
Korton Regie

Volledige registratie van stam- en 
ritgegevens

Uitgebreide inrichtingsmogelijkheden van 
complexe beleidsregels

Optimale ondersteuning in de regie 
van groepsvervoer

Uitgebreide bewaking van het gehele 
proces, van invoer van klantgegevens 
tot de afwikkeling van klachten

Integratie met openbaar vervoer door 
de unieke ketenreis functionaliteit

Volledig automatische verdeling 
van geldstromen naar alle 
rechthebbenden

Onmisbaar bij 
het regisseren 
van complexe 

vervoerscontracten, 
door de bewaking van 
kwaliteit, budgetten en 

beleidsregels. 

Korton Regie biedt u:
Gemak Besparing

Inzicht en controle
In een tijd van krappe marges en hoge eisen van opdrachtgevers 
en verwachtingen van klanten, helpt Korton Regie je de 
kwaliteit te waarborgen, zonder dat budgetten overschreden 
worden. Inzichten voor reizigers en opdrachtgevers en tal van 
hulpmiddelen om direct te schakelen als het even niet goed gaat.

Heeft u interesse? Mail naar sales@kortonsoftware.nl voor meer informatie.

Volledig cloud platform vanuit de 
internet browser. Geen installatie  
nodig

www.kortonsoftware.nl

Korton Software
Moderniseert en 
optimaliseert de
taximarkt met
innovatieve producten



Korton Regie:  
Maakt complexe vervoerscontracten eenvoudig

Met het moderne Korton Regie cloud platform beschik je over een volledig 
softwarepakket voor de bedrijfsvoering van jouw vervoersregie organisatie.

Met de robuuste en moderne Korton Regie applicatie, wordt de regie van complexe 
vervoerscontracten een eenvoudige opdracht. 

• Volledige en eenvoudige stamgegevens- en ritregistratie
• Uitgebreide inrichtingsmogelijkheden van beleidsregels in contracten
• Overzichtelijke bewaking van de uit te voeren ritten
• Eenvoudige registratie van groepsvervoer
• Integratie met openbaar vervoer door de unieke ketenreis integratie
• Een voor iedereen toegankelijke API voor eenvoudige uitwisseling van gegevens
• Een volledige online selfservice omgeving voor de reiziger
• Beslisbomen voor machtigingen en budgetbewaking
• Geautomatiseerde financiële afwikkeling van ritten en integratie met uw boekhouding 
• Een nauwkeurig aanbod van management informatie

Klant-, machtiging 
en budget 
registratie

Pro-actieve 
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Rit- en ketenreis 
registratie Contract 
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(Digitale) 
facturatie

Management 
informatie

Heeft u interesse? Mail naar sales@kortonsoftware.nl voor meer informatie.

Uitgebreide API

Online web 
omgeving


