
Vinterman chauffør app



• Hvordan kom vi i gang?

• Vi brugte vores opstartsmøde til vintersæsonen 2017-
2018

• Alle interne chauffører skulle anvende chauffør app

• Udlevering af 80 smartphones

• Chauffør app – quick guide

• Afsatte ressourcer

• Installation af holder og lader i alle vores køretøjer.

• Eksterne entreprenører fik muligheden for at anvende
chauffør app til vintersæsonen 2017-2018, ingen KRAV.

• Udfordringer:

• Manglende signal

• Problemer i forbindelse med opdateringer



Udbud 2018 - 2021

➢ 82 eksterne ruter

➢ 30 interne ruter, ca. 110 chauffører

➢ Udlevering af 288 app´s

• Krav i forbindelse med udbud 2018-2021:

• Ordregiver anvender ”Vinterman Chauffør App”, hvorfor alle køretøjer tilknyttet
leverancen skal have en smartphone eller tablet (efterfølgende betegnet
smartphone) med Chauffør App-en installeret og i brug ved hvert udkald. 
Smartphones, der afvikler App-en, kan være til knyttet den enkelte chauffør.

• I forbindelse med afregning af arbejder efter medgået tid, skal hver chauffør
og/eller køretøj have smartphones med Chauffør App-en i brug. Data fra Chauffør
App-en danner grundlag for beregning af den tid leverandøren kan få betaling for.

• Smartphonen skal have håndfri betjening, skal være tændt, have strømtilslutning og 
kunne høres under indsatsen. Smartphonen skal have Chauffør App til VINTERMAN 
installeret.

• Smartphonen skal køre med styresystem Android version 4 eller senere eller iOS 
version 9 eller senere.



Hvad har vi fået ud af vinterman appén:

➢ Ingen kort i papir – kun anvendelse af chauffør app og 
ruteportalen

➢ Bedre opfølgning i forbindelse med kvalitetskontrol af rute
start og slut

➢ Nemmere arbejdsgang for vintervagten / chaufføren

Hvad savner vi ved anvendelse af vinteran appén:

➢ Direkte kontakt med chaufføren ved kombi / sne

Hvad er planen fremadrettet:

➢ Billede/foto dokumentation til vintersæsonen 2019-2020

➢ Lokationer

➢ Anvendelse i forbindelse med driftsopgaver som
ukrudtsbekæmpelse, fejning af veje osv.


