PLANDIX
Wat is Plandix
RIGD-LOXIA maakt met PLANDIX een planning van de integrale gegevensuitwisseling van projecten van ProRail. Expertise vanuit verschillende
ProRail afdelingen wordt hiervoor bijeengebracht. Als Prorail projectmanagers / railsystemengineers een project starten, initiëren zij de
gegevensleveringen van deze projecten door deze aan te melden via onze plancoördinatoren. De vastgelegde gegevensuitwisselingsplanning (GUP)
wordt dan voor hun project gemaakt en is voor de verschillende gebruikers (ingenieursbureaus, ProRail afdelingen, derden) de set aan afspraken om
producten op gespecificeerde momenten uit te wisselen. Als zich tijdens de uitvoering van het project wijzigingen voordoen die gevolgen kunnen
hebben voor de gegevensuitwisselingsplanning, nemen zij direct contact met hen op. Bij niet-tijdige levering van gegevens wordt geëscaleerd naar het
zogenaamde Indienststellingoverleg, waar de uiteenlopende gebruikers van infra-informatie zijn vertegenwoordigd en iedere deelnemer mandaat
heeft om bij te sturen.
De voorloper van Plandix was SKIP (Systeem Keten Infra Planning) - GUP (Gegevens Uitvoerings Plan). SKIP GUP is ontwikkeld in Visual basic met
daaronder een Acces en gedeeltelijke ASP database. Al gauw werd duidelijk dat SKIP GUP uit zijn jasje groeide en zocht RIGD-LOXIA naar een
nieuwe oplossing. Het low code development platform Mendix (Platform As A Service) werd als oplossing verkozen boven het zelf ontwikkelen (in
Java). In eerste instantie werd SKIP-GUP in 1 week tijd letterlijk nagebouwd zodat we over konden. Daarna is het project helemaal omgebouwd tot
wat het nu is en kreeg het de naam Plandix.
Wat maakt Mendix ideaal? De combinatie van Agile project management, visueel modelleren, drag-en-drop workflows, sociale productiviteit functies,
enterprise proces integratie, kant en klare apps uit de Mendix App Store en een schaalbare en veilige cloud infrastructuur maakt dat kleine teams
zakelijke applicaties bouwen in dagen / weken in plaats van maanden / jaren.

Missie een digitale project assistent voor een ieder die een bijdrage levert aan (infra) projecten

Plandix koppelingen

SWOD planning

SWOD planning proces

Producten, releases en documentatie
Via deze pagina biedt het PLANDIX team een overzicht van de release notes.
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Voor een totale overzicht van de release notes, open de blog.
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