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ProRail heeft de ambitie om data gedreven werken mogelijk te maken binnen de gehele
keten. De verschillende infraprojecten genereren veel mutaties in configuratiedata,
maar de huidige processen voor data inwinnen zijn complex en niet uniform.

IPOD heeft als doel om het inwinnen van projectdata zo makkelijk mogelijk maken. Het
percentage van first time right aanlevering van data moet hierdoor significant stijgen en
de gebruikers moeten het leuk vinden om te doen. Dit zal ertoe leiden dat deze data zó
goed is dat de gehele spoorbranche deze met vertrouwen inzet voor data gedreven
assetmanagement.

Hierbij reduceert IPOD de administratieve behoefte en de complexiteit binnen de
keten. IPOD uniformeert tevens ook de processen voor de SAP vernieuwing om de
overgang naar de nieuwe SAP omgeving beter te laten verlopen.

IPOD – Inwinnen ProRail ObjectData

Thema Status Preview zien?

Voorbladen Bèta Release Tijdens Demo of 

als Bèta gebruiker

Opleverdossier Bèta Release Tijdens Demo of 

als Bèta gebruiker
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Afgelopen sprint
Afgelopen sprint hebben we toevoegingen geleverd aan alle functionaliteiten.
Voorbladen:

• Documenttitel ophalen uit bestandsnaam
• Voorblad genereren per vraagregel
• Voorblad Excel

• Projectnummerbeter op voorblad
• Downloadvinkje moet verdwijnen na wijzigenmetadata

Opleverdossier:
• Overige documenten
• Regio loket documentatie opslaan
• Documentenbekijken in webviewer
Roodrevisie:
• Workflow roodrevisie inspecteur goedkeuren/afkeuren
Documentatie:
• SAP opleverscherm standaard benaderbaar

Komende sprint
Komende sprint zal er voornamelijk gewerkt worden aan het verbeteren van de
functionaliteit opleverdossiers. Het gaat om de volgende toevoegingen.
Opleverdossier:
• Uploaden meerdere documenten
• Herinnering versturen IVP en Documentatie
• Verwijderen van documenten
• Opleverdossier naar SharePoint

• PSB toevoegenaan opleverdossier
Project overzicht:

• Generiekdiagram statusoverzicht op project details
• Status project overzicht alle gebruikers

Vooruitgang
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Momenteel wordt er door Bèta gebruikers vol op geëxperimenteerd met de
functionaliteiten Voorbladen en Opleverdossiers. Toch bli jven we IPOD door
ontwikkelen. Via onze wekelijkse Q&A op donderdag om 10:00uur uur komen veel
enthousiastelingen binnen met vragen en ontstaan er leuke discussies, die veel
feedback opleveren. Ook hebben we een aantal aannemers mogen spreken tijdens de
terugkomdag op 28 november. Zij konden in gesprek met de developers van IPOD en
konden zo direct feedback geven en enthousiasme tonen bij de makers van IPOD zelf.

De volgende functionaliteit die er aankomt is Roodrevisie op 12 december. Vindt u dat
nu interessant, dan kunt u zich nog steeds aanmelden als Bèta User, ook als u geen
project heeft op dit moment wat goed past. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in IPOD,
verdere vragen hebben of lijkt het u leuk om u aan te melden als Bèta Tester stuur dan
een mailtje naar IPOD@prorail.nl.

Mocht u eerst willen zien hoe IPOD werkt en hoe het er uit ziet bent u ook welkom op
de demo van sprint 9, deze zal plaats vinden op donderdag 8 december om 13.00uur en
is te bereiken via de volgende link: Demo. U bent van harte welkom! We zijn erg
nieuwsgierig naar uw input.

Bèta Release Roodrevisie komt er aan
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Mendix omgevingen Eerste SAP koppeling Eerste IPOD Releases
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYxYTYwN2YtM2RkNC00Nzg5LWFhMGEtMTAzMTdkNTVmNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a398fcff-8d2b-4930-a7f7-e1c99a108d77%22%2c%22Oid%22%3a%22075fa0a0-d236-4121-957a-028e8333e894%22%7d


Hoe kan ik een bijdrage leveren?
De IPOD applicatie wordt ontwikkeld om het
aanleveren van data makkelijker en leuker te
maken. Dit kunnen we alleen bereiken door een
goede samenwerking met de gebruikers van het
systeem. Jullie input is zeer waardevol.

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling, dan kan dat
op verschillende manier, bijvoorbeeld door een
demo bij te wonen of mee te doen met het Bèta
User programma. Neem contact op met het IPOD
team als je een steentje wil bijdragen aan de
ontwikkeling van de applicatie.

Geef je vraag, opmerking of je verzoek door met
een e-mail naar IPOD@prorail .nl of kijk op onze
Sharepoint omgeving voor meer informatie.

VRAGEN?

contact: IPOD@prorail.nl

Bedankt voor jullie 
betrokkenheid!
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https://prorailbv.sharepoint.com/teams/IPOD
mailto:christiaan.sijmons@prorail.nl

