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Opret udkald

• Åbn statusbilledet og vælg fanebladet Udkald

• Klik på ”Opret nyt udkald” nederst til højre

• Vælg den eller de handlingsplaner, udkaldet skal omfatte

• Vælg udkaldsårsag og eventuel dosering

• Start udkaldet med knappen ”Status oprettet”

Kontakt via telefon
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• Vælg aktiviteten i aktivitetslisten under fanebladet ”Aktiviteter”

• Klik på ”Kontakt” nederst til venstre

• Vælg telefonnr. og klik på knappen ”Ring til”

• Klik på ”Læg på/luk – med skift af status”, hvis der er kontakt til 

vognmanden

Ellers klik på ”Læg på/luk”

• Klik på ”Skift status” løbende efter kontakt med vognmanden

• Klik på ”Skift status (tid)”, hvis tiden for statusskiftet samtidig skal 

ændres

• Brug evt. ”Status afventer start”, hvis de allerede er ude. 

Så kan turen vælges på app’en uden yderligere kontakt.

Kontakt via udkaldsrobot
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• Vælg en eller flere aktiviteter i aktivitets-listen under 

fanebladet ”Aktiviteter”

• Klik på knappen ”Udkaldsrobot” nederst til venstre.

• I det nye vindue klikkes på ”Start udkaldsrobot”.

• Hvis et eller flere af de viste telefonnumre er farvet rødt, er 

det ikke et gyldigt telefonnummer, robotten kan ringe til.
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Værkstedsbesøg (pause)
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• Klik på knappen ”Pause” nederst til venstre i aktivitetslisten

• Indtast en titel, en kort beskrivelse og eventuelle bemærkninger til pausen

• Angiv tidspunkter samt afregningsform for pausen

• Når pausen er slut, klik igen på knappen ”Pause”

• Indtast eventuelle bemærkninger til pausen og check at tidspunktet for ”Slut på pausen” er korrekt

Ekstra tur
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Hvis der skal køres en ekstra tur på en rute, kan man genstarte aktiviteten for ruten.

• Klik på knappen ”Genstart aktivitet” nederst til venstre i aktivitetslisten

• I situationer hvor der skal 

skiftes fra f.eks. saltning til 

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 i 

app’en.

Statusskift
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Statusskift sker som regel fra app’en. 

I Vinterman gøres det på følgende måde i aktivitetsbilledet:

• Klik på ”Se/ret aktivitet” nederst til højre for at 

åbne aktiviteten

• Klik på knappen med ”<<” for at fortryde et 

statusskift

• Klik på knappen med ”>>” for at foretage et nyt 

statusskift

Slet aktivitet
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Aktiviteter med status ”Oprettet”, ”Kontaktet” eller ”Afventer start” kan slettes ved at klikke på 

knappen ”Slet aktivitet” nederst til højre i aktivitetslisten.


