For at oprette udkald, vælg
Vælg handlingsplaner, udkaldet skal omfatte:

Vælg udkaldsårsag og evt. dosering:

Nu er alle aktiviteter ”Oprettet”. Aktiviteter med status ”Oprettet” kan slettes:
Vælg
hvis det lykkedes at få fat i vognmanden - ellers
løbende efter kontakt med vognmanden, eller
hvis tiden for
statusskiftet skal ændres. F.eks. hvis en vognmand ringer ind, og siger at han påbegyndte ruten
for 10 minutter siden
Der er mulig at trykke på

for en aktivitet, hvorefter der åbnes et nyt

vindue, hvor alle aktivitetens oplysninger vises i detaljer:

Under faneblad ”Aktiviteten” findes der en funktion der muliggør at pause aktiviteten:
Vælg
Tryk

, angiv

og evt. tidspunkter

. For at afslutte pausen, følg samme vej og vælg

Samme sted kan et statusskift
fortrydes eller registres:
• ”<< Xxx” fortryder og skifter til
forrige trin (her ”Kontaktet”)
• ”>> Yxx” skifter til næste trin
(her ”Slut, saltplads)
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Hvis en rute skal køre en ekstra tur, så tryk på
I situationer hvor der skal skiftes fra f.eks.
saltning til en kombikørsel, vælges der en
ny opgave
Hvis den nye tur skal være i direkte
forlængelse af den forrige, vælges ”Fortsat
kørsel”. Tiden for statusskiftet sættes lig
tidspunktet for afslutning af den forrige
aktivitet. Ruten får status ”Påbegyndt”
Hvis den nye tur blot skal stå klar, vælges
”Afventer start”. Så vil den stå klar til start
via app’en eller sms’er

Øverst til højre i vinduet på alle fanebalde kan
der laves en ny logning
En logning i listen indeholder:
• Emne som bemærkningen dækker
• Person der har skrevet bemærkningen
• Tidspunkt for bemærkningen

HUSK at registrere bemærkninger efter
samtaler med f.eks. DMI, politi eller tilsyn

Vælg
Meldinger sendes altid til Trafikcenteret samt en
valgt modtagergruppe. Grupperne oprettes via
[Stamdata], [Grupper til meldinger]
Brug ”Overalt”, når alle kolonner skal fyldes ens
Udfyld cellerne ved at dobbeltklikke i felterne.
Rosa felter bliver tider, resten er afkrydsninger
Nederst er der plads til bemærkninger
Hvis ikke du skal
eller
så tryk på
Meldingerne afsendes pr. e-mail og/eller sms
HUSK:
Send en ny melding når føret er normalt igen
For en mere detaljeret beskrivelse henvises der til kapitel 7 i ”Vinterman Brugervejledning”
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