Vinterman Chauffør App: Daglig brug
Udgangspunktet er, at App’en er aktiveret hos fem
chauffører, der alle er tilknyttet firmaet på ruten K71.

Information, portåbning og
vagtplan: Tryk her

Tip: Adgang til menu
samt opdatering af liste

Vintervagten har kaldt ud til saltning og snerydning
med tre spredere S1, S2 og S11 samt yderligere to
plove K71-P3, og P4. Du skal køre K71-S2.

Tip: En kollega er i gang.
Tryk for at ringe til ham

1: Start Vinterman Chauffør
app’en
Start app’en via Vinterman
ikonet. Mens app’en starter
vises en plov indtil billedet
”Vælg aktivitet” er klar

2: Find din tur i listen
Peg på kombi-turen K71-S2
hvorefter App’en skifter til ”Aktivitet”

4: Under turen

3: Tryk på ”Start…”

Når turen er i gang, vil overskriften
være grøn. Teksten med GPS
skifter til OK

Tryk på ”Start…” og accepter, at turen
startes (kræver netforbindelse). Der kan
være flere start-trin, fx ”Start kørsel”,
”Start saltplads” og ”Start rute”

Vigtigt: Telefonen skal
monteres med strøm. Da
app’en og GPS’en er tændt
under hele turen bruges en
del strøm

Tip under turen:
- Tag billeder til vagten
- Se ruten på kort
- Ruteinformation

Info: Telefonen kan godt
bruges undervejs. App’en
kører videre i baggrunden.
Men: Send app’en frem på
skærmen igen efter opkald
Info: Har turen lokationer, vises de her

5: Afslut turen
Tryk på ”Slut…” og inddater
salt/lageforbrug i vinduet, der åbner
(kræver netforbindelse).
Der kan være flere sluttrin, fx ”Slut
rute”, ”Slut saltplads” og ”Afmeldt”
6: Så er det slut
Når du har accepteret at turen
afsluttes, overfører app’en data til
Vinterman. Derefter vises listen
over ture, hvis du skal køre mere
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Vinterman Chauffør App: Installation
Vinterman Chauffør App’en kan installeres på telefoner og tabletter. Selve installationen sker som for andre
App’s direkte fra Apples og Googles butikker.
2: Installation
Vælg mellem Apple/iOS og Google/
Android installation, hvorefter du ender i
deres app butik
Installationen foregår præcis som for
andre apps på din telefon
1: Du får en sms
Vintervagten udsender en
sms med aktiveringskode
og link til installation. Klik
på linket i sms’en

Vigtigt: App’en skal have adgang til en
lang række ting på telefonen som fx gps,
kontakter og fotos.
Det er nødvendigt for at den kan fungere.
Den opfører sig ”pænt” og misbruger ikke
dine oplysninger. Fx anvendes kun fotos,
du selv sender via app’en og gps-spor
opsamles kun fra start til slut på turen

Info: Sms’en kan godt være
videresendt fra din vognmand
Info: Du kan selv installere
app’en direkte fra butikken. Søg
på ”Vinterman chauffør app”

Derfor: Accepter hver gang, når app’en
vil bruge din gps ”Altid”

Vinterman Chauffør App: Aktivering
Aktivering findes i menuen og skal ske inden app’en kan anvendes. Det sker ved
inddatering af den modtagne kode samt det telefonnummer, man kan træffes på under
udkald. Dette er normalt nummeret på telefonen, hvor app’en er installeret. Aktivering skal
kun ske første gang.

1: Tryk på ”+”
For at oprette en ny
aktivering

3: Aktivering sket
Når app’en er aktiveret,
er du klar. Tryk på
”Home”-knappen

Tip: Info-knappen kan
altid bruges som adgang
til information, portåbning
samt egne vagter, hvis
det findes

Info: Listen ”Vælg aktivitet” er
tom, når der ikke er udkald
2: Aktivering: Indtast kode fra sms’en samt dit telefonnummer
Angiv også gerne et navn på aktiveringen, fx vejbestyrelsen, der
køres for. Bemærk: En kode kan kun bruges på én telefon. Skifter
man telefon, skal man have en ny kode tilsendt

Info: Man kan have flere
aktiveringer at skifte mellem, men
kan kun køre for en af gangen
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