
Starterskit - Starten met uPod
Deze starterskit helpt je met het gebruiken van uPod, ook
beantwoorden we hier vragen die nieuwe gebruikers kunnen
hebben. Kortom, hier staat alle informatie voor een vliegende start. Kies
zelf welke informatie relevant is voor jou.
Wil je snel beginnen? Dat kan. Wil je elk proces snappen en nagaan of
en hoe het werkt? Ook dat kan.
Deze starterskit is opgebouwd voor alle gebruikers behoeftes. Mis je iets
of kom je er niet uit? Zoek dan hulp via onze informatiesite (intern),
pagina op spoordata.nl of uPodSupport@ProRail.nl.

In deze starterskit vind je:

Snel Starten
▪ Snel starten
▪ Stel vragen en ontwikkel mee
Ik wil het snappen
▪ Waarom uPod?
▪ Wat verandert er?
▪ De details

Onze missie

Het uitwisselen van projectdata zo makkelijk maken
dat gebruikers het leuk vinden om te doen,

zodat deze data zó goed is dat de gehele spoorbranche 
deze met vertrouwen inzet voor datagedreven

assetmanagement.
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https://prorailbv.sharepoint.com/teams/uPod
https://www.spoordata.nl/informatieproducten/upod
mailto:uPodSupport@ProRail.nl


Snel starten
Ga naar uPod.ProRail.nl, login met je ProRail (EX) account en start.

Nog ProRail EX geen account?
Vraag via deze link een account aan en meld je aan in uPod voor een rol.
We streven ernaar om je aanvraag binnen 24 uur te verwerken.

Het eerste gebruik
uPod is intuïtief voor gebruikers. We hebben als doel dat uPod zonder uitleg
bruikbaar is als een gebruiker het proces kent. Er zijn ook werkinstructies
en die zijn via deze link vindbaar.

uPod ondersteunt nu
▪ Het maken van voorbladen;
▪ Het indienen en verwerken van het opleverdossier;
▪ Het indienen en verwerken van het roodrevisie OI.

Is je project niet zichtbaar?
Om een deelproject toe te voegen ga je in uPod naar het tabblad
'Deelprojecten'. Daar vind je de knop 'deelproject toevoegen' die je verder
helpt. Je hoeft alleen nog het deelprojectnummer in te voeren.

Nadat je project is toegevoegd kun je aan de slag met je voorbladen, je
moet daarvoor wel in SAP DIR-nummers gekoppeld hebben aan de

documentvraagregels.
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https://upod.prorail.nl/
http://www.prorail.nl/leveranciers/zo-regelt-u-toegang-tot-applicaties-van-prorail
https://prorailbv.sharepoint.com/teams/uPod/Trainingsmateriaal/Forms/AllItems.aspx


Stel vragen en ontwikkel mee
Jullie feedback is een integraal deel van ons proces.
We ontwikkelen uPod om data uitwisseling leuker en makkelijker te
maken voor de gebruikers van het systeem, daarom horen we
graag van jullie hoe dat er uit kan zien. Jullie input is zeer
waardevol. Je kan al helpen door een vraag te stellen of een idee te
delen. Lees hier onder hoe je dat kan doen.

Vragen, opmerkingen, feedback?
▪ Bezoek de Q&A in teams elke donderdag van 10-11u
▪ Informatiewebsite (ProRail intern - publiek: Spoortdata.nl)

▪ Veel gestelde vragen
▪ Instructies en video’s

▪ Krijg support en geef feedback via uPodSupport@prorail.nl

Nieuwsgierig om mee te ontwikkelen?
▪ Bezoek elke oneven week op donderdag 13u onze demo voor de

nieuwste ontwikkelingen.

Onze ontwikkelagenda
Er worden nog steeds nieuwe functies aan uPod toegevoegd. Het
team is nu bezig om de datascope te integreren, dat betekent het
opstellen van objecten- en documentenlijsten. Daarmee wordt het
voor de keten (mensen die zich met de datalevering bezig houden)
veel makkelijker om tot de juiste lijsten te komen. Daarnaast wordt
het proces goed geregisseerd.

Starterskit

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YjEyOGEwMDktMmY5OS00M2Y5LTk0ZDYtNGViY2NiMDVjZjBm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a398fcff-8d2b-4930-a7f7-e1c99a108d77%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522af0a3843-9ffb-43eb-b4b2-f85b8989f9ed%2522%257d&data=05%7C01%7CJort.Kuiper%40prorail.nl%7C7efc12ad3e56413f287c08db02cecf5c%7Ca398fcff8d2b4930a7f7e1c99a108d77%7C1%7C0%7C638106859513905503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PsLjjkxtL6RcyJoitvbiiGOcs2xfgk4yg9ZhNXUP0UM%3D&reserved=0
https://prorailbv.sharepoint.com/teams/uPod/Toolbox/Forms/AllItems.aspx
https://www.spoordata.nl/informatieproducten/upod
mailto:uPodSupport@prorail.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzQwOWU1NDktNTQ0OC00MDJjLWI2MjItNjBjNWQ2YmYxZmMz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a398fcff-8d2b-4930-a7f7-e1c99a108d77%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522af0a3843-9ffb-43eb-b4b2-f85b8989f9ed%2522%257d&data=05%7C01%7CJort.Kuiper%40prorail.nl%7C880c0ba73c954d423ba808db02d0a4fa%7Ca398fcff8d2b4930a7f7e1c99a108d77%7C1%7C0%7C638106867539999273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2FvLw1B9JHl7FdyO%2FE4jZfWrmq3r4mFNC%2BhE7Mq4MHU%3D&reserved=0


Waarom uPod?
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.

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

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

In het kort:
1. uPod helpt veel gebruikers in de keten waar dat nu onvoldoende lukt;
2. uPod is rendabel in de verwachte inzetperiode en verbetert de kwaliteit 

en doorlooptijd;

3. uPod optimaliseert de keteninteractie door processen en hulpmiddelen 
beter te koppelen op de basis van SAP PLM ;

4. uPod ontdekt samen met de aannemer wat werkt in een nieuw 
inwinproces voor het vervangen van SAP EAM.

Bekijk de uPod aanleiding en implementatie video via deze link.
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https://prorailbv.sharepoint.com/:v:/r/teams/uPod/Trainingsmateriaal/uPod%20video%20Aanleiding%20en%20Implementatie.mp4?csf=1&web=1&e=sMkElf


Wat verandert er?
De introductie van uPod betekent dat sommige werkwijzen gelijk zullen
blijven en andere anders en makkelijker zullen worden. uPod zal in te
toekomst groeien, maar momenteel heeft nu al impact op 3 processen:

Voorbladen maken
uPod haalt alle bekende metadata van een document automatisch op
en plaatst deze op het voorblad, dit wordt dan automatisch gegenereerd.
Aannemers hoeven niet meer handmatig voorblad maken en
samenvoegen. Ze moet nog wel het automatisch gegenereerde document
leveren in SAP. Bekijk hier de videos over voorbladen.

Het opleverdossier inleveren
PSB documenten die niet bestemd zijn voor SAP, worden geleverd en
verwerkt in uPod. Het verspreiden, goedkeuren en administreren zal deels
geautomatiseerd worden. uPod geeft de status van het opleverdossier
centraal weer in een dashboard, waardoor iedereen in het project het zelfde

overzicht heeft. Gebruikers hoeven dus niet meer zelf overzicht
bewaren en zelf het opleverdossier op te stellen. Ze moeten nog wel
contract en project documentatie inleveren in VISI. Bekijk hier de video's
over opleverdossiers.

Roodrevisie Ondergrondse infra inleveren
uPod automatiseert het verspreiden, goedkeuren en administreren van deze
documenten. Gebruikers hoeven niet meer te uit te zoeken waar de
roodrevisie naar toe moet. Ze moeten deze nog wel omzetten naar
witrevisie en in SAP indienen. Bekijk hier de video's over roodrevisie.

Wat blijft het zelfde
▪ SAP documenten leveren via het SAP loket
▪ Infrastamdata leveren via SAP
▪ Projectafspraken uitwisselen via VISI
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De details
Gebruikers van uPod
uPod streeft er naar zo veel mogelijk mensen in de keten te helpen. In de
huidige vorm is ze er voor: Bouwmanager, Bouwcoördinator,
Projectaannemers, Ingenieursbureaus, Inspecteur OI, Informatie specialist
en diverse ProRail afdelingen (loketten).

De Processen
The uPod team maakt procesplaten van de grotere processen die zich
binnen uPod afspelen, zoals het opleverdossier en roodrevisie ondergrondse
infra. In deze ‘swimming lanes’ kan je zien welke stappen uPod
automatisch doet, welke rol stappen in de applicatie doet en wat daarbuiten
gebeurd. Handig om de applicatie goed te begrijpen. Deze processen vind
je via deze link.

Contracten en vtw
Het leveren van uPod staat nu niet in de contracten. Voor de lopende
contracten is daarom een vtw gemaakt zonder kosten verrekening. uPod
maakt het immers voor alle partijen makkelijker. Lees hier meer over de
contracten en vtw. Op termijn wordt uPod in de nieuwe contracten
opgenomen.

Meer vragen?
Heeft deze starterskit je niet al je vragen beantwoord? Kijk dan naar de FAQ
op onze Sharepointpagina (intern) of spoordata.nl (extern) of stuur ons een
e-mail met je vraag: uPodSupport@prorail.nl
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