Wij verzorgen bij onze klanten duizenden ritopdrachten per dag. Of het nu gaat om een
kleine centrale met enkele tientallen ritten per dag of een grote verkeersleiding met
ruim 5000 ritten per dag, de Pitane Mobility software doet wat het moet tegen
betaalbare tarieven.
Pitane Mobility kunt u op elk ogenblik gemakkelijk uitbreiden zodat uw software
meegroeit met de behoefte binnen uw onderneming.
Voornaamste kenmerken Pitane Mobility software
Beheer stamgegevens debiteuren, betalende instanties, personeel en wagenpark
Duidelijke tabellen voor vervoersvormen, indicaties en hulpstukken van uw reizigers
Overzichtelijke agenda voorzien van alle functies voor de centralist en telefonist
Integratie afstandsberekening over de weg binnen de verwerking van ritaanvragen
Mogelijkheid tot het beheren van noteerritten (vast werk)
Toewijzen, bestemmen en vrijmelden van ritten via datacommunicatie
Beheer van tarieven per bedrijf, betalende instantie of debiteur
Registratie per rit van de CO2-emissie voor de bouw van een groen wagenpark
Integratie van online webdiensten voor het up-to-date houden van uw gegevens
Ondersteuning bij de uitvoering conform het TX-Keur! (taxikeurmerk)
Duidelijke administratie en overzichten
Ritstaatverwerking en duidelijke overzichten van de dienstgegevens
Overzichtelijke administratie, orderverwerking en facturatie
Verzamelen van opdrachten naar een factuur (verzamelfacturen)
Digitaal factureren aan klanten conform voorwaarden van de Belastingdienst
Beheer betalingen van klanten, inclusief aanmaken betaal herinneringen
Onmiddellijk berekenen van alle tarieven naar uw klant inclusief BTW
Duidelijke rapporten met behulp van onze rapportgenerator
Makkelijk herafdrukken facturen, aanmaken van creditfacturen en kopie facturen

Duidelijke administratie conform de eisen en voorschriften van de Belastingdienst
Samenwerken is de grootste troefkaart
Integratie met Pitane Mobility Link netwerk
Verzenden van SMS berichten vanuit de software via SMS gateway
Krachtige netwerkondersteuning en taken delegatie tussen werkstations
Ondersteuning Citrix, RDP, TS, VMware, Thinstuﬀ XP/VS via thin cliënts
Uitbreiding mogelijk met alle beschikbare modules
Koppeling aan Pitane Mobility Narrow Casting in ziekenhuizen, recepties en hotels
Verzenden van netwerkberichten via datacommunicatie
Integratie BCT QTwee – Neone – Cabman – Android en iOS apps
Koppeling met TomTom WEBFLEET voor dynamische planning
Integratie van VOIP en spraaktechnologie
Integratie mobiliteitsmanager voor groepsvervoer
Koppeling met De Vier Gewesten, Wintop, Connexxion, Valys, PZN, Transvision, etc.
Koppeling met Achmea zorgvervoer via soap integratie
Centraal telefoonboek gekoppeld aan automatisch bellen vanuit de software
Integratie van Pitane Mobility Maps en Track & Trace diensten
Koppeling aan People Connect servers voor communicatie met ZCN
Exporteren van gegevens naar boekhouding zoals Afas, Exact, King, Adsolut en Trip

