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Ett modernt boknings- och planeringssystem för samhällsbetalda persontransporter, skapat av användare för användare



Tillträde till samhället



Individualisering



Digitalisering



Effektiv yttäckning



Nya trafiklösningar



I boknings- och planeringssystemet Drip hanterar du

- Färdtjänst

- Sjukresor

- Skolskjuts

- Omsorgsresor

- Dagvårdsresor

- Arbetsresor

- Närtrafik

…. och alla andra former av samhällsbetalda, anropsstyrda persontransporter



För kundens resa

- Legitimeringsmallar där de generella 
reglerna för de olika restyperna i aktuell 
verksamhet konfigureras

- Individuella legitimeringar där de 
individuella behoven kan beskrivas på en 
helt annan nivå än vad som tidigare varit 
möjligt

- App och webb för resenär och/eller dess 
ombud för bokning, realtidsinformation 
och kontroll. Vad man kan göra i sin app 
kan styras både per restyp och på 
individnivå (Drip Traveller)



För den operativa personalen i beställningscentralen

- Webbaserat system med intuitivt gränssnitt

- Rollbaserad behörighetsstruktur som möjliggör effektiv 
arbetsfördelning



För de schemalagda resorna

- Personal ute i verksamheterna 
kan lägga in resenärers 
schema direkt i Drip

- Personal ute i verksamheterna 
kan ha koll på sina resenärers 
resor direkt i Drip

- Automatisk grundplanering 
och operativ optimering av de 
schemalagda resorna



För planering

- Effektiv automatisk planering 
genom utvecklade algoritmer

- Automatisk dynamisk optimering 
som konfigureras utefter 
verksamhetens förutsättningar och 
behov

- Prioritering mellan fordon, 
fordonstyper och avtalstyper 
konfigureras utefter 
verksamhetens förutsättningar och 
behov



För beräkning av avgifter och 
ersättning

- Egenavgiftsberäkning enligt valfri 
modell

- Transportörsersättning enligt valfri 
modell 

- Reskassa, månadskort, 
högkostnadsskydd och fakturering av 
egenavgift stöds i Drip

- Hantering av ersättning för eget 
resande



För transportören

- Gränssnitt för den 
administrativa personalen

- GDPR-säkrat gränssnitt för 
förarna för smartphone eller 
läsplatta (Drip Driver)

- Kommunikation med extern 
trafikledningssystem via 
SUTI-länk



För avvikelsehanteringen

- Larm för trafikövervakning

- Automatisk loggning av avvikelser

- Synpunktsregistrering och hantering 
knutet till aktuell resa i systemet



För administrationen

- Skräddarsydda rapporter för analys, statistik och underlag

- API för inläsning i ekonomisystem

- API för koppling till folkbokföringen



För skydd av personuppgifter

- Drip är skapat enligt privacy-by-design

- Personuppgifter visas endast i 
undantagsfall

- Behörighetsstruktur som möjliggör olika 
intressenters tillgång till systemet 
samtidigt som lagstiftningen efterlevs

- Personliga förarinlogg i Drip Driver

- Vem som gör vad loggas i systemet



För implementering, driftsäkerhet och
utveckling

- Drip levereras som tjänst

- Personal med lång erfarenhet medverkar i
implementeringsarbetet och konfigurerar 
systemet efter uppdragsgivarens 
regelverk och önskemål

- DRT Solutions ansvarar för driften

- Full redundans

- Support 24/7

- Drip utvecklas fortlöpande – Nya 
funktioner kommer alla till del
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