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Intelligent affärskompetens till transportföretag

Trapeze Bussiness Info  ger alla i organisationen enkel tillgång för att använda, analysera och distribuera data från 
verksamheten. 

“ Med ett enda klick kan du visa data i klara dynamiska tabeller och 
diagram.”

Systemet hämtar data mellan de olika 
Trapeze programmen och omvandlar 
dessa data för att ge användaren 
konkret information om verksamheten. 
Används i förvaltning, för kontroll och på 
de olika avdelningarna i företaget.

 Trapeze Business Info innehåller olika 
alternativ för visning av data - inklusive 
den omfattande webbaserade data- 
warehouselösningen Business Info 
web och en lösning baserad på det 
välbekanta Microsoft Excels verktyg och 
pivottabeller.

Med Trapeze Business Info är det  möjligt 
att, i företaget, få exempelvis följande 
månatliga översikter:

• Driftsstatus på olika nivåer och avdelningar 
• Jämförelse av driften mellan olika avdelningar
• Utvecklingen av driften för olika avdelningar

Med instrumentpaneler identifi eras möjligheter och utmaningar snabbt
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TRAPEZE BUSINESS INFO

Business Info Web
Med Business Info web är det möjligt 
att arbeta med datat på många olika 
sätt.

 

Analyser:

Med bara några klick kan användare 
skapa och intuitivt navigera genom 
de mest sofi stikerade analyserna.

Hyper Related OLAP: 

 Alla objekt i en analys är dynamiskt 
förbunden med varandra, och ett 
enda klick på en dimension i ett 
objekt kommer att ligga till grund för 
en djupare analys och gör det möjligt 
att få en mer detaljerad insikt. Se 
exemplet till höger.

Rapporter:

Alla typer av rapporter kan skapas snabbt. Det är också möjligt att 
dela rapporter mellan enstaka personer och grupper av anställda 
oberoende av språkliga eller fysiska gränser, t.ex. via e-post, 
intranät eller externa portaler.

Intelligenta instrumentpaneler:

Instrumentpaneler och styrkort ger genom interaktiva mätare och 
inbyggd intelligens en god överblick över hur företaget går. Det går 
snabbt att identifi era företagets största möjligheter och utmaningar.

"Tänk om" simulering:

Med ett klick är det möjligt att se hur t.ex. stigande eller fallande 
intäkter kommer att påverka verksamheten. "Tänk om" simulering 
fungerar främst som fördjupningsverktyg och använder sig av den 
information som redan fi nns i systemet. 
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Visning samma data på tre olika sätt 

Analys av en enda anställd

Analys av löner per period   
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Datatyper

Förhållanden  
Trapeze Business Info kan med olika optioner visa information med följande förhållanden 
på lands-, regional- eller operativ nivå. 

• Inkomster/löpande driftskostnader för personal och fordon
• Totala kostnader per anställd
• Totala kostnader för varje anställd per planerad arbetstid och öppettider 
• Pågående driftskostnaderna för lastbilar per planerade arbetstimmar eller driftstimmar

Följande nyckeltal kan beskriva produktiviteten på operativ nivå, eller när fordonet är i 
garaget.

Trapeze Business Info samlar fakta om företaget och hjälper till att besvara 
följande frågor. 
  - Hur går verksamheten totalt? 
  - Vad är orsaken till detta? 
  - Ska vi göra något annorlunda än vad vi gör?
  - Hur kan eller bör detta justeras?

F Ö R D E L A R :

• Bättre förståelse för verksamheten

• Pålitlig och korrekt information

• Snabb generering av rapporter

• Automatisk generering av månads-, 

kvartals-och årsrapporter  

• Detaljerad historisk översikt

• Rätt beslut kan fattas snabbare

• God överblick

• Snabb tillgång till nyckeltal

• Trendanalys

•  Lätt att använda för alla 

användare 

Anställda: 
• Planerade timmar / faktiska timmar
• Faktiska timmar / lönegrundande timmar 
• Frånvarotid / faktiska timmar

Fordon: 
• Driftstimmar / arbetstimmar 
• Operativa timmar / tidtabellstimmar

Anställda och fordon:
• Anställda Arbetstimmar / driftstimmar 
• Arbetstimmar / tidtabellstimmar
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Utöka lösningen för dina behov. 

Det är möjligt att expandera Trapeze Business Info till 
att omfatta externa systemdata. Till exempel kan ett 
transportföretag med drift av bussar visa data som 
exempelvis konsumtion av däck, bränsle och olja, värdet 
av begagnade delar, timmar för underhåll eller andra 
förbättringar. Data kan kombineras och visas tillsammans 
per fordon eller i förhållande till passagerare och 
efterlevnad av färdplanen/linjen.

Anpassa lösningen till organisationen

Figuren visar en organisationsstruktur med fl era nivåer. 
Trapeze Business Info kan anpassas till varje företag eller 
avdelning inom en organisation, oavsett hur organisationen 
är uppbyggd.

TRAPEZE GROUP:

Trapeze Group levererar lösningar som täcker hela 
spektrat  av persontrafi k. Oavsett om det är en lösning 
för en enda avdelning, en global organisation eller 
en offentlig myndighet skall våra kunder få den mest 
avancerade programvaran, ITS lösningen eller mobila 
transporttekniken. Hundratals privata och offentliga 
organisationer i Europa, Nordamerika och Stilla 
havsområdet har valt Trapeze lösningar för att öka 
effektiviteten, förbättra kvaliteten och omfattningen av 
deras transportlösningar och troligen kan de transportera 
passagerare till lägre kostnader.

info@trapezegroup.eu | www.trapezegroup.eu

Australien +61 8 8415 9900

Danmark +45 87 44 1600

Kanada +01 905 629 8727

Tyskland +49 40 5300 31 0

USA +01 319 363 2700

UK +44 0 844 561 6771

Business Info rapport.                          
Produktionen beräknas direkt in 
i en Pivot tabell. 

Information om exempelvis  
vagnomlopp och fordon. 
Exemplet visar körda kilometer 
för olika linjer  per månad och 
dag.   


