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Formål 

Vinterman app’en er chaufførens grænseflade til 

Vinterman. Via app’en kan han 

 Starte og stoppe de aktiviteter (ruter), han kører 

 Angive saltforbrug for ruter 

 Sikre dataopsamling via den indbyggede GPS 

 Håndtere automatisk og manuel registrering af 

start og stop på lokationer undervejs på ruten 



Princip i installation 

Tre trin i installationen: 

 

 Man får en kode fra Vinterman på en sms 

 App’en hentes på Vinterman serveren, dvs. 

ikke i AppStore, Google Play mv. 

 Efter installation skal app’en aktiveres med 

koden fra sms’en 

 

App’en giver herefter mulighed for at starte ture, 

hvor man er kontaktet og står i aktiviteten som 

”Firma” eller ”Chauffør” 

 



Vinterman app opsætning 

Under [Firmaer og personer]: 

 Vognmanden / chaufføren 

oprettes i Vinterman med et 

mobilnummer 

 Der sendes en app 

aktiveringskode til telefonen 

sammen med et link til en 

installationsvejledning 

 Vinterman registrer app’en 

som et telefonnr. under 

personen/firmaet 



 Chaufføren modtager en sms 

med Vinterman App 

aktiveringskode og et link til en 

installations-vejledning. 

 Chaufføren klikker på det 

medsendte link 

 Linket kan også findes via 

vinterman.dk 

 En vognmand kan sende sms’er 

videre til sine chauffører, der hver 

installerer og aktiverer App’en på 

deres egne telefoner. 

Installation via sms 



Installation på Android - 1 

 Inden installationen skal man sikre sig 

at telefonen tillader installation af 

programmer fra ”Ukendte kilder” 

 

 App’en downloades ved at man 

klikker på linket ”Vinterman Chauffør 

App” i vejledningen. 

OBS: Opsætningen kan være forskellig 

på diverse Android telefoner 

 



Installation på Android - 2 

 Når App’en er downloadet skal 

man vælge hvordan man afslutter 

Dette foregår forskelligt fra telefon 

til telefon 

 Desuden skal man give en række 

tilladelser til App’en 

OBS: Opsætningen kan være forskellig 

på diverse Android telefoner 

 



Installation på iPhone og iPad 

 Inden installationen skal man sikre sig 

at telefonen tillader installation af 

programmer fra ”Ukendte kilder” 

 

 App’en downloades ved at man 

klikker på linket ”Vinterman Chauffør 

App” i vejledningen. 



Installation på Windows Phone 

 Er ikke klar endnu 

 

 Pga. en fejl i udviklingsværktøjet kan 

strømstyringen ikke slås fra og 

telefonen vil derfor slukke for app’en 

undervejs 

 

 Leverandøren af udviklingsværktøjet 

kan ikke oplyse, hvornår dette vil virke 



Vinterman App’en - overblik 

 Består af 4 skærmbilleder 

 De to/tre anvendes normalt – det sidste kun første gang 

 Menuen nederst kan vælge billede 

 



Aktivering af App’en 

 Menupunktet ”Aktivering” vælges 

nederst til højre 

 

 Chaufføren indtaster sit 

telefonnummer, den modtagne 

aktiveringskode og trykker på 

Aktiver. Telefonnummeret bliver 

synligt for vintervagten hver gang 

chaufføren bruger app’en 

 

 Herefter er App’en klar til brug 



Begreber i App’en 

 Rute 

En rute er en fysisk kørselsstrækning 

 

 Aktivitet 

En aktivitet er udførsel af en specifik opgave på en rute, 

f.eks. saltning eller snerydning 

 

 Lokation 

En lokation er et sted undervejs på en rute, hvor man 

skal salte eller rydde sne 



Vælg aktivitet (rute) 

 Listen viser ruter, som chaufføren kan 

vælge mellem 

 Har et firma flere ruter, skal chaufføren 

vælge sin egen 

 Under ruten ses opgave, køretøj og 

materiel 

 En grøn rute er i gang 

 En lås viser, at en anden har ruten 

 Blå ruter er ikke startet 

 Når en rute vælges, skiftes til ”Aktivitet” 

 

Eksempel, hvor samme firma skal køre 5 ture på ruten VD-BS1. 

Den øverste er i gang på denne app. Nr. to er i gang på en anden 

app mens de sidste tre endnu ikke er startet 

 



Vælg aktivitet – i Vinterman 

 Listen på telefonen viser ruter med 

samme firma/chauffør som app’en 

 Status svarer til Vinterman 



Aktivitet – en tur på en rute 

Hovedbilledet for chaufføren under 

udkald har to knapper: 

 Start: Vil starte aktiviteten og tænde 

for GPS’en 

 Slut: Vil stoppe GPS’en. Inddater evt. 

saltforbrug inden der trykkes på slut 

 

Under listen kan der være lokationer 

tilknyttet ruten: 

 De starter og stopper normalt 

automatisk 

 En lokation kan startes manuelt ved 

at klikke på den 
Eksempel med 5 lokationer tilknyttet ruten. Grå er allerede besøgt, app’en 

er lige nu på den grønne lokation og de blå mangler at blive besøgt 

 



Aktivitet – statusskift i Vinterman 

 Tryk på Start og Slut i app’en svarer til 

at skifte status i Vinterman 

 Seneste kontakt nr. kommer fra 

app’ens aktiveringsside 

 Udfyldes salt/lage inden afslutning, 

ender de på aktiviteten i Vinterman 



En lokation 

Billedet vises, hvis der klikkes på en 

lokation på aktivitetsbilledet: 

 Lokationer kan startes manuelt via 

Start og slut 

 Har GPS’en markeret en lokation som 

taget, kan dette fortrydes med ”Tages 

senere” 

 Hvis en lokation ikke tages, trykkes 

”Annuller” 

 Startes en lokation manuelt, vil den 

normalt også skulle sluttes manuelt. 

Det fremgår af den farvede bjælke 

Eksempel med grå, blå og rød markering i bjælken under salt/lage. Ved blå markering 

vil lokationen afslutte automatisk via GPS’en. Ved grå eller rød markering skal man 

selv trykke på ”Slut” 

 



En lokation – i Vinterman 

Hvis man bruger lokationer, så 

 Status for alle lokationer ses f.eks. 

under ”Se/ret aktivitet” 

 Tid for ”Påbegyndt” og ”Afsluttet” 

findes for hver lokation 



Dataopsamling i Vinterman 

 Vinterman samler data op fra 

chaufføren trykker på ”Start” til han 

trykker på ”Slut” 

 Når lokationer er aktive undervejs, 

vises dette på kortet som saltning 

Eksempel på tur i Vinterman med 5 røde stykker 

svarende til de 5 lokationer på app’en ovenfor 

 



• Hvis en lokation er stedfæstet med koordinater kan 

App’en registrere tidsforbruget på stedet ud fra 

GPS’en. Det sker ved at der laves to cirkler omkring 

positionen. App’en vil registrere enheden som 

ankommet til lokationen, hvis den kommer indenfor 

den lille cirkel (ankomst-afstand). Derefter vil den 

fastholde enheden på positionen så længe, 

positionen er indenfor den større cirkel 

(afslutningsafstand). Størrelsen på cirklerne kan 

fastsættes individuelt for den enkelte lokation, hvis 

standardstørrelserne på 20 og 100 meter ikke er 

passende 

• Ved udstrakte lokationer kan der registreres såvel en 

start- som en slutposition 

• Korte ture forkastes, hvis de har varet mindre end 10 

sekunder 

• Telefonernes GPS-enheder er af forskellig kvalitet, 

hvilket kan påvirke resultatet 

Princip i lokationsregistrering 

Eksempel – billedet findes IKKE i app’en 

 



Lidt om telefoner 

 Telefonen skal være fast monteret og have strømtilslutning. 

GPS’en er aktiv og app kører konstant - det kræver strøm 

 Defekt telefon: Vintervagten kan registrere turen og 

lokationerne manuelt i Vinterman 

 Ny telefon: Man deaktiverer app’en på den gamle telefon og 

aktiverer den efterfølgende på den nye telefon med samme 

aktiveringskode 

 Mistet telefon: Hvis man har mistet sin telefon eller ikke kan få 

deaktiveret App’en, bestiller man en ny aktiveringskode 

 Flere telefoner: Man kan godt få flere app-koder til samme 

firma/person. En kode kan kun være på en telefon ad gangen 

 Deaktivering af en app: Fjern linjen med app-koden under 

[Firmaer og personer]. Så kan app’en ikke anvendes længere 

 



Et par yderligere tips… 

 iPad/Tabletter: De kan godt bruges. Ved aktivering anføres 

det telefonnr., man ønsker at blive kontaktet på da en iPad 

ikke kan bruges som telefon 

 Hvis aktivitetslisten ikke er opdateret: Prøv at swipe, dvs. 

træk fingeren fra venstre mod højre på billedet 

 På lokations- og aktiveringsbilledet kan man klikke på ”Info” 

for at få lidt information om hvad app’en tror, der sker 

 Hvis det pludselig ikke virker: Genstart app’en. Afslutning af 

et program er forskellig fra telefon til telefon 

 Hjalp det ikke, så: Prøv at genstarte telefonen 

 Virker det stadig ikke: Prøv at geninstallere app’en 

 Ved fejl: Tag et skærmklip – se evt. http://how-to-screenshot.com/ 
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God fornøjelse med app’en 


