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Fakturering i praksis 

Hvordan bruger jeg faktureringen i hverdagen 

sammen med vinterman: 

• Har to skærme (det nemmeste) 

• Mulighed for Vinterman på den ene 

skærm og faktureringsprogrammet 

”NAV” på den anden skærm. 
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Fakturering i praksis 

• Giver et godt overblik. 

• Hurtig og nem kontrol af tilsendte faktura. 

• Nem at finde gamle fakturaforslag frem. 

 

Til næste sæson kommer  

muligheden for godkendelser  

af faktura via Vinterman således:  

(er planen)  
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Selvfakturering i praksis 
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Selvfakturering hos kommunerne omfatter en løsning, der bygger på 

følgende princip:  

•  Fakturagrundlag udarbejdes og udsendes som nu.  

•  Entreprenøren accepterer eller forkaster fakturagrundlaget.  

•  Ved accept danner Vinterman en elektronisk faktura direkte til  

kommunen (i OIOUBL-format) samt en læsbar kopi som bilag til 

entreprenøren.  

•  Kommunen kan i deres økonomisystem genkende denne  

faktura og herefter selv afgøre hvor automatisk de ønsker at  

lade pengene blive udbetalt til entreprenøren  



GPS  - styret spredning 
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Plangrundlag 
Klassificering af veje 

410 km 

305 km 

870 km 

371 km 

180 km 

(650) km 
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GPS – styret spredning 

GPS-styret spredning er en metode for 

automatisk justering af 

sprederinstillinger under gennemkørsel 

af sprederute. 
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GPS – styret spredning 

Gear 

Telefon 
Plov 

Spreder 
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GPS – styret spredning 

- Større trafiksikkerhed, da chaufføren nu kan koncentrerer sig om sin kørsel og 
hastighed 

 

- Med samme dosering på ruten, kunne der spares ca. 5 – 10 % salt 

 

- Vi havde lettere ved afløsning på ruten, da den nu blev løst ensartet uanset 
chauffør 

 

- Vores medarbejdere som kørte på ruten, fortalte, at de nu bedre kunne 
orienterer sig i trafikken, da de ikke længere skulle dreje på knapper på 
styreboksen til sprederen  
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GPS – styret spredning 

- Herning Kommune har nu 7 ruter som kører med GPS – styret 

spredning. 

 

- 2 stk. ruter i Herning by. 

 

- 5 stk. på større trafikveje. 

 

- Alt dette giver en vis mængde administration i ved ændringer af ruter, 

udbud m.m.. 

 

- Kan dette gøres på en smartere måde? 

 



May 15, 2017 Teknik og Miljø / DRIFT og service 

GPS – styret spredning 

I dag: 

Ændringer på ruten kan ske fra en computer, 

 eller ”optagelse” ved gennemkørsel af ruten 
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Veje flyttes 
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 GPS – spredning 

Arbejdsgangen i dag, når der er nye ruter (efter udbud) eller 

ændringer. 

• ”optagelse” af rute 

• kontorrettelse via pc. 

• Overflytning af data til USB data lager 

• Transport til spreder. 

• Strøm på spreder – der skal bruges en terminal. 

• Download via terminal. 

• Hjem igen 

 

 

 

 



GPS – spredning 

Dette må kunne gøres nemmere??? 

• Ønske: 

• ”optagelse” af rute 

• Kontorrettelse/kvalitetskontrol via pc.’ 

• En knap i Vinterman: ”send ruterettelse til spreder” 
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Send til spreder 
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Afslutning / spørgsmål 

 

 

Spørgsmål: er der andre der har samme behov? 

 

 

 

Tak for i dag, Søren Andersen, dpvsa@herning.dk 
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