Efficiënter teamwork met nieuwe update
VIA helpt je altijd een stap vooruit. Lees hier hoe de nieuwe update van 20
oktober onze software jou helpt om nog beter samen te werken
Om een integraal verkeersveiligheidsbeleid van de grond te krijgen is teamwork essentieel: vanuit
verschillende werkvelden input leveren, kennis delen en maatregelen nemen of campagnes uitzetten.
De VIA Software heeft een update ondergaan, waarmee diverse functies zijn toegevoegd die deze
samenwerking ondersteunen. In dit artikel een kort overzicht. Voor een uitgebreide demonstratie
nodigen we je graag uit voor onze gebruikersdagen tijdens de Vakbeurs Mobiliteit op 28 en 29
november in Houten.
Nieuwste functies
Wil je een stapsgewijze uitleg over de software, inclusief de nieuwste updates? Raadpleeg dan onze
vernieuwde Documentatie over de Startpagina, Ongevallen, Snelheden, Rapportage, STAR Data en HERE
Data.
Berichtenbox
Op elk scherm binnen de software heb je toegang tot de Berichtenbox. Daar komen de berichten binnen,
zoals meldingen van VIA, chatberichten van jouw collega’s of de VIA Helpdesk. Uiteraard kun je vanaf je
flexplek zelf een chatgesprek starten. Deel eenvoudig afbeeldingen, of zelfs een compleet werkbestand.
Zo kun je gerichter en efficiënter samenwerken. En het is ook handig als je vastloopt in je analyses en de
Helpdesk of jouw collega even met je mee wil kijken.
Werkbestand
In de Ongevallen- en Snelhedensoftware kun je nu gemakkelijker werken met je werkbestand door middel
van 5 nieuwe knoppen. Met deze knoppen kun je eenvoudig een nieuw werkbestand aanmaken, wijzigen
(voorheen ‘Basisbestand aanpassen’) bewaren én delen via de chat.
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Kaartbeeld opslaan
In het tabblad Kaart (in de Ongevallen- en Snelhedensoftware) is de nieuwe knop ‘Kaartbeeld’ toegevoegd.
Daarmee kun je heel eenvoudig in elke kaart een kaartbeeld (een specifiek gebied op de kaart) opslaan. Dit
is erg handig als je telkens exact hetzelfde gebied wilt monitoren of erover wilt rapporteren. Ook kun je
een opgeslagen kaartbeeld in Statistiek openen, zodat je van exact hetzelfde gebied de ongevallen- met
de snelhedendata kunt vergelijken. Je kunt het kaartbeeld opslaan als afbeelding, pdf-bestand of video,
maar ook direct printen.
De gebruikersdag
Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten organiseren we 2 gebruikersdagen: één op woensdag 28
november en één op donderdag 29 november (beiden van 14.00 t/m 15.30 uur). We lichten daar de
nieuwste functies toe en geven een live demonstratie. Toegang tot de beurs en de gebruikersdag is gratis.
Wil je naar de gebruikersdag komen, houd dan onze Berichtenbox goed in de gaten. Binnenkort ontvang je
hier een bericht over.
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