
Vinterman Chauffør App’en kan downloades (installeres) på alle nyere smartphones og tablets. 

Vinterman Chauffør App – installer og aktiver

1. Installer app

Selve installationen sker som for andre App’s via AppStore eller Google 

Play.

2. Aktiver app

Når du har installeret app’en via en af de to app-butikker, bedes du indtaste 

en aktiveringskode. 

Aktivering skal kun ske første gang du åbner app’en efter installering. 

Aktiveringskode skal du have fra din Vinterman kontakt (Vintervagt, 

Leveranceleder m.v.). Den kan komme via sms, mail eller måske via 

direkte overlevering person til person. 

Kontakt din Vinterman kontakt, hvis du ikke modtager en kode.

OBS: Tillad fuld GPS signal og automatisk opdatering for at 

sikre fuld funktionalitet i app’en.



Du kan også tage billeder med 

tilhørende bemærkning

Brug af Vinterman Chauffør-app 

Forudsætning: Der skal være oprettet udkald med tilknyttede chauffører i Vinterman.

Vær opmærksom på at app’en forbruger en del strøm og derfor kan risikere at have behov for strømforsyning 

undervejs.

1. Åbn Vinterman Chauffør app’en

Du starter app’en via Vinterman ikonet som ligger på din skærm efter installering. 

2. Se dine udkald

App’en viser automatisk de ture, der er kaldt ud til dig og dit 

firma.

Klik evt. på ”Opdater ikonen i øverste højre hjørne, hvis ikke 

ruten eller ruterne vises.          

Du kan få adgang til Indstillinger, og chauffør-info, ruter, 

m.m. via menuen

3. Start tur

Når du har klikket på ruten under ”Vælg aktivitet” skifter app-

vinduet til ”Aktivitet”, hvor du også kan se, hvis der er tilknyttede 

lokationer. Afhængig af hvilken opsætning din vejbestyrer har 

benyttet i Vinterman, kan der være forskellige start-statusskift 

(eks. ”Start Kørsel”, Start rute” eller anden Start-aktivitet.

Tryk på ”Start” (kræver netforbindelse)

4. Ændr status under turen

Når turen er er i gang, vil overskriften være grøn. Teksten med 

GPS skifter til OK

Har du ruter med lokationer, kan du angive status på de enkelte 

lokationer – Start, Slut, Senere, Afvis

5. Afslut tur

Når turen er slut klikker du ”Slut rute”. Dine ”Slut tur ”-

muligheder vil være de samme som for Start, afhængigt af 

opsætning i Vinterman, vil d

I den dialog-boks som dukker op, kan du indtaste oplysninger 

om salt/lageforbrug. Klik OK for at afslutte helt.

Ruten bør herefter ikke længere være synlig i oversigten.



Udvidet information i app’en

Via knappen” i ”kan du få vist dine kommende vagter i listeform.

Klik på menu-ikonet

Nå du klikker på menuen, åbner Info-profil, hvor du finder information 

om ruter, chauffører m.m. Du kan se informationerne uafhængig af 

udkald.

Chauffører

Klik på + på ”Chauffører” for at åbne for indhold. 

Du får herefter en visning af de chauffører, du er på 

vagthold med.

Ruter

Klik på + på ”Ruter” for at åbne for indhold. 

Du får herefter en listevisning af de ruter du er tilknyttet.

Ved at trykke på en rute vil du få vist kort med ruten.

Materiel

Klik på + på ”Køretøj/Maskine oplysninger” for at åbne for 

indhold. 

Du får herefter en visning af udstyr som er tilknyttet dine 

aktiviteter.

Information fra bestyrer.

Klik på + på ”Information fra bestyrer” for at åbne for indhold. 

Hvis din Vinterman ansvarlige har uploadet eks. vejledninger, 

regulativer el.lign., vil du kunne se og åbne dem via dette 

punkt. Filerne åbnes ved at trykke på det blå link.

Der kan også være direkte beskeder/info fra din vejbestyrer.


