnsortering, Omloppsgraf med utsättningsinformation
Sortera efter kolumn
Listan är i ytgångläget sorterad efter
kolumnen # Turer med problem men kan
sorteras efter valfri kolumnrubrik (utom
grafen): Klicka på rubrikhuvudet för att
sortera, klicka igen för att sortera i omvänd
ordning.

Grafisk visning av omlopp, turer (inkl
utsättningsstatus) och utsättningshändelser
Omloppen visas grafiskt med sina ingående turer, inklusive
tomturer.
Notera! Graferna visar alla omlopp normaliserade – tänk på det
om du vill jämföra olika omlopp med varandra i rapporten.
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Omloppsgraf: Turgrafer, statusvisning
Turer rödmarkeras i grafen när de påverkats av felaktiga eller uteblivna utsättningar (se
beskrivningen av utsättningsproblem i början av kapitlet).

OK utsatt tur

Tomtur

Ej OK utsatt tur

Rätt utsatta turer är blåmarkerade.

Visas med mörk, lägre graf.

Felaktigt utsatta turer är rödmarkerade.

Omloppsgraf: Utsättningshändelser
Den grafiska visningen av utsättningshändelser innehåller mycket information. Genom
att läsa graferna kan du tydligt se problem som parallella manuella utsättningar på ett
omlopp, utsättningar som avbrutits för tidigt, osv.

Pil, tvärstreck visar när utsättningen
startat,avslutats

Färgkod visar utsättningstyp
Manuella (förarinitierade) utsättningar visas med grå graf.
Centrala utsättningar visas med svart graf
Förstärkningsutsättning visas med grön graf

Central utsättning: Fördröjd bekräftelse från
fordonssystemet

Pilen visar när utsättningen konfirmerades av fordonet, vilket här är senare än
när den Centrala utsättningen initierades.
Utsättningen börjar gälla först här – en lång streckad linje före pilen betyder
stor fördröjning mellan initiering och genomslag.

Början på den streckade linjen visar när utsättningen initierades (centralt)
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Skärmtips visar detaljinformation
Graferna visar överskådlig information för att du snabbt ska kunna få en överblick och
hitta problem. Detaljerad information om eventuella problem och annan mer
detaljerad data är alltid tillgänglig i form av skärmtips. Håll muspekaren över en
grafdetalj för att se information om denna.

Skärmtips: Tur

Snabbmeny, turgraf
Högerklick på en tur i grafen för att öppna Planerad trafik med detaljinformation, eller
Detaljrapporten med loggad detaljinformation om historiska körhändelser.

Snabbmeny: Tur

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

612 (687)

Avvikelserapport
Verktyg > Statistik > Avvikelserapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Avvikelserapporten använder du för att se hur valda operatörer eller fordon på vissa
linjer håller tidtabellen under en specifik period. Rapporten visas i form av ett diagram
uppdelat i sektioner för Väldigt tidiga, tidiga, i tid, sena och väldigt sena avgångar.
Kompletterande cirkeldiagram ger indikation om hur många fordon som rapporterat
korrekt: En bild av hur bra grundmaterialet för avvikelserapporten är. Observera att
avgången från sluthållplatsen inte ingår i statistiken.
• Notera: Eventuell förstärkningstrafik är ej inkluderad i denna rapport.
Fönstret för Rapportindata i Avvikelserapporten innehåller två flikar – Sökkriterier och
Inställningar för avvikelse:

Sökkriterier
Tidsintervall
Välj från och till-datum. Dygnen visas i
urvalsfönstret till höger.

Diagram
Välj hur diagrammen ska presentera
informationen: Ingen jämförelse/ per
linje eller per operatör.
Intervallalternativen är: År/ månader/
veckor/ Kalenderdagar.

Urval
Välj affärsområde.
Klicka i de linjer/
operatörer/trafiktyper/veckodagar/
linjegrupper du vill ska ingå i rapporten.

Trafiktyperna definieras i databas och är
specifika för varje installerat system.

Vill du bara visa data för reglerhållplatser
klickar du i rutan längst ner i urvalsfönstret
Vill du räkna med när fordon kör förbi
hållplatser utan att stanna, klickar du i
”Inkludera passerade hållplatser”.

Klicka på Generera rapport för att generera rapporten enligt det valda tidsintervallet
och urvalet.
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Inställningar för avvikelse
Avvikelse, tider
Här definierar du vad som ska räknas som Tidig, Mycket
tidig och vilka fordon som är så tidiga att de ska filtreras
bort. Gör motsvarande inställningar för sena fordon.

Visa y-axel i procentenhet
Här definierar du hur y-axeln på
diagrammet ska visas: Automatiskt
omfång eller ett procentintervall som
du specificerar (från-till).

Sökresultat, diagram
Sökresultatet för Avvikelserapport visas i fönstret. Rapporten visas i fyra diagram:
Planerade turer

Planerade avgångar

Giltiga planerade avgångar

Cirkeldiagrammet visar planerade
turer med giltig rapport, utan giltig
rapport och helt utan rapport.
Antal och procent.

Cirkeldiagrammet visar avgångar
med giltig rapport, utan utsättning,
utan giltig rapport och helt utan
rapport. Antal och procent.

Cirkeldiagrammet visar avgångar i
tid, mycket tidiga, tidiga, sena och
mycket sena i procent.

Avvikelse från tidtabell
Stapeldiagrammen visar antalet avgångar fördelade över de inställda avvikelsekategorierna
(Tidig, Mycket tidig, I tid, Sen, Mycket sen) jämfört med tidtabell. Kategorierna visas färgkodade i
bakgrunden. Beroende på inställningar i Rapportindata-sektionen (se Sökkriterier ovan) kan
staplarna delas upp i linjer eller operatör, eller endast visa totala antalet avgångar.

Diagramdelar:
Giltiga planerade
avgångar
Väldigt tidig
Tidig
I tid
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Diagramdelar:
Giltiga planerade
avgångar

Diagramdelar,

Väldigt tidig

Fordon som är väldigt tidiga
jämfört med tidtabellen.

Tidig

Fordon som är tidiga
jämfört med tidtabellen.

I tid

Fordon som är i tid jämfört
med tidtabellen.

Sen

Fordon som är sena jämfört
med tidtabellen.

Linje 2

Färgkodning för olika linjer
eller operatörer som
jämförs.

Sen
Väldigt sen

Beskrivning

stapeldiagram

Term

Beskrivning

Turer/avgångar med
giltiga rapporter

Procentandelen planerade turer/avgångar från
hållplats, som körs av korrekt rapporterande fordon.
Fordonsrapporter är giltiga/korrekta då:
• Det fordon som är utsatt också rapporterar från
turen.
(Då ett annat fordon än det centralt utsatta sätts
ut manuellt på en tur blir dess rapporter ogiltiga.)
• Fordonstid och systemtid inte skiljer sig åt för
mycket.
• Rapporterna kommer i korrekt ordning.
• Vid avgångsrapport, att hållplatsen är korrekt
enligt utsättning och trafikdata.

Turer/avgångar utan
giltiga rapporter

Procentandel turer/avgångar där fordon rapporterat
men rapporterna inte är korrekta. Se ovan för
definition av korrekta fordonsrapporter.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

615 (687)

Term

Beskrivning

Turer/avgångar utan
rapporter

Procentandelen turer/avgångar som saknar
fordonsrapporter.
Det kan vara flera olika orsaker till att
fordonsrapporter saknas:
• Ingen har kört turen
• Fordonet som kört turen har
kommunikationsproblem.
• Utsättning saknas, fordonet kör då förstås utan att
rapportera från turen.

Avgångar utan
utsättning

Procentandel planerade avgångar från hållplats där
inget fordon satts ut.
(Inget fordon sattes ut på den planerade turen där
avgångarna ingick.)

Excelexport

•

Notera att rapporten exporterad i Excelformat inkluderar utökade
avvikelsekategorier för att visa statistik för avvikelser inom -15 till +15 minuter
(jämfört med rapportvyns -4 till +4 minuter).

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

616 (687)

Punktlighet
Verktyg > Statistik > Punktlighet

• För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde
Punktlighetsrapporten är mycket lik Avvikelserapporten. Här visas punktligheten i
procent (alla avgångar i tid= 100%) i ett linjediagram. Rapporten kan användas för att
jämföra linjer eller operatörer över tid och du kan välja vilka trafiktyper och veckodagar
som ska inkluderas.
• Notera: Eventuell förstärkningstrafik är ej inkluderad i denna rapport.
• Observera att avgången från sluthållplatsen inte ingår i statistiken.
Fönstret för rapportindata i Punktlighetsrapporten innehåller två flikar – Sökkriterier
och Inställningar för avvikelse:

Sökkriterier
Tidsintervall
Välj från och till-datum.

Diagram
Välj hur stapeldiagrammet ska presentera
informationen: Ingen jämförelse/ per linje eller per
operatör (staplarna uppdelade per linje/operatör)
Intervallalternativen är: År/ månader/ veckor/
Kalenderdagar.

Otillåtna val:
Om du gör otillåtna val kommer detta att visas med en röd
varningssymbol. Håll muspekaren över symbolen för att få en
inforurata med förklaring av vilka val som är tillåtna.

Urval

Generera rapport
Klicka för att generera rapporten med de
valda inställningarna och det valda urvalet.
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Inställningar för avvikelse
Avvikelse, tider
Här definierar du vad som ska räknas
som Tidig, Mycket tidig, Filtrera bort
(tidig), Sen, Mycket sen och filtrera bort
(sen)

Visa y-axel i procentenhet
Här definierar du hur y-axeln på
punktlighetsdiagrammet ska visas:
automatisk eller ett procentintervall
som du specificerar (från-till).

Rapporten visas i form av tre diagram:
Planerade avgångar
Planerade turer

Cirkeldiagrammet visar planerade avgångar (och

Cirkeldiagrammet visar planerade turer med giltig
fordonsrapport, utan giltig rapport och helt utan
rapport. (Se definition av ogiltiga fordonsrapporter
nedan.) Antal och procent.

passager om du valt att inkludera dessa) med giltig
rapport, utan utsättning, utan giltig rapport och helt utan
rapport. (Se ogiltiga fordonsrapporter nedan.) Antal och
procent.

Punktlighet, linjediagram
Diagrammet visar punktlighet i procent över tid (kalenderdagar i
exemplet ovan). Har du valt att visa jämförelse per linje eller
operatör visas dessa färg- och symbolkodade med förklaring
under diagrammet.
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Term

Beskrivning

Turer/avgångar med
giltiga rapporter

Procentandelen planerade turer/avgångar från
hållplats (och passager om du inkluderat dessa),
som körs av korrekt rapporterande fordon.
Fordonsrapporter är giltiga/korrekta då:
• Det fordon som är utsatt också rapporterar från
turen.
(Då ett annat fordon än det centralt utsatta sätts
ut manuellt på en tur blir dess rapporter ogiltiga.)
• Fordonstid och systemtid inte skiljer sig åt för
mycket.
• Rapporterna kommer i korrekt ordning.
• Vid avgångsrapport, att hållplatsen är korrekt
enligt utsättning och trafikdata.

Turer/avgångar utan
giltiga rapporter

Procentandel turer/avgångar (och ev. passager) där
fordon rapporterat men rapporterna inte är
korrekta. Se ovan för definition av korrekta
fordonsrapporter.

Turer/avgångar utan
rapport

Procentandelen turer/avgångar (och ev. passager)
som saknar fordonsrapporter.
Det kan finnas olika orsaker till att fordonsrapporter
saknas:
• Ingen har kört turen
• Fordonet som kört turen har
kommunikationsproblem.
• Utsättning saknas, fordonet kör då förstås utan att
rapportera från turen.

Avgångar utan
utsättning

Procentandel planerade avgångar (och ev.
passager) från hållplats där inget fordon satts ut.
(Inget fordon sattes ut på den planerade turen där
avgångarna ingick.)
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Intervall
Verktyg > Statistik > Intervallrapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Intervallrapporten visar avgångsfrekvensen för en vald hållplats under vald tidsperiod.
Du kan filtrera visningen ytterligare genom att välja linje/linjegrupp, eller en
sluthållplats (då visas bara avgångar på den rutt som passerar sluthållplatsen).
Intervallrapporten presenteras som ett enkelt stapeldiagram där staplarnas höjd
motsvarar tiden mellan avgångarna.
I sektionen Rapportindata avgränsar du intervallrapporten. Här väljer du tidsspann och
urval (affärsområde, linjer, operatörer och start-sluthållplats).

Tidsintervall
Välj från och till-datum eller de senaste 24
timmarna/veckan. Dygnen visas i
urvalsfönstret till höger. Ta bort valfria dygn
genom att klicka på kryssrutan.

Urval
Du kan begränsa urvalet till affärsområde med
Affärsområde-menyn (eller inkludera alla
affärsområden med alternativet Alla).
Välj linje, linjegrupp (eller alla linjer, linjegrupper)
Alla linjegrupper, visar en lista på alla definierade
linjegrupper inklusive linjerna i dessa. Det är möjligt att
välja/välja bort linjer inom en linjegrupp såväl som en
komplett linjegrupp.
Linjegrupper är definierade i Fordonsinställningar >
Linjegrupper.
Välj starthållplats (visas i alfabetisk ordning)
Välj sluthållplats eller låt valet vara tomt.

Inkludera akut förstärkningstrafik
Kryssa i för att även inkludera data från fordon som
varit utsatta som akut förstärkning. Dessa kommer
visas separerade, se efterföljande sidor.
Notera: Planerade förstärkningsturer räknas som
övriga planerade turer.

Inkludera anropsstyrda turer
Kryssa i för att inkludera anropsstyrda turer.
Klicka på
för att skapa rapporten
enligt det valda tidsintervallet och urvalet.
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Intervallrapportdiagram
Rapporten presenteras i ett stapeldiagram och visar hur långt tidsspannet var mellan
avgångarna vid den specifika hållplatsen för valda linjer.

Avgång förstärkningstrafik
Akut förstärkingstrafik visas med grå stapel för att särskilja
dessa från den planerade trafikens lila staplar.

Diagramdelar

Beskrivning

X-axel

Visar avgångar i minuter. Texten visas enligt följande:
Destinationsnamn + (linje, tur, block) + avgångstid

Y-axel

Visar tiden i minuter för avgångar vid hållplatsen.

Väntetid
Till höger om grafen kan du välja att se en väntetidssektion. Här matar du manuellt in
det planerade intervallet mellan avgångarna. Mätvärdena EWT, AWT och SWT räknas
ut, se beskrivningen nedan och kapitel 11.9 för mer information.
Notera: EWT-beräkningen gäller hela sökta perioden – enskilda extrema intervall
(avikande staplar) kommer eventuell att påverka beräkningen oönskat mycket.
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Checkbox: Visa väntetidssektion
Meny: Planerat intervall
Mata in planerat intervall för uträkning av EWT.

Väntetid
Se kapitel 11.9 för beskrivning.

Mätperiod
När mätperioden börjar och slutar, samt antalet ingående dataset.

Exporterad Rapport
• Notera: Då du exporterar rapporten visas akuta förstärkningsavgångar med ett ”X” i
kolumnen Förstärkning.
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Länk/körtidsrapport
Verktyg > Statistik > Länk/Körtidsrapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Länk- och körtidsrapporten presenterar körtidsinformation om resor som gjorts mellan
två ”fritt” valda hållplatser (som är sammanlänkade av en eller flera planerade rutter).
Informationen inkluderar bland annat restid, tid vid varje hållplats och avvikelse mot
tidtabell för alla hållplatser. Både genomsnitts- och maxvärden. Du kan även välja att se
res-/körtiderna sorterade efter avgång från starthållplatsen med valt intervall över
trafikdagen. En valbar kolumn med passagerarräknardata tillför medelvärdesinformation
om resande på sträckan.

Rapportindata
I rapportindatasektionen definierar du vad som ska ingå i rapporten.
Datum
Välj från och till-datum och från till-tid
för varje dygn (Tidsintervall).
Klicka ur de datum under tidsperioden,
respektive de enskilda veckodagar du
inte vill inkludera i sökningen.

Urval
Du kan valfritt börja med att välja ”till-hållplats”
eller ”från-hållplats” – den andra menyn
anpassas automatiskt för att erbjuda alla
möjliga val, enligt trafikdata.
Välj därefter den andra hållplatsen.
Tips: Som vanligt i TS kan du skriva de första
tecknen i ett hållplatsnamn för att hoppa till
detta i menylistan.
Vill du börja om rensar du menyerna med den
röda X-knappen.

Välj att inkludera alla aktuella linjer (kryssa i alla
linjer-rutan) eller kryssa i/ur individuella linjer i
den underliggande listan.
På samma sätt kan du välja att inkludera alla
turer genom att kryssa i ”Alla turer” - på de linjer
du valt – eller att exkludera vissa turer.
Använd turtypsmenyn för att styra vilka turtyper
som ska inkluderas (kryssa i/ur turtyper i
menyn).
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Presentation och filtrering
Rapporten visas som en tabell. Varje rad visar data för en specifik hållplats.
• Om det finns flera varianter av linje-rutter mellan de två rapport-avgränsade
hållplatsområdena visas dessa grupperade efter varandra (se stycket
”Hållplatsläge/hållplatsområde nedan för exempel).
• I övre kanten av rapportfönstret hittar du en filtersektion som låter dig avgränsa och
styra visningen av rapportinnehållet, och exkludera oväsentligt data.
• Vid behov (och om data finns) kan rapporten även inkludera
passagerarräknarstatistik, se nedan.
Filtersektion

Tabellen nedan beskriver kolumnerna i rapportfönstret (då filtret ”Grupperat på
avgång, intervall” inte är ikryssat):

Kolumn

Beskrivning

Hållplats/Hållplatsområde

Visar hållplatsområdets/-lägets namn. Reglerhållplatser
visas med fet stil.

Hållplats/hållplatsområde
ID

Visar hållplats/-område-ID.

Distans

Avstånd till föregående hållplats enligt trafikdata.
Summering längst ned i kolumnen.

Körd distans, medel

Medelvärde, loggat avstånd från föregående hållplats.
Summering längst ned i kolumnen.
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Kolumn

Beskrivning

Planerad körtid, medel

Visar den genomsnittliga tiden för att köra till den
aktuella hållplatsen, enligt plan (avgång till ankomst).
Summering längst ned i kolumnen.
För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.

Körtid, medel

Visar den genomsnittliga tiden för att köra till den
aktuella hållplatsen (avgång till ankomst). Den sista
raden visar summan av ovanstående värden i tabellen.
Summering längst ned i kolumnen.
För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.

Körtid, min

Kortaste körtiden till den aktuella hållplatsen (avgång till
ankomst).

För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.
Körtid, max

Visar den längsta körtiden till den aktuella hållplatsen
(avgång till ankomst).
För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.

Tid vid hållplats, medel

Visar den genomsnittliga tiden som fordon står still på
hållplatsen.
Notera: Medelvärdena inkluderar pass-by (att fordonet
kört förbi och inte stannat vid hållplatsen) och räknar
detta som ”0 sekunders hållplatstid”.
Summering längst ned i kolumnen.
För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.

Tid vid hållplats, max

Visar den maximala tiden ett fordon stod still på
hållplatsen.

För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.
Tid dörr öppen, medel

Den genomsnittliga tiden fordonens dörrar varit öppna
vid hållplatsen.
Notera: Medelvärdena inkluderar pass-by (att fordonet
kört förbi och inte stannat vid hållplatsen) och räknar
detta som ”0 sekunders tid med öppen dörr”.
Summering längst ned i kolumnen.
För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.
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Kolumn

Beskrivning

Tid dörr öppen, max

Den maximala tid ett fordons dörrar varit öppna vid
hållplatsen.

För mer information om hur avgång, ankomst, tid på
hållplats etc. registreras och rapporteras, se Appendix A.
Tidig avvikelse (medel)

Visar den genomsnittliga tiden som fordon ankom tidigt
till hållplatsen. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Tidig avvikelse, max

Visar den maximala tiden före tidtabell som ett fordon
ankom tidigt till den hållplatsen. Siffran inom parentes
visar antalet turer beräkningen bygger på.

Sen avvikelse, medel

Visar den genomsnittliga tiden som fordon ankom sent
till hållplatsen. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Sen avvikelse, max

Visar den maximala tiden som fordon ankom sent till
hållplatsen. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Genomsnittlig
avvikelsetid, absolut

Genomsnittliga värdet av alla absolutavvikelser.
Notera: Om tidiga avvikelser överväger är siffran negativ.

Avvikelsefördelning
Tidigt/Sent

Procentuella fördelningen mellan antalet tidiga och
sena fordon. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Passagerare, medel
(valbar)

Notera: Kolumnen visas endast då ”Visa APC data”-rutan
i filtersektionen är ikryssad.

Medelantal passagerare ombord, påstigande,
avstigande
Antalet mätningar/turer inom parentes
”Reset” indikerar nollställning av räknarsensorerna

Data ej komplett: Kursivt värde
Då det finns ”hål” i datat bakom en medelvärdesberäkning eller summering (i tabellens
underkant) visas detta genom att motsvarande siffra visas kursiv i tabellen.
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Detaljinformation bakom min-/ maxvärden
När du klickar på ett av min- eller maxvärdena, t.ex. Max körtid, som är markerade med
fet stil - visas en undre tabell med data från den specifika turen. Både det valda
extremvärdet och motsvarande avgång i tur-tabellen markeras, se nedan.
Informationen består av en planerad del (trafikdata, avgångar och ankomster) såväl som
en rapporterad del.

Ovanför tabellen med hållplatsdata visas turnummer och aktuell kalenderdag).
Tabellen nedan beskriver komponenterna i rapporten för en specifik tur:

Kolumn

Beskrivning

Hållplats

Visar hållplatslägets namn. Reglerhållplatser visas med
fet stil.

Hållplats ID

Visar hållplats-ID.

Sekvensnummer

Hållplatsens sekvensnummer på turen.

Planerad ankomsttid

Visar den planerade ankomsttiden till hållplatsen. (Om
tillgängligt)

Planerad avgångstid

Visar den planerade avgångstiden från hållplatsen.

Ankomsttid

Visar den faktiska ankomsttiden till hållplatsen.

Avgångstid

Visar den faktiska avresetiden från den hållplatsen.

På hållplats

Visar den faktiska tiden som fordonet stått still på den
hållplatsen.

Dörr öppen

Den totala tid fordonets dörrar varit öppna vid
hållplatsen.
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• För mer information om hur avgång, ankomst, tid på hållplats etc. registreras och
rapporteras, se Appendix A.

Filtersektionen
I filtersektionen kan du styra hur data visas och dessutom avgränsa innehållet i
rapporten. En separat knapp märkt Uppdatera uppdaterar visningen efter varje ändrad
visnings-/filterinställning.

Tidsintervall
Om du endast vill inkludera data från ett visst tidsintervall varje vald trafikdag använder
du tidsintervall-filtret.
Välj från- och till-tid i menyerna. Klicka på Uppdatera för att filtrera visningen.

Hållplatsläge/ hållplatsområde
Rapporten söks och presenteras/grupperas normalt utifrån hållplatsområde: Alla linjerturer (rutter) som passerar samma hållplatsområdes-sekvens visas tillsammans i tabellen.
Du kan även välja att gruppera rapporten efter hållplatsläge. Då grupperas alla linjer-turer
(rutter) som passerar samma hållplatsläges-sekvens i tabellen. Då olika rutter mellan de
valda hållplatsområdena visas separat ger visningsvalet hållplatsläge normalt fler olika
grupper - om det finns flera hållplatslägen vid minst ett hållplatsområde. Se exemplet
nedan.
Välj hållplatsområde/hållplatsläge och tryck Uppdatera för att växla presentation.

Filtrering:
Hållplatsområde
Då du väljer
”hållplatsområde”
grupperas alla linjer-turer
som passerar samma
hållplatsområden (oavsett
hållplatsläge där fordonen
planerats stanna).
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Filtrering: Hållplatsläge
Då du väljer att filtrera på hållplatsläge
grupperas alla linjer-turer som
passerar samma hållplatslägen –
vilket betyder att rapporten normalt
delas upp i fler grupper, beroende på
när/hur hållplatslägen används i
trafikdatat.

Gruppera på avgång, intervall
Du kan även välja att se körtider uppdelade efter avgångar med valt intervall under
tidsperioden. Då presenteras datat i separata tabeller för varje intervall, med information
om turer och körtider mellan hållplatsområden/-lägen. En undermeny låter dig välja
mellan presentation av körtiderna för varje länk (körtiden mellan hållplatserna) eller
ackumulerat längs rutten. Du kan där även välja att se tiderna från avgång till avgång
etc., se menyvalen nedan.
Avgångsgrupperad visning,
meny
Du kan välja på att se ett antal olika
loggade tider i rapporten, både mellan
hållplatserna och ackumulerade från
första hållplatsen.
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Intervalluppdelad rapport
Väljer du att gruppera rapporten efter avgång inom
valda intervall blir resultatet ett antal separata
körtidstabeller med antingen individuella länktider
(körtid mellan hållplatserna), eller ackumulerade tider.

Gruppering:
Hållplatsområde
Även i intervalluppdelad
rapport visas de olika
”ruttgrupperna” vertikalt
separerade beroende på om
du valt gruppering efter
hållplatsområde eller
hållplatsläge.

Exkludera turer med stora avvikelser från tidtabell/turer utan data
För att turer då ”onormala händelser” inträffat inte ska inverka på rapporten kan du
exkludera dessa turer med ett filter:
Kryssa i ”Exkludera turer med
avvikelse överstigande:”
Välj gränsvärdet i menyerna
(separat val för
timmar/minuter/sekunder).
• Notera att en det räcker med en avvikande avgång för att hela turen ska exkluderas
från rapporten.

Klicka på Uppdatera för att uppdatera visningen.
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Turtyper: Planerade turer och/eller akut förstärkning
I ”Trafik”-filtret väljer du om du vill att rapporten endast skall innehålla data från
planerade turer (inklusive planerade förstärkningsturer), endast från akut
förstärkningstrafik eller både och. Välj i menyn och klicka därefter på Uppdateraknappen.

Visa APC-data
Kryssa i denna ruta för att inkludera Passagerarräknarkolumnen i rapporten, se
beskrivning i föregående stycke.
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Tur/körtidsrapport
Verktyg > Statistik > Tur/Körtidsrapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Turtid-rapporten presenterar information om kör/restid och punktlighet för en vald
rutt. Informationen inkluderar restid, tid vid hållplats och avvikelse mot tidtabell för alla
hållplatser. Både genomsnitts- och maxvärden. Du kan även välja att analysera endast en
del av den valda rutten och se res-/körtiderna sorterade efter avgång från (den valda)
”starthållplatsen”.

Rapportindata
I rapportindatasektionen definierar du vad som ska ingå i rapporten.

Intervall
Välj från och till-datum och från till-tid
för varje dygn (Tidsintervall, planerad
avgång).
Klicka ur de datum under tidsperioden,
respektive de enskilda veckodagar du
inte vill inkludera i sökningen.

Urval
Välj linjegrupp, därefter linje (eller alla
linjer i vald linjegrupp) och sedan
tur/rutt. Notera: ”tomtursrutter” väljs
separat i menyn.
En väntasymbol visas medan
underliggande meny laddas.
Välj de turtyper som ska inkluderas i
turtypsfiltret.

”Alla turer” är normalt ikryssad. Klicka
bort de turer du inte vill ha med, eller
klicka ur Alla turer och välj de turer du
vill ha med i listan.
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Presentation och filtrering
Rapporten visas som en tabell. Varje rad visar data för en specifik hållplats. Om det
finns flera varianter av resor mellan två hållplatser visas resorna efter varandra i samma
tabell (grupperade i resor). I övre kanten av rapportfönstret ser du en filtersektion som
låter dig styra visningen av rapportinnehållet och exkludera oväsentligt data.
Filtersektion

Tabellen nedan beskriver kolumnerna i rapportfönstret (då filtret ”Gruppera körtid på
avgång” inte är ikryssat):

Kolumn

Beskrivning

Hållplatsläge

Visar hållplatslägets namn. Reglerhållplatser visas med
fet stil.

Hållplats-ID

Visar hållplats-ID.

Planerad körtid, medel

Visar den genomsnittliga tiden för att köra till den
aktuella hållplatsen – enligt tidtabellen. Den sista raden
visar summan av ovanstående värden i tabellen.

Medel körtid

Visar den genomsnittliga tiden för att köra till den
aktuella hållplatsen. Den sista raden visar summan av
ovanstående värden i tabellen.

Körtid, max

Visar den maximala tiden för att köra till den hållplatsen.

Medel hållplatstid

Visar den genomsnittliga tiden som fordonet står still på
hållplatsen.
Notera: Medelvärdena inkluderar pass-by (att fordonet
kört förbi och inte stannat vid hållplatsen) och räknar
detta som ”0 sekunders hållplatstid”.
Den sista raden visar summan av ovanstående värden i
tabellen.

Max hållplatstid

Visar den maximala tiden ett fordon stod still på
hållplatsen.
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Kolumn

Beskrivning

Tid dörr öppen, medel

Den genomsnittliga tiden fordonens dörrar varit öppna
vid hållplatsen.
Notera: Medelvärdena inkluderar pass-by (att fordonet
kört förbi och inte stannat vid hållplatsen) och räknar
detta som ”0 sekunders tid med öppen dörr”.
Den sista raden visar summan av ovanstående värden i
tabellen.

Tid dörr öppen, max

Den maximala tid ett fordons dörrar varit öppna vid
hållplatsen.

Medel avvikelse (tidig)

Visar den genomsnittliga tiden som fordon ankom tidigt
till hållplatsen. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Max avvikelse (tidig)

Visar den maximala tiden före tidtabell som ett fordon
ankom tidigt till den hållplatsen. Siffran inom parentes
visar antalet turer beräkningen bygger på.

Medel avvikelse (sent)

Visar den genomsnittliga tiden som fordon ankom sent
till hållplatsen. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Max avvikelse (sent)

Visar den maximala tiden som fordon ankom sent till
hållplatsen. Siffran inom parentes visar antalet turer
beräkningen bygger på.

Medel avvikelse
(absolutbelopp)

Genomsnittliga värdet av alla absolutavvikelser. Siffran
inom parentes visar antalet turer beräkningen bygger
på.

Summerade medelvärden om data saknas
I tabellens underkant hittar du summeringar av ovanstående värden i tabellen. Om
någon av de inkluderade turerna saknar data så visas motsvarande summering med
kursiv stil, se nedan.
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Detaljinformation, vald tur
När du klickar på ett av maxvärdena, t.ex. Max körtid, som är markerade med fet stil
visas en tabell med data från den specifika turen. Informationen består av en planerad
del (avgångar och ankomster) såväl som en rapporterad del.

Ovanför tabellen med hållplatsdata visas information om den valda turen: omlopp, tur,
företag/operatör, linje och destination. Informationen består av namn och ID (inom
parentes).
Tabellen nedan beskriver komponenterna i rapporten för en specifik tur:

Kolumn

Beskrivning

Hållplatsläge

Visar hållplatslägets namn. Reglerhållplatser visas med
fet stil.

Hållplats-ID

Visar hållplats-ID.

Sekvensnummer

Visar resans hållplatser i följd.

Planerad ankomsttid

Visar den planerade ankomsttiden till hållplatsen.

Planerad avgångstid

Visar den planerade avgångstiden från hållplatsen.

Ankomsttid

Visar den faktiska ankomsttiden till hållplatsen.

Avgångstid

Visar den faktiska avresetiden från den hållplatsen.

Hållplatstid

Visar den faktiska tiden som fordonet stått still på den
hållplatsen.

Dörr öppen

Den totala tid fordonets dörrar varit öppna vid
hållplatsen.

Systemadress

Visar systemadressen för fordonet som körde den här
resan.
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Filtersektionen
I Filtersektionen kan du styra hur data visas och dessutom avgränsa innehållet i
rapporten. En separat knapp märkt Filtrera uppdaterar visningen efter varje ändrad
visnings-/filterinställning.

Visa endast del av rutt
Om du endast vill inkludera en sektion av den valda rutten kan du själv välja
starthållplats och sluthållplats för att avgränsa rapporten. Välj start- respektive
sluthållplats i menyerna. Tryck därefter på Filtrera för att uppdatera visningen.

Exkludera turer med stora avvikelser från tidtabell
För att turer då ”onormala händelser” inträffat inte ska inverka på rapporten kan du
exkludera dessa med ett filter: Kryssa i ”Exkludera turer med avvikelse överstigande:”
Välj gränsvärdet i menyerna (separat val för timmar/minuter/sekunder). Tryck därefter
på Filtrera för att uppdatera visningen.

Visa körtider grupperade efter avgång
I grundläget visas körtider och avvikelser mot tidtabell för alla turer inom intervallet.
Vill du istället se körtiderna grupperade/presenterade per avgång kan du kryssa i
filteralternativet Gruppera körtider på avgång. En meny låter dig välja intervall för
grupperingen, från 15 minuter till 4 timmar.
Menyn Tid: låter dig välja mellan att se körtider från avgång till avgång, eller ankomst
till ankomst.
Du kan välja att se körtiderna ackumulerade (från första till sista visade hållplats) genom
att klicka i filteralternativet Visa ackumulerad körtid.
Du kan även i detta läge välja att exkludera turer som har en avvikelse större än det
valda tidsintervallet.
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Tryck därefter på Filtrera för att uppdatera visningen.

Medelkörtider
enligt
tidtabell

•

Notera: När resultatet innehåller flera olika turer med samma avgångstid
och sträckning markeras detta med en asterisk istället för turnumret och
antalet turer som inkluderats anges inom parentes.

Turtyper: Planerade turer och/eller akut förstärkning
I ”Turer:”-filtret väljer du om du vill att rapporten endast skall innehålla data från
planerade turer (inklusive planerade förstärkningsturer), endast från akut
förstärkningstrafik eller all trafik/alla turer. Välj i menyn och klicka därefter på Filtreraknappen.
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Fordonshastighet
Verktyg > Statistik > Fordonshastighet

Den här rapporten visar ett fordons hastighet under en vald tidsperiod.

Bygger på fordonsrapporterna
Fordonshastigheten loggas av fordonsdatorn vid ett antal fördefinierade händelser som
till exempel dörröppning, ”over speed” osv. Händelserna definieras i
fordonsdatorns mjukvara. Vid varje händelse skickar fordonet en fordonsrapport med
position, hastighet osv. till centralsystemet. Det är dessa fordonrapporter som ligger till
grund för Fordonshastighet-rapporten.

Presentation
Varje händelse i Fordonshastighet-rapporten listas i verktygsfönstret och visas på
kartverktyget som en symbol. På det sättet kan du se hur fordonets hastighet förändrats
längs rutten det kört.
Eftersom Fordonshastighet använder verktyget Karta i huvudfönstret placeras
rapporten i undre verktygsfönstret.

Rapportindata
Mata in tidsperiod och välj fordon för att avgränsa och skapa rapporten:

Tidsperiod
Völj start och sluttid för rapporten.
Klicka på Kalenden för att enkelt välja
datum.

Fordon
Välj fordon.

Generera rapporten
Tryck på Generera för att skapa en Fordonshastighetrapport baserad på det valda tidsintervallet och för
det valda fordonet.
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Fordonshastighet-rapporten
Rapporten består både av en geografisk visning av fordonets väg i form av rapporterade
händelser och positionen för dessa, och en lista över händelser och hastigheter:
Presentation i
Karta
I verktyget Karta i
huvudfönstret
presenteras
Fordonshastighet
som en serie
händelsesymboler
förbundna med röda
streck som visar
fordonets väg. Håll
muspekaren över en
händelsesymbol för
att se en inforuta
med tids- och
hastighetsinformatio
n (och fordons-ID).

Fordonshastighet
I rapportfönstret
listas alla händelser
med systemtid,
fordonstid,
händelsetyp och
hastighetsangivelser.
Varje rad i listan
innehåller
information från den
fordonsrapport som
skickades vid
händelsen.

Geografisk presentation

Ovan ser du ett exempel på geografisk visning av händelserna i Fordonshastighet som
de visas I verktyget Karta. Händelsesymbolerna visar händelsetypen. Utöver
händelsesymboler visas även symboler för maxhastighet (en guldstjärna) som visar var
ett fordon körde som fortast mellan två händelser. Se listan nedan över
händelsesymboler och maxhastighetssymbol.
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När du håller muspekaren över en eller flera tätt placerade symboler visas en inforuta.

Händelsetyper
Symbol

Händelse

Beskrivning

Hastighet

Fordonets hastighet överskrider ett specifikt
värde.

Hastighet

Fordonets hastighet underskrider ett specifikt
värde.

Dörröppning

(Minst) en dörr har öppnats.

Dörrstängning

Alla dörrar stängda (efter öppning).

Odometer

Händelse baserad på körsträcka enligt
odometer.

Tid

Händelse baserad på tidsgräns.

Övriga symboler
Symbol

Beskrivning

Maxhastighet

Maxhastigheten mellan två händelser.
Symbolens position visar var maxhastigheten
uppnåddes.

Händelselista i verktygsfönstret
I verktygsfönstret listas alla händelser enligt systemtid med den senaste händelsen
överst. Varje rad i listan innehåller information från en fordonsrapport. Här visas
varje händelse tidsstämplad med systemtid, fordonstid, hastigheten vid händelsen samt
max- och minhastighet sedan förra händelsen.
Klicka på en rad i listan för att zooma in på händelsen på kartan. Du kan även använda
piltangenterna för att byta rad och visa motsvarande händelse på kartan.
Maxhastigheten under den valda perioden och tidpunkten när denna uppnåddes, samt
medelhastigheten under perioden visas i övre delen av verktygsfönstret.
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Hastighet under perioden
Här visas maxhastighet, tidpunkten maxhastigheten

Fordon och tidsperiod

uppnåddes och medelhastigheten under perioden.

Rubrik

Förklaring

Systemtid

Tidpunkt enligt systemklockan när fordonsrapporten mottogs.

Fordonstid

Tidpunkt enligt fordonsdatorns klocka när fordonsrapporten
skickades.

Händelse

Händelsetyp, symbol och förklaring (se beskrivning ovan).

Event speed

Momentan hastighet när händelsen inträffade.

Maxhastighet

Maximala hastigheten som uppnåtts sedan förra
fordonsrapporten. Loggas av fordonssystemet och inkluderas
i den aktuella fordonsrapporten.

Lägsta hastighet

Lägsta hastigheten sedan föra fordonsrapporten. Loggas av
fordonssystemet och inkluderas i den aktuella
fordonsrapporten.
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Detaljrapport
Verktyg > Statistik > Detaljrapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Detaljrapporten kan ses som ett komplement till övriga rapporter. Här hittar du rå
information för detaljstudie av händelser eller förlopp. Rapporten kan visa
detaljinformation om ett fordon, ett omlopp, en linje+tur, eller en slinga - under en viss
tid.

Rapportindata, Urval
Rapportindata (Urval)

För att din Detaljrapport ska innehålla rätt information måste du bestämma
sökkriterierna/ urvalet.
Beroende på valet I den översta menyn (Fordon/ Omlopp/ Linje, tur/ Slingor
(option)/Förartjänst (option)) kommer alternativen i Rapport Urval att se olika ut, se
nedan.

Urval > Fordon
När du valt Fordon i urvalsmenyn ser sektionen för Rapportindata/ rapportens
parametrar ut så här:

Datum, tidsperiod
Mata in trafikdygn, välj i kalendern som
öppnas när du klickar på symbolen eller
klicka ur Trafikdygn och välj från – till-tid i
menyerna som visas (se ovan).

Operatör
Välj operatör i menyn.

Fordonsnummer
Välj fordon efter fordonsnummer.

Fordonsrapporter
Klicka i för att använda
Fordonsrapporter i detaljrapporten.

Slingpassager
Klicka i för att inkludera slingpassager i
detaljrapporten.
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Urval > Omlopp

Datum, tidsperiod
Mata in trafikdygn, välj i kalendern som öppnas
när du klickar på symbolen eller klicka ur
Trafikdygn och välj från – till-tid i menyerna som
visas.

Operatör
Välj operatör i menyn.

Omlopp
Välj omlopp.

Urval > Linje, tur
Datum, tidsperiod
Mata in trafikdygn, välj i kalendern som öppnas när du
klickar på symbolen eller klicka ur Trafikdygn och välj från
– till-tid i menyerna som visas (se nedan).

Operatör
Välj operatör i menyn.

Linje
Välj linje i menyn.

Tur, visa alla turer
Välj tur i menyn, eller kryssa i
Visa alla turer för att inkludera
alla turer.

Urval > Förartjänst (systemberoende)
Tidsspann
Mata in trafikdygn, välj i kalendern som öppnas när du
klickar på symbolen eller klicka ur Trafikdygn och välj från
– till-tid i menyerna som visas (se nedan).

Operatör
Välj operatör i menyn.

Duty (Förartjänst)
Välj förartjänst i menyn.
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Rapportindata, tidsspann
Den tid rapporten ska representera kan väljas antingen i en kalender om det gäller ett
trafikdygn, eller i en från-till-tidmeny. De två alternativen väljer du genom att kryssa I
eller ur rutan Trafikdygn:

Trafikdygn ikryssat: kalender
När rutan Trafikdygn är ikryssad kan du
välja en enskild dag i kalendern som
öppnas med knappen du ser på
bilden. Dagens datum är förvalt.

Trafikdygn inte ikryssad: Fråntill
När rutan Trafikdygn inte är ikryssad
Visas ett antal menyer där du kan välja
tidsintervallet rapporten ska bygga på.

Skapa rapporten
Klicka på Skapa rapport-knappen för att skapa en rapport utifrån de kriterier du valt i
Rapportindata. Rapportindata-sektionen minimeras och Detaljrapporten visas i
verktygsfönstret. Rapportindata-sektionen kan expanderas med ett tryck på expanderaknappen (se nedan) för skapande av en ny Detaljrapport efter justering av något av
urvalskriterierna. Detaljrapportens rubriker listas och förklaras nedan.

Expandera rapportindatasektionen
För att ändra rapportindata: Tryck på expandera-knappen och ändra värdena/
urvalskriterierna för rapporten. Tryck sedan på Skapa rapport igen.

Rapportrubriker, Detaljrapport
Detaljrapporten visas som en tabell. Kolumnerna i tabellen kan ha olika färg för att
indikera olika status.
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Du kan välja vilka kolumner du vill se genom att högerklicka på rubrikfältraden för att
öppna rapportens visningsmeny och klicka i/ur motsvarande kryssrutor:

Tabellen nedan beskriver rubrikerna i detaljrapporten:
Rubrik

Beskrivning

Linje

Visar linjenummer

Tur

Visar numret på turen

Turstatus

Turstatus kan ha följande status: ”Startat”, ”Utanför rutt”,
”Avbruten” eller ”Avslutad”. Är fordonet i utbildningstrafik
visas även ”Övning” här.

Omlopp

Visar omloppsnummer.

Utsatt omlopp

Visar utsatt omlopps nummer (om ej förartjänst, se
nedan)

Förartjänst

Visar utsatt förartjänst (om aktuellt)

Förare

Visar förare som kört fordonet (om inloggad)

Fordon

Visar fordon (nummer)

Destination

Visar namnet på destinationen.

Hållplatsläge

Visar hållplatslägets namn. Hållplats med fetstil indikerar
reglerhållplats.

Hållplats-ID

Visar hållplats-ID.
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Rubrik

Beskrivning

Händelse

Händelse kan vara:
”Ankomst” – fordon har anlänt till hållplats
”Avgång” – fordon har lämnat hållplats
”På hållplats” – fordon befinner sig på hållplats
”Oväntad dörröppning”
”Automatisk ompositionering”
”Manuell ompositionering”

Se även Appendix A för mer information om de viktigaste
fordonshändelserna och när dessa rapporteras.

Anledningar till ompositionering:
•

Automatisk utsättning

•

Vid dörröppning

•

Efter automatisk omväg

•

Manuell utsättning.

•

Manuell omväg

Avstånd

Visar avståndet från föregående hållplats.

Avvikelse

Visar avvikelse från tidtabellen enligt fordonstid. Värdet
kan vara negativt.

Tid vid hållplats

Tiden vid hållplats räknas från första dörröppning inom
hållplatsområdet tills fordonet börjar rulla efter att
dörrarna stängts sista gången. Föraren kan alltså öppna
och stänga dörrarna flera gånger och fordonet kan röra
sig inom hållplatsområdet mellan dörröppningarna utan
att tiden vid hållplats påverkas.
Tiden vid hållplats rapporteras av fordonet först när det
lämnar hållplatsområdet.
Se även Appendix A för information om de viktigaste
fordonshändelserna och när dessa rapporteras.

Skyltsyrning

Hur fordonets skyltar styrts: Automatiskt/Manuellt/Extern
(Extern skyltstyrning)

Ombord

Antal passagerare ombord efter avgång från hållplatsen
Notera: Då passagerare stannat kvar ombord över
turbyte visas detta vid första passagerarrapporten på
turen i följande format: (passagerare fr föregående tur +
saldo påstigande,avstigande) Totalt ombord
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Rubrik

Beskrivning

Påstigande

Antal passagerare som går ombord.

Avstigande

Antal passagerare som går av fordonet

Passengers valid

Validitetsstatus för passagerarräknardata: Giltig/Ogiltig
eller ”-” (Okänd)
Notera: Då passageraräkningssystemet saknat
kommunikation med fordonssystemet under en period
och kommunikationen återupprättas så rapporteras det
sammanlagda antalet på-/avstigande vid de hållplatser
fordonet stannat vid under tiden kommunikationen varit
bruten vid nästa hållplats. Då visas ”Ogiltig” i denna
kolumn.
För äldre data som loggats utan validitetsflagga visas ”-”
för att indikera att validiteten är okänd.

Giltig, statistik

Giltighetsflagga för fordonsrapporten i uppladdat data.
OK eller flagga/-or som indikerar fel/problem. Är flera
flaggor satta visas dessa kommaseparerade.
Möjliga [o]giltighets-flaggor:

Ogiltigt omlopp: Fordonet rapporterar från ett annat
omlopp än det som är utsatt/angivet i centralsystemet.
Ogiltig tid – omlopp: Fordonet kör sitt omlopp med större
avvikelse mot tidtabell än tröskelvärdet. (4 timmar i
standardkonfiguration)
Av rutt: Fordonet rapporterar att det ej följer den
planerade rutten.
Radio

Visar kommunikationsläge. Kan vara ”Tetra” eller ”UDP/IP”.

Systemdatum

Visar systemdatum.

Systemtid

Visar systemtid (centralsystemets klocka).

Skillnad

Visar skillnader mellan ”Systemtid” och ”Fordonstid”.

Fordonsdatum

Visar fordonets datum.

Fordonstid

Visar fordonets tid (fordonsdatorns klocka).

Sekvensnummer

Sekvensnummer för fordonrapport
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Fordonskommunikation
Verktyg > Statistik > Fordonskommunikation

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Fordonskommunikation visar antalet planerade, utsatta och kommunicerande fordon
under en vald tidsperiod för varje valt trafikdygn. Rapporten presenteras som två olika
diagram – ett diagram visar antalet uppdrag/fordon och det andra ett procenttal mellan
kategorierna.
De data som presenteras i rapporten visas med ett tidsintervall av 30 minuter under den
dag som valts. Det finns möjlighet att exportera data till Excel.

Rapportindata

Rapportindata
Välj operatör (alla eller en utvald).
Typ: Unika fordonsrapporter eller alla
fordonsrapporter.
Unika fordonsrapporter: Varje unikt fordon
som kommunicerat under tidsintervallet
kommer att räknas, vilket visar hur många
fordon som har kommunicerat under
perioden.
Rapport för samtliga fordon: Alla mottagna
meddelanden från samtliga fordon räknas,
vilket visar hur mängden inkomna
meddelanden till systemet ändras under
perioden.
Intervall: Välj datum i kalendern (håll nere
skift-tangenten för att välja flera
kalenderdagar/-dygn) och från-till-tid
under varje vald kalenderdag i menyn
under kalendern.

Generera
Generera rapporten utifrån urvalet ovan.
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Fordonsrapport, diagram
Unika fordonsrapporter/ Alla fordonsrapporter
Generera rapporten utifrån urvalet du gjort i Rapportindata (unika
eller alla fordonsrapporter under den valda tiden)

Förklaring diagramsymboler. färger

Antalet fordonsrapporter, planerade omlopp, utsatta omlopp och
rapporter från rätt tur visas som grupperade staplar.

Till höger om diagramfönstret hittar du en ruta där
diagrammets symboler och färgkoder förklaras.
(unika eller alla fordonsrapporter under den
valda tiden)

Utsättningar och fordonsrapporter jämfört med planerad trafik
Här visar tre linjegrafer:

Förklaring, diagramsymboler,
färger
Till höger om diagramfönstret hittar
du en ruta där diagrammets
symboler och färgkoder förklaras.

Rapporterade omlopp jämfört med utsatta omlopp
Utsatta omlopp jämfört med planerade omlopp
Rapporterade omlopp jämfört med planerade omlopp.
Visas i procent.
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Alla/Unika fordonsrapporter, informationsfält, grafer
Då du väljer att se alla fordonsrapporter visas endast ett enkelt diagram över det totala
antalet fordonsrapporter (grå staplar) över tid.
När du väljer att visa Unika fordonsrapporter under Typ i rapportindatasektionen
delas stapeldiagrammet som visar fordonsrapporter upp i fyra grupperade staplar (se
nedan) för varje tidsintervall i grafen:

Till höger hittar du en informationsruta som dels förklarar staplarna och dels visar totala
antalet rapporter och omlopp för den sökta tidsperioden.

Term

Beskrivning

Antal
fordonsrapporter, grå
staplar

Antalet unika fordon som skickat fordonsrapporter,
inom tidsintervallet. Inkluderar även rapporter från
fordon som inte rapporterar från turens
specificerade tid och fordon av rutt.

Planerade omlopp,
gula staplar

Det totala antalet planerade omlopp i trafikdata,
som åtminstone har en tur i tidsintervallet.

Utsatta omlopp, blå
staplar

Det totala antalet omlopp som satts ut på ett fordon
(oavsett om omloppet sedan körts eller ej), en
delmängd av ovanstående antal planerade omlopp.

Antal rapporter ifrån
rätt tur, gröna staplar

Det totala antalet omlopp som fordon rapporterat
korrekt ifrån inom planerad tid för den tur de kört,
fordon som är av rutt på tur inom planerad tid
räknas in.
Jämför med siffran för det totala antalet
fordonsrapporter ovan.
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Utsättningar och fordonsrapporter jämfört med planerad trafik,
informationsfält
Till höger hittar du ett informationsfält som dels förklarar graferna och dels visar totala
antalet omlopp etc. för den sökta tidsperioden.

Term

Beskrivning

Utsatta
omlopp/Planerade
omlopp

Procentandelen omlopp som satts ut på fordon, av
totala antalet planerade omlopp i trafikdata enligt
sökkriterierna.

Rapporterade/Utsatta
omlopp

Procentandelen omlopp med fordon som
rapporterat korrekt av de omlopp som satts ut. (Se
definition av korrekts fordonsrapporter i kapitlet om
Avvikelserapporten.)

Rapporterade/Planerade
omlopp

Procentandelen omlopp med fordon som
rapporterat korrekt av de omlopp som planerats. (Se
definition av korrekts fordonsrapporter i kapitlet om
Avvikelserapporten.)
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Exempel: Om ett fordon är planerat och utsatt att köra en tur mellan 10:00 – 12:00:
•

Fordonet är ute och kör och rapporterar 09:45 – 12:15

09:45 – 10:00, bussen kommer endast att inkluderas i stapel 1.
10:00 – 12:00, bussen kommer att inkluderas både i stapel 1 och stapel 4.
12:00 – 12:15, bussen kommer endast att inkluderas i stapel 1.
•

Fordonet är ute och kör och rapporterar 10:15 – 11:30

10:00 – 11:30, bussen kommer att inkluderas i både stapel 1 och stapel 4.
11:30 – 12:00, bussen kommer inte att inkluderas i någon stapel eftersom den inte
kommunicerar.

Diagramförklaring, Urval: Alla fordonsrapporter
När du väljer Alla fordonsrapporter under Typ, i sektionen Rapportindata visas ett
enklare stapeldiagram. Diagrammet visar i det här läget antalet fordonsrapporter som
kommer från alla fordon under varje tidsperiod:

Inforutor

Staplar och kurvor visar inforutor som beskriver dess innehåll när du håller
muspekaren över dem.
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Linjerapport
Verktyg > Statistik > Linjerapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Linjerapporten är till för att jämföra planerad trafik mot verklig, loggad, trafik.
Rapporten jämför planerade och loggade avgångar och körsträcka, per linje. Även
förstärkningstrafik är inkluderad.
Som operatör kan du använda den internt för att analysera servicenivå eller för att
rapportera hur den planerade trafiken följs till din huvudman.
Den genererade rapporten består av två tabeller, en översiktstabell som visar all
planerad och utförd trafik på de linjer du valt, under den tidsperiod du valt – och en
detaljtabell, med motsvarande information som detaljerat visar alla turer där fordon
rapporterat för en linje du valt i den övre översiktstabellen.
•

Då du exporterar rapporten listas först översiktstabellen och därefter alla
turer i alla inkluderade linjer i Excel-dokumentet.
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Rapportindata

Datum: Välj den tidsperiod rapporten ska
täcka. Därefter kan du exkludera enskilda
datum och/eller veckodagar genom att
klicka ur motsvarande rutor.

Linjegrupper: Välj alla eller en enskild
linjegrupp för att begränsa linjeurvalet

Linje: Välj alla eller enskilda linjer (urval
enligt linjegruppsvalet i menyn ovan).

Turtyper
Öppna menyn och kryssa i/ur för att välja
de turtyper som ska inkluderas i rapporten.

Akut förstärkning
Kryssa i för att inkludera akut förstärkning
av planerade turer.

Generera
Generera rapporten utifrån urvalet ovan.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

654 (687)

Översikt, rapportinnehåll
Rapporten består av två tabeller. I den övre översiktstabellen listas summerade data för
alla valda linjer: Planerade avgångar och avstånd för turer som planerats och körts av
fordon som rapporterat, och den verkliga rapporterade trafiken på dessa turer.
Den undre detaljtabellen visar information för alla individuella turer på den linje du valt
i övre tabellen.

Översiktstabell:
Linjer
Valda linjer visas på
var sin rad.
Summerad data för
planerad trafik och
verklig, loggad trafik,
från alla turer på
linjen.
Klicka på en rad för
att se alla turer på
linjen i det undre
rapportfönstret

Detaljtabell:
Turer, vald linje
Planerat och
rapporterat data för
alla planerade turer,
på den valda linjen.
Planerade avgångar
kan jämföras med
rapporterade
(aktuella) avgångar
och planerade
avstånd
(ruttlängderna) kan
jämföras med

Översiktstabellen: Alla sökta linjer
Kolumnrubrik

Beskrivning

Linje

Linjenamn

∑ planerade turer

Det totala antalet planerade turer.

∑ aktuella turer

Antalet turer på linjen, som fordon rapporterat ifrån.

∑ valda
förstärkningsturer

Antalet förstärkta turer på linjen.

rapporterade, körda
avstånd (på rutt och
av rutt) på turen.

Notera: Detta gäller akut förstärkning, inte planerade
förstärkningsturer (vilka räknas som normala turer i
statistiken).
Notera: Två förstärkande fordon på samma tur
räknas som ”2” förstärkta turer i tabellen.)

∑ planerade avgångar

Det totala antalet planerade avgångar på alla
planerade turer.

∑ aktuella avgångar

Det totala rapporterade antalet avgångar på de
turer som fordon rapporterat ifrån.

∑ planerat avstånd
[km]

Det totala, summerade längderna av de planerade
tur-rutterna på linjen.
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Kolumnrubrik

Beskrivning

∑ på rutt avstånd [km]

Den totala rapporterade körsträckan då fordon följt
rutten, på alla turer på linjen.

∑ av rutt avstånd [km]

Den totala rapporterade körsträckan fordon kört då
de varit av rutt (ej följt rutten) på alla turer på linjen.

Rapporterad/planerad
sträcka [%]

Skillnaden, i procent, mellan den totala planerade
körsträckan och den verkliga, totala körsträckan (på
rutt plus av rutt-sträckan).

Detaljtabellen (alla turer, vald linje)
Kolumnrubrik

Beskrivning

Trafikdygn

Det trafikdygn turen tillhörde (planerades)

Fordon

Det fordon som rapporterat från turen

Linje

Den (valda) linje turen kör

Tur

Turnummer

Omlopp

Det omlopp turen ingår i

Typ

Normal/Tomtur/[Akut] Förstärkning/Planerad
förstärkning[-stur]/Anropsstyrd tur
Notera att akut förstärkning (”Förstärkning”) och
anropsstyrd tur indikeras här även om de inte är
turtyper.

Turstatus

-/Planerad förstärkning/[akut] Förstärkning/vid
aktivering (anropsstyrd tur)

Destination

Turens destination
Tomturer har oftast samma destination, som till
exempel ”Ej i Trafik” etc. så du kan använda denna
kolumn för att sortera upp/ned tomturerna på linjen

Planerade Avgångar

Det totala planerade antalet avgångar på turen.

Aktuella Avgångar

Det totala rapporterade antalet avgångar på turen.

Rapporterade
meddelanden

Inkomna fordonsrapporter (om färre än förväntade
indikerar detta avbrott i kommunikationen).

Förväntade
meddelanden

Förväntade fordonsrapporter
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Planerat avstånd
[km]

Den planerade turens ruttlängd, enligt det
geografiska trafikdatat.

Avstånd på rutt [km]

Den totala rapporterade sträcka fordonet kört på
turen och följt rutten (varit på rutt).

Avstånd av rutt [km]

Den sträcka fordonet rapporterat från turen men
varit av rutt (inte följt den planerade rutten).

Körd/planerad
sträcka [%]

Skillnaden i procent mellan den körda (på och av
rutt) och planerade sträckan.

Tur med för lite data
Turer som innehåller för lite data för att kunna inkluderas i översiktstabellen markeras
med en varningssymbol i detaljtabellen, se bild.

Sortera tabellerna efter valfri kolumn
Den kanske kraftfullaste funktionen i den här rapporten är möjligheten att sortera båda
tabellerna individuellt efter valfri kolumn, och i valfri sorteringsordning. Klicka på en
kolumn för att sortera motsvarande tabell efter innehållet i denna. Klicka igen på
samma kolumn för att sortera i omvänd ordning.
En praktisk tillämpning är ju att sortera upp linjer med stora avvikelser mellan planerat
och rapporterat avstånd.

Snabbmenyer
Högerklicka på en rapportrad i övre eller undre tabellen för att öppna motsvarande
snabbmeny. Här kan du nå linje/turdetaljer i planerad trafik eller öppna detaljrapporten
med turen förvald, se nedan.
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Charterrapport
Verktyg > Statistik > Charter rapport

•

För arbetsflöde, se 16.1 Gemensamt arbetsflöde

Charterrapporten ger dig överskådlig och grundläggande information om fordon som
kört i så kallat ”charterläge”.
Charterläge används då fordon ska köra trafik utanför huvudmannakontrakt. Föraren
väljer manuellt charterläge och vilken typ av charter det handlar om (chartertyper
konfigureras och namnges per kund/system).
Rapporten listar alla enskilda ”charter-sessioner”. En session börjar då fordonet växlas
till charterläge och slutar då det upphör köra i charterläge. Körsträcka, sessionens längd
och ackumulerat passagerarräknardata (om tillgängligt) visas.

Rapportindata
Tidsintervall: Välj den tidsperiod rapporten
ska täcka.

Operatörer och Fordon: Välj en eller flera
operatörer du har tillgång till och därefter
ett/flera/alla fordon.

Generera
Generera rapporten utifrån urvalet ovan.
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Översikt, rapportinnehåll
• Rapporten består av en enkel tabell som listar alla chartersessioner. En session per
rad.
• En filtersektion i överkanten låter dig fritextfiltrera eller filtrera efter chartertyp/-er.
Se kapitel 8.8 för information om filtrering i Traffic Studio.

Kolumnrubrik

Beskrivning

Fordon

Fordonsnamn/-nummer

Operatör

Operatörsnamn i systemet

Charter

Chartertyp. Systemberoende namn/alternativ.

Start

Tidsstämpel: Sessionen börjar
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Kolumnrubrik

Beskrivning

Slut

Tidsstämpel: Sessionen slutar

Sträcka [km]

Totalt körd sträcka denna session

Tid

Sessionens längd

Påstigande

Totalt antal påstigande enl. räknarsystem, om data
finns.

Avstigande

Totalt antal avstigande enl. räknarsystem, om data
finns.

Notera: Beroende på antalet passagerare ombord
före/efter sessionens början/slut behöver inte
påstigande = avstigande.
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Appendix A: Fordonshändelser/rapporter
En central del av Consat Telematics-systemet är de så kallade fordonshändelserna
(/fordonsrapporterna). Systemet är händelsedrivet och bygger på att alla arbetande
fordon i systemet löpande rapporterar fordonshändelser till centralsystemet.
Fordonshändelser rapporteras när något specifikt händer i fordonet, till exempelvis då
fordonet ankommer till eller lämnar en hållplats eller då avvikelsen från tidtabellen
ändras mycket enligt fordonssystemets interna punktlighetsberäkning. Tillsammans
beskriver fordonshändelser vad varje fordon gör (och har gjort).
Du stöter på fordonshändelser direkt eller indirekt nästan överallt i applikationen.
Realtidsinformationen, och statistikrapporterna bygger direkt på dem. Prognoserna som
visas på skyltar och hemsidor etc. utgår från fordonens avgångsrapporter/körtider
mellan hållplatserna.

Ankomst och avgång
Nedan ser du en schematisk beskrivning av två av de viktigaste fordonshändelserna:
Ankomst- och avgång från hållplats.
För att detektera att fordonet följer sin planerade rutt och stannar på sina planerade
hållplatser jämför varje fordonssystem hela tiden sin GPS-position (och
odometerräknare vid behov) med det geografiska trafikdatat. Fordonssystemet ”ser”
hållplatserna som en 25 meters radie runt varje hållplatsposition (vilket tillåter viss
marginal i såväl var fordonet stannar som i fordonets GPS-positionering och det
inmätta geografiska trafikdatat). Notera att radien normalt är 25 meter men att den
vid behov kan konfigureras till annat värde, per system.
När fordonet kör en tur och dörrarna öppnas inom en hållplats 25-metersradie ser
fordonssystemet detta som att fordonet ankommit till hållplatsen och rapporterar denna
händelse till centralsystemet. När dörrarna sedan stängs och fordonet lämnar 25metersradien skickar fordonssystemet en avgångsrapport från hållplatsen.
• Notera: 25-meters hållplatscirklarna kan du se på kartan i Traffic Studio när du väljer
en rutt i verktyget Planerad Trafik. Använder du även verktyget Route Checker kan
du se loggade fordonshändelser som ankomst och avgång mot bakgrund av dessa
hållplatscirklar för att i detalj kunna granska var fordonen rapporterat ankomst och
avgång från varje specifik hållplats.
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Avgångsrapport

Tid vid hållplats

När fordonet, efter att dörrarna
stängts, lämnar 25m-cirkeln runt
den geografiska hållplatspunkten
skickas en rapport till
centralsystemet som talar om att
fordonet avgått från hållplatsen.

Tiden vid hållplats beräknas från
den första dörröppningen inom
hållplatsområdet, tills fordonet
börjar rulla sista gången innan
det lämnar området. (Föraren kan
alltså öppna/stänga dörrarna
och köra inom området flera
gånger under denna tid.)

Ankomstrapport
När fordonet är inom en 25m radie
runt den geografiska
hållplatspunkten och dörrarna
öppnas så skickas en

På hållplats

fordonsrapport som talar om för
centralsystemet att fordonet
ankommit till hållplatsen.

hållplatszonen (stora
hållplatsområden, se nästa sida).

Fordonet är “på hållplats” när det
är inom hållplatsområdet eller

25m-radie runt geografisk
hållplatsposition
(detekteringscirkel)

Geografisk
hållplatsposition

Visar det område som systemet
räknar som ”på hållplats”.

Den uppmätta
hållplatspositionen. Den
geografiska hållplatspositionen
ligger lagrad i trafikdata.

Stora hållplatsområden
För att hantera terminaler där fordon dynamiskt kan allokeras till olika hållplatser och
för speciella trafiksituationer där fordon normalt stannar, släpper av passagerare, kör
fram och tar upp passagerare (på samma logiska hållplats men på olika geografiska
platser) etc. så används en funktion kallad “stora hållplatsområden”.
Ett stort hållplatsområde är helt enkelt en fritt definierad zon, vars form och storlek
anpassas för varje specifikt behov. Det ersätter den vanliga detekteringscirkeln runt
hållplatsen.

Stort
hållplatsområde
löser problem
Trafiksituationen kan
tvinga bussen att stanna
på flera ställen längs den
här gatan. Det är inget
problem med ett
anpassat stort
hållplatsområde.
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Stort
hållplatsområde
täcker terminal
Trots att bussarna kan
stanna på flera ställen
inom området hanteras
det som en hållplats av
systemet.
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På/av rutt: Fordonets Ruttdetekteringsfunktion
I Consat Telematics-systemet detekterar fordonsdatorerna löpande att alla fordon som
är utsatta och kör definierade rutter följer dessa. Då ett fordon lämnar en rutt
rapporterar fordonssystemet genast detta till centralsystemet och fordonet flaggas som
av rutt i Traffic Studio.
• Notera: Det finns även möjlighet att använda zondefinierade rutter i lägen där den
vanliga ruttföljningen inte fungerar så bra, som i viss sjötrafik etc. Då passerar
fordonet istället ett antal linjer inom en definierad zon, vilket möjliggör flexibel
körväg utan att systemet “tappar” fordonet.
• Rutterna definieras i trafikdatat som ett antal hållplatser plus mellanliggande
länkpunkter i sekvens. Tillsammans bildar de den planerade körvägen. I Traffic
Studio kan du se planerade rutter utritade på kartan som raka linjer mellan dessa
punkter om du väljer en linje i verktyget Planerad Trafik.
• Fordonssystemen detekterar att fordonet följer rutten såhär: Med utgångspunkt i
positionen för närmaste hållplats/länkpunkt kontrollerar fordonssystemet att
fordonet är inom en radie runt punkten som är 70% av avståndet till nästa länkpunkt
på rutten.

Du kan visualisera det hela som ett antal överlappande cirklar som med god marginal
täcker den väg fordonet ska köra – se bilden nedan.
• Så länge fordonet håller sig inom de överlappande på-rutt-cirklarna rapporterar
fordonssystemet enligt reglerna för de olika fordonshändelserna till centralsystemet:
“Jag är på rutt, har denna logiska position: X meter till hållplats Y på tur Z … och jag
avviker så eller så mycket från tidtabellen osv.”
• Så fort fordonssystemet detekterar att fordonet lämnat området som bildas av pårutt-cirklarna rapporterar det till centralsystemet att fordonet nu är av rutt och inte
längre har en ”logisk position” på turen. Fordonet skickar nu ingen logisk position
punktlighets
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”På rutt”-cirkel
runt varje
länkpunkt (radie:
70% av avståndet
till nästa
länkpunkt).

Rutt enligt
trafikdata (ett
antal länkpunkter
i sekvens)

X x 0,7
Avstånd
mellan
länkpunkter:
X
Fordonsrapport:
”Jag är på rutt,
jag avgick nu från
hållplats Y…”

Fordonsrapport:
”Jag är av rutt!”
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Fordonshändelser, beskrivningar (engelska)
Nedan beskriver vi de fordonshändelser/fordonsrapporter du kan se i verktyg som
Fordonshistorik, Route Checker, Aktiva fordon och i Detaljrapporten (TS
händelsenamn) – och med tekniska namn (enum) i externa databasen.
Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter de tekniska namnen.
• Notera: Händelser som saknar beskrivning är märkta xxx i denna kolumn.
• Notera: Inte alla händelser har svenskt namn (än) – de händelser som endast har
engelstkt namn är märkta med grå färg.
• Notera: Fordonen i Ert system skickar endast en (systemspecifik) andel av det totala
antalet möjliga fordonshändelser. Nedan beskrivs alla möjliga fordonshändelser.

TS-

Tekniskt namn

händelsenamn

(enum)

Nr.

Beskrivning (engelska)

[SV]
Serversidan: Kommer
in i geofence

VehicleEventCentr
alTypeGeoFenceEn
ter

200

Central Geofence process: Simulated vehicle
event – entering zone

Serversidan: Lämnar
geofence

VehicleEventCentr
alTypeGeoFenceLe
ave

201

Central Geofence process: Simulated vehicle
event – exiting zone

Alarm Aktiverat

VehicleEventTypeAl
armActivated

23

An alarm state has been triggered in the
vehicle. It could be an FMS telltale fault, BEA,
J1939, J1708, or internal faults such as a GPS
failure

Uppdaterad
alarmstatus

VehicleEventTypeAl
armActiveState

45

Triggered as a periodic update of the current
alarm state of the vehicle, that is all currently
active alarms.

Larm fragment

VehicleEventTypeAl
armActiveStateFra
gment

245

Remapping
VehicleEventTypeAlarmActiveState=45 as 245
centrally when its not complete (state is split
into multiple messages)

Alarm nollställt

VehicleEventTypeAl
armCleared

24

A previously activated alarm has been cleared.

Alkolås visar negativt

VehicleEventTypeAl
coLockTestNegativ
e

47

An alco lock test has been performed, with a
negative result.

Alkolås visar positivt

VehicleEventTypeAl
coLockTestPositive

48

An alco lock test has been detected with a
positive result.
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TShändelsenamn

Tekniskt namn

Nr.

Beskrivning (engelska)

(enum)

[SV]
Ingen påstigning
aktiverad

VehicleEventTypeAl
ightingOnlyModeA
ctive

246

Triggered when boarding restriction is on.

Ingen påstigning
deaktiverat

VehicleEventTypeAl
ightingOnlyModeCl
eared

247

Triggered when boarding restriction is cleared.

Ljudutrop - alla
högtalare

VehicleEventTypeAl
lSpeakerCall

128

Triggered when an audio announcement is
made through all speakers.

Anonymt
meddelande

VehicleEventTypeA
nyMsg

170

Triggered when a configured message is
triggered on the internal message bus. Used for
debugging.

Utsättning ändrad

VehicleEventTypeA
ssignmentChange
d

177

Triggered if a service (block/journey) is
assigned to the vehicle (block changes to
anything but 0)

Utsättning avslutad

VehicleEventTypeA
ssignmentEnd

178

Triggered if a service that was assigned to the
vehicle is removed (block goes to 0)

Utsättning, avslut
begärd

VehicleEventTypeA
ssignmentEndRequ
est

214

Triggered when a vehicle gets a request from
some other vehicle wanting to take over the
assignment.

Utsättning togs över
av annat fordon

VehicleEventTypeA
ssignmentEndTake
Over

211

Triggered when a vehicle ends its assignment
due to some other vehicle taking over.

Utsättning, övertag
nekades av
trafikledning

VehicleEventTypeA
ssignmentEndTake
OverDeniedByCont
rolCentre

215

Triggered when control centre denies you to
take over another vehicles assignment.

Utsättning, övertag
nekades av andra
fordonet

VehicleEventTypeA
ssignmentEndTake
OverDeniedByDrive
r

213

Triggered when the other vehicle denies you to
take over its assignment.

Utsättning
avslutades vid
turslut, pga övertag

VehicleEventTypeA
ssignmentEndTake
OverNextJourney

212

Triggered when a vehicle ends its assignment
at journey end, due to some other vehicle
taking over assignment from next journey on.

Ingen progress på
turen

VehicleEventTypeA
ssignmentNoProgr
ess

167

Triggered when a vehicle is making no progress
on an assignment journey for a set amount of
time, i.e. not moving logically along the route,
that is not progressing as planned.
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Utsättning, begäran
om övertag drogs
tillbaka

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlAP
Cancel

198

Take-over request is withdrawn.

Utsättning, fortsätt
trots övertag av
annat fordon

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlAP
ContinueLocal

199

Triggered when the assignment is taken over by
some other vehicle, but we carry on with the
assignment locally anyway.

Utsättning upptagen

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlap
Detected

194

Not in use

Utsättning upptagen

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlap
DetectedTakeOver
Required

195

Triggered when assignment server responds
that the assignment we want is already
assigned to some other vehicle.

Utsättning, förstärk
överlappande

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlap
Reinforce

197

xxx

Utsättning, övertag
begärd från nästa
tur

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlapT
akeOverNext

217

Triggered when driver chooses to take over an
assignment from another vehicle, from next
journey on.

Utsättning, övertag
begärd från och
med nu

VehicleEventTypeA
ssignmentOverlapT
akeOverNow

196

Triggered when driver chooses to take over an
assignment from another vehicle, from now on.

Utsättning, övertag
nekat

VehicleEventTypeA
ssignmentTakeOve
rDeny

216

Triggered when a driver denies another vehicle
to take over its assignment.

Utsättning, övertag
godkänt från nästa
tur

VehicleEventTypeA
ssignmentTakeOve
rGrantedNext

218

Triggered when granting another vehicle to
take over my assignment from next journey.

Utsättning, övertag
godkänt nu direkt

VehicleEventTypeA
ssignmentTakeOve
rGrantedNow

210

Triggered when granting another vehicle to
take over my assignment from now.

Tid till regenerering i
rörelse uppdaterad

VehicleEventTypeA
tMvgRgnDelayCha
nged

175

Triggered if moving regeneration delay is
changed

Tid till regenerering i
stillastående
uppdaterad

VehicleEventTypeA
tParkRgnDelayCha
nged

176

Triggered if parked regeneration delay is
changed

Ljudutrops fel

VehicleEventTypeA
udioCallErrorResult

192

Sent when an audio call fails.
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Uppstart

VehicleEventTypeB
ootup

236

Triggered when the unit cold starts or boots.

CCTV incidentläge
aktiverat

VehicleEventTypeC
CTVIncidentActivat
ed

189

xxx

CCTV incidentläge
deaktiverat

VehicleEventTypeC
CTVIncidentDeacti
vated

190

xxx

Charter end

VehicleEventTypeC
harterEnd

284

xxx

Charter start

VehicleEventTypeC
harterStart

283

xxx

Close in path vehicle
critical

VehicleEventTypeC
loseInPathVehicleC
ritical

157

Triggered if when a vehicle is detected further
ahead with a distance larger than 0.8s

Close in path vehicle
detected

VehicleEventTypeC
loseInPathVehicleD
etected

155

Triggered if when a vehicle is detected further
ahead with a distance larger than 1.6s

Close in path vehicle
warning

VehicleEventTypeC
loseInPathVehicle
Warning

156

Triggered if when a vehicle is detected further
ahead with a distance less than 1.6s

Begränsad
anslutning
information

VehicleEventTypeC
onnectionLimitInfo

49

Triggered when a connection limit update is
sent. A state containing the number of GPRS
reconnects the current month, week, day and
their warning and blocks limits.

Inget namn

VehicleEventTypeD
ataBlockInfo

16

Triggered whenever a message is received that
isn't allowed

Datagräns
information

VehicleEventTypeD
ataLimitInfo

46

Trigged when a data limit update is sent. A
state containing the data usage of a
configured group of events and their
configured warning and block limits.

Stängde dörr

VehicleEventTypeD
oorClose

3

Triggered by a change from door opened to
door closed

Öppnade dörr

VehicleEventTypeD
oorOpen

2

Triggered by a change from door closed to
door open

Förarutrop avbrutet

VehicleEventTypeD
riverAnnouncemen
tCancelled

287

xxx
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Förarutrop triggat

VehicleEventTypeD
riverAnnouncemen
tTriggered

286

xxx

Förarkörning
summering

VehicleEventTypeD
riverCoachingSum
mary

168

Triggered if a driver coaching summary is sent,
with data about fuel, comfort other driving
statistics.

Förarinitierad

VehicleEventTypeD
riverInit

29

Sent at startup to reset driver state. Triggered
whenever the system has been offline from the
system more than 1s, normally at each reboot

Förarinloggning

VehicleEventTypeD
riverLogin

27

Triggered when a driver logs in to the system,
either through USB, Tacho, Fareboxes, or GUI

Förarutloggning

VehicleEventTypeD
riverLogout

28

Triggered when a logged-in driver logs out, or a
new driver is detected

Utrop förarhögtalare

VehicleEventTypeD
riverSpeakerCall

127

Triggered when an audio announcement on
the driver speakers.

Driver Distracted
Active

VehicleEventTypeD
rivingMonitorDistra
ctedActive

264

xxx

Driver Distracted
Cleared

VehicleEventTypeD
rivingMonitorDistra
ctedCleared

265

xxx

Driver Fatigue Active

VehicleEventTypeD
rivingMonitorDriver
FatigueActive

262

xxx

Driver Fatigue
Cleared

VehicleEventTypeD
rivingMonitorDriver
FatigueCleared

263

xxx

Driver Not Present

VehicleEventTypeD
rivingMonitorDriver
NotPresentActive

260

xxx

Driver Present

VehicleEventTypeD
rivingMonitorDriver
NotPresentCleared

261

xxx

Driver Phone Call
Active

VehicleEventTypeD
rivingMonitorPhone
CallActive

270

xxx
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Driver Phone Call
Cleared

VehicleEventTypeD
rivingMonitorPhone
CallCleared

271

xxx

Driver Smoking
Active

VehicleEventTypeD
rivingMonitorSmoki
ngActive

272

xxx

Driver Smoking
Cleared

VehicleEventTypeD
rivingMonitorSmoki
ngCleared

273

xxx

Driving Monitor Video
Loss Active

VehicleEventTypeD
rivingMonitorVideo
LossActive

268

xxx

Driving Monitor Video
Loss Cleared

VehicleEventTypeD
rivingMonitorVideo
LossCleared

269

xxx

Driving Monitor Video
Occlusion Active

VehicleEventTypeD
rivingMonitorVideo
OcclusionActive

266

xxx

Driving Monitor Video
Occlusion Cleared

VehicleEventTypeD
rivingMonitorVideo
OcclusionCleared

267

xxx

Lång
tomgångskörning

VehicleEventTypeEx
cessiveIdling

95

Triggered whenever a vehicle has been idling,
standing still with the engine on, for more than
configured number of seconds, normally 120

Extern kommando
begäran

VehicleEventTypeEx
ternalCommandRe
questedEvent

233

Triggered when an an external request is sent.

Utrop på extern
högtalare

VehicleEventTypeEx
ternalSpeakerCall

126

Triggered when a passenger audio
announcement is made for the current stop on
the exterior speakers.

Failsafe warning

VehicleEventTypeF
ailsafeWarning

154

Triggered if the camera used for safety
detection has failed or cannot detect images.

Fms "tell tale" ändrad

VehicleEventTypeF
msTellTaleChange

44

Triggered if an FMS telltale changes. This is in
addition to event type:
VehicleEventTypeAlarmActivated/VehicleEventT
ypeAlarmCleared

Forward collision
warning

VehicleEventTypeF
orwardCollisionWa
rning

149

Triggered when a potential obstacle in front of
the vehicle is detected that could cause a
collision-avoidance action isn't taken
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Bränsleavtappning

VehicleEventTypeF
uelDrain

43

Triggered if a fuel drain has been detected

Fuel tank heater off

VehicleEventTypeF
uelTankHeaterOff

275

Triggered when the electical fuel tank heater is
turned off. Contolled by a separate logic than
other onboard heaters.

Fuel tank heater on

VehicleEventTypeF
uelTankHeaterOn

274

Triggered when the electrical fuel tank heater is
turned on. Contolled by a separate logic than
other onboard heaters.

Lämnar geofence

VehicleEventTypeG
eoFenceEnter

93

Not used

Lämnar geofence

VehicleEventTypeG
eoFenceLeave

94

Not used

Geofence fortkörning
återställd

VehicleEventTypeG
eoFenceOverSpee
dCleared

97

Not used

Geofence hastighet
överskriden

VehicleEventTypeG
eoFenceOverSpee
dExceeded

96

Not used

GPS altitude

VehicleEventTypeG
psAltitudeDelta

146

Triggered when the vehicle's altitude changes
more than a certain delta since the last event.
Reset on any other positional event.

GPS-avstånd

VehicleEventTypeG
psDistanceLimit

11

Triggered if the GPS position since the last event
is farther away than a configured number of
meters normally 250m. Reset if any other
positional event is triggered

GPS-kurs

VehicleEventTypeG
psHeadingDelta

12

Triggered if the heading since the last event
has changed more than a set number of
degrees, normally 45. Reset if any other
positional event is triggered

Kraftig svängrörelse

VehicleEventTypeH
arshAngularMove
ment

86

Triggered the rate of turning degrees exceeds a
certain limit, that is a turning G-force. The limit
can be set globally or specifically in certain
geofences

Hög acceleration

VehicleEventTypeH
arshForwardAccele
ration

80

Triggered when a harsh acceleration is
detected, i.e. when the acceleration exceeds a
configured limit. Can be set globally or
specifically in certain geofences
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Kraftig inbromsning

VehicleEventTypeH
arshForwardDeacc
eleration

81

Triggered when harsh braking is detected, i.e.
when the deceleration exceeds a configured
limit. Can be set globally or specifically in
certain geofences

Kraftig sväng åt
höger

VehicleEventTypeH
arshRightAccelerat
ion

85

Triggered when a harsh right acceleration is
detected, i.e. if a shock force from the left is
detected, or turning creates an excessive Gforce. The limit can be set globally or
specifically in certain geofences

Kraftig sväng åt
vänster

VehicleEventTypeH
arshRightDeaccele
ration

85

Triggered when a harsh left acceleration is
detected, i.e. if a shock force from the right is
detected, or turning creates an excessive Gforce. The limit can be set globally or
specifically in certain geofences

Kraftig stöt uppåt

VehicleEventTypeH
arshUpwardAccele
ration

82

Triggered when a harsh upward acceleration is
detected, i.e. when the passing a speed bump
too harshly. The limit can be set globally or
specifically in certain geofences

Kraftig stöt nedåt

VehicleEventTypeH
arshUpwardDeacc
eleration

83

Triggered when a harsh downward
acceleration is detected, i.e. when passing a
hole in the street too harshly. The limit can be
set globally or specifically in certain geofences

Extra värmare av

VehicleEventTypeH
eaterAdditionalHea
terOff

232

Triggered when an additional heater has been
turned off.

Extra värmare på

VehicleEventTypeH
eaterAdditionalHea
terOn

231

Triggered when an additional heater has been
turned on.

Alla värmare av

VehicleEventTypeH
eaterAllOff

224

Triggered when all heaters has been turned off
at once, typical reason is engine has been
started.

Dieselvärmare av

VehicleEventTypeH
eaterDieselHeater
Off

228

Triggered when the diesel/main heater has
been turned off, typical reason is engine
started, but usually the all heaters off event is
usually sent instead if so.

Dieselvärmare på

VehicleEventTypeH
eaterDieselHeater
On

223

Triggered when diesel/main (Webasto, Spheros,
...) heater is turned on.
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Kupévärmare av

VehicleEventTypeH
eaterDriverHeaterO
ff

227

Triggered when the electric driver heater has
been turned off, typical reason is if configured
to require external power and it has been
disconnected. If engine starts the all heaters off
event is usually sent instead.

Kupévärmare på

VehicleEventTypeH
eaterDriverHeaterO
n

221

Triggered when (electric) driver heater has
been turned on.

Motorvärmare av

VehicleEventTypeH
eaterEngineHeater
Off

226

Triggered when the electric engine heater has
been turned off, typical reason is if configured
to require external power and it has been
disconnected. If engine starts the all heaters off
event is usually sent instead.

Motorvärmare på

VehicleEventTypeH
eaterEngineHeater
On

222

Triggered when (electric) engine heater has
been turned on.

Förvärmare av

VehicleEventTypeH
eaterPreHeaterOff

225

Triggered when the pre heater has been turned
off, typical reason is it has finished and the
main (diesel) heater is about to turn on, or if
configured to require external power and it has
b een disconnected.

Förvärmare på

VehicleEventTypeH
eaterPreHeaterOn

220

Triggered when pre heater has been turn on.

Värmare - status
uppdaterad

VehicleEventTypeH
eaterStateUpdated

230

Triggered when the internal state changed for
the heater, general update.

Tändningsstatus av

VehicleEventTypeIg
nitionOff

51

Triggered whenever an ignition transition to OFF
is detected

Tändningsstatus på

VehicleEventTypeIg
nitionOn

50

Triggered whenever an ignition transition to ON
is detected. Will also happen on every reboot of
the unit.

Lutningsgränsvarnin
g nollställd

VehicleEventTypeIn
clinationLimitClear
ed

88

Not used

Lutningsgräns
överskriden

VehicleEventTypeIn
clinationLimitExcee
ded

87

Not used

Samtrafik
misslyckades

VehicleEventTypeIn
terchangeFailed

132

Triggered when a planned connection failed,
due to either bus being late or leaving early,
thus breaking the interchange rules
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Anslutningförfrågan:
Begärd

VehicleEventTypeIn
terchangeQueryRe
quest

122

Triggered when a driver requests that a
connecting vehicle should wait for the current
vehicle's arrival.

Anslutningförfrågan:
Respons

VehicleEventTypeIn
terchangeQueryRe
sponse

123

Triggered when a previous request is
responded to.

samtrafikstatus

VehicleEventTypeIn
terchangeStatus

133

Triggered when an interchange is completed.

Utrop intern
högtalare

VehicleEventTypeIn
ternalSpeakerCall

125

Triggered when a passenger audio
announcement is made for the next stop in
sequence on the interior speakers.

Inom
hållplatsområde

VehicleEventTypeJ
ourneyAtStopEnter

118

Triggered when the vehicle enters inside the
geofence of the stop point in sequence.

Lämnade
hållplatsområde

VehicleEventTypeJ
ourneyAtStopLeave

119

Triggered when the vehicle leaves a previously
triggered stop point geofence.

Tur ställdes in

VehicleEventTypeJ
ourneyCancel

102

Whenever an assigned journey is removed
before its designated destination

Avvikelseuppdaterin
g

VehicleEventTypeJ
ourneyDeviationUp
date

106

Triggered whenever the local estimated delay
from timetable (adherence) changes more
than a set delta since the last update. 30 s by
default.

Turslut

VehicleEventTypeJ
ourneyEnd

103

Triggered when a journey reaches its end
destination, i.e. the last stop point

Ny tur

VehicleEventTypeJ
ourneyNew

100

Triggered whenever a new journey is assigned
to the vehicle.

Av rutt

VehicleEventTypeJ
ourneyOffRoute

104

Triggered whenever the vehicle leaves the route
defined by the journey by more than 70% of the
radius of the current link distance.

Av rutt, uppdatering

VehicleEventTypeJ
ourneyOffRouteUp
date

143

Trigged by a vehicle as a periodic update when
off route on a journey.

Åter på rutt

VehicleEventTypeJ
ourneyOnRoute

105

Triggered when a previously triggered
VehicleEventTypeJourneyOffRoute returns to the
route defined by the journey
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Ankom länkpunkt

VehicleEventTypeJ
ourneyPointInLinkEn
ter

116

Triggered whenever the geofence of a route
adherence measure point is entered. Default
off. Can be used to debug route adherence or
connect logic to a certain route point in the
backend

Lämnade länkpunkt

VehicleEventTypeJ
ourneyPointInLinkLe
ave

117

Triggered whenever the geofence of a route
adherence measure point is entered. Default
off.. Can be used to debug route adherence or
connect logic to a certain route point in the
backend

Ompositionering,cen
tral utsättning

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionA
utomaticAssignme
nt

111

Triggered whenever the vehicle's logical
position on the route defined by the journey is
changed due a change of assigned journey.

Automatisk
utsättning ruttdetektering

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionA
utomaticAssignme
ntRouteDiscovery

280

Triggered whenever the vehicle's logical
position on the route defined by the journey is
changed due a change of assigned journey.

Ompositionering,
pga dörröppning

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionD
oor

115

Triggered whenever the vehicle's position logic
changes its route adherence due to matching
of stop point geofences when the door opens,
to a stop different from the one next in
sequence. Such as an unplanned short
run/turn.

Ompositonering, åter
på rutt

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionFr
omOffroute

114

Triggered whenever a vehicle changes its
logical position when returning from off route,
i.e. skipped from one link to another, thus
skipping stop points while off route.

Ompositionering,
automatiskt åter på
rutt

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionLi
nksSkipped

171

Triggered if either through automatic or manual
reposition links are skipped on the currently
planned route, the not covering some stop
points in sequence

Ompositionering,
manuell utsättning

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionM
anualAssignment

112

Triggered whenever the vehicle's logical
position on the route defined by the journey is
changed due to a manual change of
assignment by the driver.

Manuell
ompositionering

VehicleEventTypeJ
ourneyRepositionM
anualOverride

113

Triggered whenever the drivers changes the
current stop point manually on the currently
assigned journey, normally done if starting in
the middle of a journey or if GPS coverage is
lost and the odometer based route adherence
get out of sequence
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Turstart

VehicleEventTypeJ
ourneyStart

101

Triggered whenever an assigned journey starts,
that is its starting conditions apply, such as start
time, geographical closeness and/or
movement

Ankom hållplats

VehicleEventTypeJ
ourneyStopPointArr
ive

108

Triggered when a bus arrives at a stop point on
the current journey, i.e. inside the geofence
defined by the stop point and opens the doors.

Avgick från hållplats

VehicleEventTypeJ
ourneyStopPointDe
part

109

Triggered whenever the vehicle leaves the
geofence defined by the stop point it has
previously sent a
VehicleEventTypeJourneyStopPointArrive for.

Passerade hållplats

VehicleEventTypeJ
ourneyStopPointPa
ssBy

110

Triggered whenever the vehicle passes a stop
point defined by the journey without stopping
and opening the door, i.e. no passengers could
embark/disembark

Stop point passthrough

VehicleEventTypeJ
ourneyStopPointPa
ssThrough

193

As passed by, but within a defined GPS distance
from the stop

Turtid uppdaterad

VehicleEventTypeJ
ourneyTimeUpdate

107

Triggered if no other journey event has
triggered for a set time. 120s by default. Resets
on any other journey event.

Turuppdatering

VehicleEventTypeJ
ourneyUpdate

180

Triggered by a vehicle if it wants to update the
backend for any reason.

Lämnar hållplats
(pre-depart)

VehicleEventTypeL
eavingStop

191

Triggered when the the vehicle has started to
move from stop point. Will happen before the
depart event, that is triggered when leaving
stop point radius or zone.

Left lane departure
warning

VehicleEventTypeL
eftLaneDepartureW
arning

147

Triggered when a lane is departed to the left
without using the turn signal, i.e. crossing the
lane line.

Länktäckningsrappor
t

VehicleEventTypeLi
nkReport

169

Triggered when a report with status about the
coverage of the current link, that is meters
actually physically covered of the route

Länktäckningssumm
ering

VehicleEventTypeLi
nkReportSummary

181

Triggered when changing assignment, to report
the previous state

Slinga ankomst

VehicleEventTypeL
oopArrive

129

Triggered when a loop is detected, either
physical induction loop or virtual geofence loop
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Slinga avgång

VehicleEventTypeL
oopDepart

130

Triggered when a previously detected loop is no
longer detected, either physical induction loop
or virtual geofence loop

Charter utsättning
påbörjad

VehicleEventTypeM
anualCharterAssig
nment

281

xxx

Charter utsättning
avslutad

VehicleEventTypeM
anualCharterAssig
nmentEnd

282

xxx

Regenerering i
rörelse status
uppdatering

VehicleEventTypeM
ovingRgnStatusCh
anged

173

Triggered if moving regeneration status is
changed

Nätverkstatus
förändrad

VehicleEventTypeN
etworkStateChang
e

Stoppbegäran
aktiverad

VehicleEventTypeN
extStopPressed

121

Triggered when the next stop button is pressed.

Hållplats passerad
trots aktiv
stoppbegäran

VehicleEventTypeN
extStopPressedBut
StopPassed

15

Triggered when the next stop button is pressed
but stop was passed by.

Stoppbegäran
återställd

VehicleEventTypeN
extStopReleased

121

Triggered when the next stop button is released.

Event not supported
by message version

VehicleEventTypeN
otSupportedByVers
ion

255

If protocol version doesn't support > 255 it will
be mapped to 255. (This event)

Odometer

VehicleEventTypeO
dometer

1

Triggered by the odometer changing more
than the configured number of meters,
normally between 100-250m. Reset if any other
positional event is triggered

Högt varvtal
återställt

VehicleEventTypeO
verRevCleared

99

Trigged whenever a previously triggered
VehicleEventTypeOverRevExceeded decreases
below the set limit. A hysteresis of 94% is used
by default

Högt varvtal

VehicleEventTypeO
verRevExceeded

98

Triggered whenever the RPM of the vehicle
exceeds a set limit.

Överträdelse av
maxhastighet
återställdes

VehicleEventTypeO
verSpeedCleared

90

Triggered when a previously triggered
VehicleEventTypeOverSpeedExceeded speed
limit decreases below the set limit. A hysteresis
of 94% is used by default

Triggered whenever the network state changes
from UP to DOWN or DOWN to UP
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Tekniskt namn

Nr.

Beskrivning (engelska)

(enum)

[SV]
Överskred
maxhastighet

VehicleEventTypeO
verSpeedExceeded

89

Triggered when the vehicle speed exceeds a
configured limit.

Paniklarm aktiverat

VehicleEventTypeP
anicAlarmActivate
d

131

Triggered when the driver triggered the panic
alarm.

Request Support
Timed-Out

VehicleEventTypeP
anicAlarmDeactiva
ted

182

Triggered when the vehicle cleared the panic
alarm.

RSA Stand Still limit

VehicleEventTypeP
anicAlarmStandStill
Limit

186

xxx

Request Support
Alert Update

VehicleEventTypeP
anicAlarmUpdate

185

xxx

Regenerering
stillstående status
uppdatering

VehicleEventTypeP
arkedRgnStatusCh
anged

174

Triggered if parked regeneration status is
changed

Passagerarräknarra
pport

VehicleEventTypeP
assengerCount

52

Triggered whenever a passenger count update
is sent. Normally at every departure.

Passagerarantalsgrä
ns återställdes

VehicleEventTypeP
assengerCountLimi
tCleared

54

Triggered when a previous
VehicleEventTypePassengerCountLimitExceede
d is cleared.

Passagerarantalsgrä
ns överskreds

VehicleEventTypeP
assengerCountLimi
tExceeded

53

Triggered if the current number of passengers
exceeds a configured number or if the “bus full”
action button in the driver GUI is pressed.

Pedestrian collision
warning

VehicleEventTypeP
edestrianCollision
Warning

150

Triggered when a pedestrian in front of the
vehicle is detected that could cause a collisionavoidance action isn't taken

Pedestrian collision
warning

VehicleEventTypeP
edestrianDangerW
arning

151

Triggered when a potential obstacle in front of
the vehicle is detected that could cause a
collision-avoidance action isn't taken
immediately

Point-in-link
händelse

VehicleEventTypeP
ointInLinkEvent

134

Triggered when an event is configured to
trigger on a certain point in link on the current
route.

Point of interest visit
update

VehicleEventTypeP
ointOfInterestVisite
dUpdate

237

Triggered when the some point of interest have
been "covered".
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[SV]
Positionsuppdatering

VehicleEventTypeP
ositionUpdate

179

Normally used for high rate of position updates
out of bonds, not updating sequence number.

Preliminär
passagerar räkning

VehicleEventTypePr
eliminaryPassenge
rCount

279

Route Discovery Mode - Sent after a
prelimanary depart. Might get completed with
passenger counts if this was a depart for the
journey.

Preliminärt ankomst
hållplatsläge

VehicleEventTypePr
eliminaryStopArriva
l

276

Route Discovery Mode - Arrived at a stop while
in route discovery mode.

Preliminärt avgång
hållplatsläge

VehicleEventTypePr
eliminaryStopDepa
rture

277

Route Discovery Mode - Departed from a stop
while in route discovery mode.

Preliminärt
passerade
hållplatsläge

VehicleEventTypePr
eliminaryStopPass
by

278

Route Discovery Mode - Passed by a stop while
in route discovery mode.

Röstsamtal slut

VehicleEventTypePt
cCallEndEvent

138

Triggered when a voice call is terminated.

Information om
röstsamtal

VehicleEventTypePt
cCallInfoEvent

139

Triggered when a periodic update about a
ongoing call is sent.

Röstsamtal start

VehicleEventTypePt
cCallStartEvent

137

Triggered when a voice call is started.

Begärt röstsamtal

VehicleEventTypePt
cRequestEvent

135

Triggered whenever the driver requests a Push
to Communicate request to the dispatch

Röstsamtal svar

VehicleEventTypePt
cResponseEvent

136

Triggered when a response/acknowledgement
of a previous request is received.

Omstart

VehicleEventTypeR
ebootTriggered

235

Triggered when the unit start a reboot for some
reason.

Räckviddsvarning

VehicleEventTypeR
emainingRangeWa
rning

285

xxx

Formulärsvar

VehicleEventTypeR
eportSheetAnswer
ed

172

A report sheet has been entered by a person in
the vehicle for a specified poi and/or location

Begär position

VehicleEventTypeR
equestResponse

42

Triggered when an external request for the
vehicle's position is received.

Återvände till
hållplats

VehicleEventTypeR
eturningToStop

229

Triggered when is pre depart is revoked
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[SV]
Right lane departure
warning

VehicleEventTypeRi
ghtLaneDeparture
Warning

142

Triggered when a lane is departed to the right
without using the turn signal, i.e. crossing the
lane line.

Överträdelse av
Vägbegränsning

VehicleEventTypeR
oadLimitationViolat
ed

248

xxx

Script-trigger

VehicleEventTypeS
criptTrigger

13

Triggered when a script rule has triggered a
script to run.

Signal ändrad

VehicleEventTypeSi
gnalChanged

25

Triggered whenever a configured signal
change rule is triggered, any signal from any
CAN, J1708, digital in or internal signals can be
used.

Signalens
förändringsgräns
återställdes

VehicleEventTypeSi
gnalDiffLimitCleare
d

92

Triggered when a previously triggered
VehicleEventTypeOverSpeedExceeded speed
limit decreases below the set limit. A hysteresis
on 94% is used by default

Signalens
förändringsgräns
överskreds

VehicleEventTypeSi
gnalDiffLimitExceed
ed

91

Triggered whenever a monitored custom signal
rule exceeds the set limit.

Signal priority
available

VehicleEventTypeSi
gnalPrioAvailable

161

Triggered when a traffic signal priority point is
detected, and a manual choice is required.

Signal priority
expired

VehicleEventTypeSi
gnalPrioExpired

163

Triggered if a manual signal priority choice was
presented to the driver but was not selected
before leaving the prio point

Signal priority point
entered

VehicleEventTypeSi
gnalPrioNotification
PointEnter

164

Triggered when an automatic signal priority
point is detected

Signal priority point
left

VehicleEventTypeSi
gnalPrioNotification
PointLeave

165

Triggered when a previously detected
automatic signal priority point is no longer
detected

Signal priority point
notified

VehicleEventTypeSi
gnalPrioNotification
PointNotify

166

Triggered when an automatic request for
priority is sent.

Signal priority
requested

VehicleEventTypeSi
gnalPrioRequested

162

Triggered manual choice is selected on the
current signal priority point.

Signal status

VehicleEventTypeSi
gnalState

26

Triggered whenever the signal state of
configured signals which are normally sent with
each event needs to be sent when no other
event is triggered
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[SV]
Skylt tillstånd ändrad

VehicleEventTypeSi
gnStateChanged

219

Triggered when automatic/manual sign state
change, or data in sign message.

Hastighetsgräns överskriden

VehicleEventTypeS
peedLimitTriggerFir
ed

5

Triggered when the vehicle speed exceeds a
configured speed limit. Triggered for every limit
exceeded. A new event will not be triggered
until a clear/rearm is triggered, see below.
(VehicleEventTypeSpeedLimitTriggerRearmed
for this particular limit.)

Hastighetsgräns åter under gräns

VehicleEventTypeS
peedLimitTriggerRe
armed

6

Triggered when a
VehicleEventTypeSpeedLimitTriggerFired is
rearmed, this uses a hysteresis of 95% of the
limit by default

System test report

VehicleEventTypeS
ystemTestReport

187

Triggered after one or more system tests were
run

Tamper alert

VehicleEventTypeT
amperAlert

153

Triggered if someone is tampering with the
camera used for safety detections

Tidsgräns

VehicleEventTypeTi
meLimit

7

Triggered if no other event has been sent since
a configured number of seconds, normally 120s.
Reset if any other positional event is triggered

Traffic sign detected

VehicleEventTypeTr
afficSignDetected

152

Triggered when a traffic sign has been
detected and decoded, such as a highway
sign.

Traffic speed
detected

VehicleEventTypeTr
afficSpeedCritical

160

Triggered when the speed exceeds the
currently/last detected traffic speed sign with
larger than 10 km/h.

Traffic speed info

VehicleEventTypeTr
afficSpeedInfo

158

Triggered when the speed exceeds the
currently/last detected traffic speed sign.

Traffic speed
warning

VehicleEventTypeTr
afficSpeedWarning

159

Triggered when the speed exceeds the
currently/last detected traffic speed sign with
larger than 5kmh.

Textmeddelande
emottogs

VehicleEventTypeT
woWayTextReceive
d

56

Triggered whenever a text message is received.

Textmeddelande
sändes

VehicleEventTypeT
woWayTextSent

55

Triggered whenever a text message is sent by
the driver

Oväntad
dörröppning

VehicleEventTypeU
nexpectedDoorOp
en

4

Triggered if a door open event happens outside
a stop point geofence when on journey
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[SV]
Fordonsskyltar
uppdaterades

VehicleEventTypeU
pdateSigns

120

Triggered whenever the internal or external
signs are updated, .i.e. when new text is
displayed.

Upload log watch

VehicleEventTypeU
ploadLogWatchEve
nt

145

Triggered when a log collection rule triggered a
log collection.

Fordonet började
rulla

VehicleEventTypeV
ehicleMovingStart

40

Triggered whenever the vehicle speed exceeds
0.1 m/s

Fordonet stannade

VehicleEventTypeV
ehicleMovingStop

41

Triggered whenever the vehicle speed
decreases below 0.1 m/s

Ljudvolymen
ändrades

VehicleEventTypeV
olumeChanged

124

Triggered whenever the volume is changed on
internal, external, or driver speaker.

Zonavvikelse

VehicleEventTypeZ
oneDeviationEvent

144

Triggered when a configured deviation rule is
violated for a geofence, e.g. RSL limit.

Kommer in i zon

VehicleEventTypeZ
oneStateEnterEvent

141

Not used

Zon-tillstånd

VehicleEventTypeZ
oneStateEvent

140

Trigged when a vehicle enters or leaves a zone,
containing the state of currently active zones,
and currently exited and/or entered zone.

Lämnar zon

VehicleEventTypeZ
oneStateLeaveEve
nt

142

Not used
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Appendix B: Felrapportering, applikation
• Fel i applikationen rapporteras enligt rutinerna i din organisation.
• För att underlätta felsökningen finns även en funktion för att skapa diagnosfilpaket
integrerat i applikationen, se nedan. Dessa kan – om din dator kan ladda upp filerna
till databasen, nås direkt av Consats Utvecklare för snabb analys av dina problem.
Alternativt kan du manuellt spara ner de zippade filerna och maila dessa till Consat.

Skapa Diagnospaket (Create Diagnostics Zip)
Funktionslisten >
Arkivmenyn > Create Diagnostics Zip

När du rapporterat fel i applikationen enligt Era rutiner och upprättat kontakt med
Consat Support, kan du genom att välja funktionen Create Diagostics Zip automatiskt
packa ner alla relevanta diagnosloggar i en zipfil och spara denna i en databas som nås
direkt av Consat. Gör så här:
1. Öppna Create Diagnostics Zip med knappen i funktionslisten, eller
menyalternativet i Arkivmenyn.
2. Skriv en kort beskrivning av problemet i textfältet.

3. Klicka på OK.
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4. Du ombeds bläddra till och välja mapp där det zippade filpaketet ska sparas.
Markera mappen och tryck Välj mapp för att spara filen där, för eventuell
senare vidarebefodran till Consat.
Notera: Om din dator når databasen kommer även en kopia av diagnosfilerna
att sparas där – dessa kan nås direkt av Consats supportpersonal och du
behöver i så fall inte skicka det zippade filpaketet manuellt.

CTS TrafficStudio Referensmanual v.22.14.(X)

2022-11-30

685 (687)

Appendix C: Trafiksignalprioritet
Om Ert system inkluderar funktionen [trafik]signalprioritet kan fordonen med hjälp av
virtuella geofenceområden och geolinjer begära företräde vid trafikljuskontrollerade
korsningar.

Övergripande funktionsbeskrivning
Denna funktion är baserad på geofencområden (som innehåller ”ingångs” och
”utgångslinjer”) för att aktivera och avaktivera specifik prioritetsbegäran . När fordonet
kör över en ingångslinje i ett sådant geofenceområde skickar det en begäran om prioritet
till centralsystemet, som i sin tur vidarebefodrar denna till trafikjussystemet.
• Begäran om prioritet för viss rutt (sväng vänster/kör rakt fram/sväng höger) kan
vara automatisk och baseras då på den linje (rutt) fordonet kör – eller så används
manuellt val av prioritetsbegöran med hårdvaruknappar för riktningsval, alternativt
skärmknappar i förargränssnittet.
Consats centralsystem kan kommunicera med ett trafikljus-centralsystem över ett enkelt
tvåriktat realtidsprotokoll, eller kommunicera direkt med de lokala trafikljusstyrenheterna via en Consat hårdvarunod. I detta senare fall används enkel relästyrning
(diskreta digitala signaler) av prioritetsbegäran.
I fordonet visas status för signalprioritetsbegäran.
Traffic Studio-verktyget Geofenceområden kan användas för att se/verifiera de
geofenceområden som används för signalprioritet i systemet.

Geofence-område avgränsar
signalljusprio-funktionaliteten i
korsningen

Fordonets planerade rutt

Utgångslinje: Begär ej
längre prioritet

Lokalt styrskåp
signalanläggning
Consat HW Nod,
kommunicerar med
styrskåp över diskreta
digitalutgångar (relä)

Ingångslinje: Begär

Signalanläggning
Centralsystem

prioritet

Fordon passerar
ingångslinjen och
begär prioritet

Dubbelriktad kommunikation
över enkelt protokoll (Consat
Spec.)

Consat Centralsystem
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Prioritetsbegäran, exempelsekvens vid automatisk
prioritetsbegäran
5. Fordonet kör in i signalprioritetszonen runt trafikljusområdet och kör därefter
över ”ingångslinjen” för den aktuella körriktningen i zonen. Beroende på den
linje (rutt) fordonet är utsatt på skickas prioritetsbegäran för viss sväng/rutt i
korsningen. Skickad prioritetsbegäran indikeras i förargränssnittet.
6. Centralsystemet skickar vidare begäran – antingen till ett trafikljuscentralsystem över lämpligt protokoll, eller direkt till det lokala styrskåpet över
en Consat hårdvarunod med diskreta reläsignaler, beroende på installation.
7. Om consatsystemet kommunicerar med ett centralsystem kan detta återkoppla
en bekräftelse på att begäran har godkännts och att fordonet kommer att
prioriteras. Om consatsystemet däremot kommunicerar direkt med det lokala
styrskåpet fås endast bekräftelse från den lokala noden att begäran verkligen
skickats till styrskåpet.
Bekräftelsen visas i förargränssnittet.
8. Fordonet kör förbi trafikljuset och över utgångslinjen (i geofenceområdet runt
korsningen). En ”avbegäran” skickas till trafikljussystemet på motsvarande sätt
som beskrivits ovan. Förargränssnittet visar att fordonet inte längre begär
prioritet.
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