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2. Indledning 
Denne brugervejledning beskriver strukturen og anvendelsen af Vinterman. Systemet ejes, 
vedligeholdes og videreudvikles af Vejdirektoratet. Systemet kan benyttes af både kommuner 
samt af private entreprenører. 

Denne brugervejledning er primært rettet mod de personer, der skal forestå opsætningen af 
Vinterman. Personalet på vintercentralen vil kunne bladre i vejledningen og primært læse af-
snittet omkring statusbilledet. 

 

Diverse korte vejledninger, quickguides, videoer omkring specifikke emner og mere tekniske 
dokumenter kan findes via 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/vintersystemet-Vinterman  

 

 
Figur: Indgang til dokumentationen omkring Vinterman på vejdirektoratet.dk 

 

Udover materiale på vejdirektoratet.dk så kan materiale og informationer relateret til Vin-
terman let nås via https://vinterman.dk eller direkte fra Vinterman loginbilledet. 

 
Figur: Indgang til relevant information om Vinterman på Vinterman.dk 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/vintersystemet-vinterman
https://vinterman.dk/
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Vintermans hovedfunktioner 

Vinterman indeholder funktionalitet indenfor følgende hovedområder: 

• Administration: Systemet håndterer en række opsætnings- og stamoplysninger om perso-
ner, telefonnumre, køretøjer, materiel, ruter, handlingsplaner, priser, salt, vagtplaner og 
kort. 

• Udkald: Vinterman støtter selve udkaldsprocessen i forbindelse med igangsætning, orien-
tering, overvågning og registrering af de enkelte aktiviteter i forbindelse med et udkald. 

• Logbog: I forbindelse med udkaldssystemet fører Vinterman en logbog, hvor alle hændel-
ser registreres på en struktureret måde. Logbogen udgør efterfølgende den primære do-
kumentation af samtlige udførte handlinger. 

• Opfølgning: Efter et udkald er afsluttet bogføres oplysningerne, når de er kontrolleret. De 
bogførte data fra alle udkald bliver herefter brugt som grundlag for fakturering samt en 
række statistikker. 

• Meldinger: Kommunernes og Vejdirektoratets meldingsoplysninger overføres til vintertra-
fik.dk samt Trafikinfo.dk. 

  

Vejledningen vil i de efterfølgende afsnit være baseret på programmets opbygning, hvor de 
enkelte funktioner beskrives efter hovedmenuens rækkefølge. Derfor er de administrative 
data opdelt i flere kapitler, mens f.eks. udkaldssystemet og logbogen beskrives samlet i det 
sidste kapitel omkring statusbilledet. 

 

OBS! En del af Vintermans funktioner bliver udført af et særligt modul, Vintercom, der nor-
malt afvikles på serversiden. Vintercom varetager kommunikation med saltspredere, afsen-
delse af e-mail/sms, modtagelse af sms’er samt selve udkaldsrobotten. Vintercom nævnes af 
og til i denne vejledning, men er beskrevet nærmere i systemdokumentationen. Vintercom 
programmet findes kun på Vejdirektoratets servere. 

 

Generelle principper i brugen af Vinterman 

Alle funktioner kan nås via en menubjælke øverst i systemvinduet. Udover de generelle faci-
liteter som findes i Windows-baserede systemer, beskriver dette afsnit nogle af de yderli-
gere funktioner, der findes i de fleste skærmbilleder. 

Lister 

De fleste lister indeholder en række særlige muligheder: 

Kolonnerne kan flyttes ved at klikke på dem og holde muse-tasten nede mens en kolonne 
trækkes til en ny position.  

Kolonnerne kan desuden ændres i størrelse som man også kan i Excel. 

Der findes et grønt felt i øverste venstre hjørne. Ved klik på det grønne felt får du adgang til et 
lille billede, hvor du kan til- og fravælge kolonner. Slutteligt skal man gemme opsætningen el-
ler vende tilbage til standardopsætningen.  
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Højreklik på det grønne hjørne giver mulighed for at trække kolonnerne rundt i listen. Skal op-
sætningen gemmes, vil man bagefter skulle klikke normalt på det grønne hjørne og gemme 
opsætningen. 
Har man en god kolonneopsætning, kan den gives til en anden via [Stamdata], [Firmaer og 
personer]. 

Figur: Liste med kolonneopsætningsbilledet åbent 

 

I mange lister er det desuden muligt at markere flere rækker via de almindelige Windows-
funktioner [Ctrl]-klik og [Shift]-piletaster. 

 

Faneblade og hurtig søgning 

De fleste funktioner i Vinterman er opbygget omkring et skærmbillede med to eller flere fane-
blade. På første faneblad ”Vælg” ses en liste over alle dataelementerne i registeret. Ønsker 
man at rette i et dataelement, markerer man det i listen, hvorefter fanebladet ”Data” vælges. 
Dataelementet ses nu med detaljer.  

I mange af listerne kan man foretage en hurtig søgning ved at markere en kolonne (markeres 
efter valg med rød pil) og derefter skrive i søgefeltet.  
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Figur: Eksempel på skærmbillede med faneblade og mulighed for hurtig søgning 

Datafelter 

Generelt er datafelter åbne for inddatering hvis der er hvid baggrundsfarve. Er datafelterne lig 
grå, kan der ikke ændres i dem.  

 
Figur: Datafelter – hvide klar til indtastning, grå kan ikke ændres. 

 

Et datofelt kan udfyldes ved at trykke på den lille pil til højre i feltet. Der kommer en kalender 
frem, hvor feltets aktuelle dato er valgt. I kalenderne kan der bladres en måned frem og til-
bage via pile-knapperne mens klik med musen på månedsoverskriften eller årstallet giver mu-
lighed for at vælge måned eller år via en liste.  

En dato fra den korrekte måned vælges ved at klikke på datoen eller udpege datoen og trykke 
på [Enter]. Generelt er datofeltet meget indtastningsvenligt med mange anvendelser af pileta-
ster. [Alt pil-ned] og [Alt pil-op] hhv. åbner og lukker selve kalenderbilledet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur: Datofelt, hvor knappen sidst i feltet er aktiveret 

En dato slettes ved at markere hele feltet og herefter trykke på ”backspace”-tasten.  
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Mange steder i Vinterman’s datagrupper er det muligt at angive en sorteringsværdi. Derved 
kan man styre rækkefølgen, som brugeren præsenteres for data.  

 

Navigationsknapper 

Mange steder i Vinterman anvendes navigationsknapper til at styre hvad der skal ske med 
data på det aktuelle skærmbillede.  

 

 

Figur: Navigationsknapper 

 

De 7 knapper på figuren, fra venstre til højre, har følgende funktion: 

Skift til forrige dataelement 

 Skift til næste dataelement 

Opret nyt dataelement: Når alle felterne er udfyldt, trykkes der på check-mærket (gem), 
hvorefter databasen opdateres. 

Slet det aktuelle dataelement (Der er ingen mulighed for at fortryde en sletning.) 

Gem rettelser 

Fortryd rettelser (skal ske inden man gemmer) 

Kopier indhold. Umiddelbart sker det intet, når man trykker på knappen, men billedets 
indhold er kopieret. Du kan herefter indsætte, rette i kopien og gemme resultatet. 

 

Skal der rettes i et dataelement, skrives der blot oveni de eksisterende oplysninger, hvorefter 
der trykkes på ”Gem” (grønne flueben).  

Sletning af dataelementer skal ske i den modsatte rækkefølge af oprettelsen. Dette skal for-
stås således at man ikke kan slette en person, hvis denne indgår i f.eks. et vagthold. Personens 
tilhørsforhold til vagtholdet skal fjernes først, før personen kan slettes. I næste kapitel ”Kom 
godt i gang” beskrives rækkefølgen, som data skal oprettes i. 

Kortets knapper og information 
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Figur: Eksempel på kortbillede i Vinterman 

 

På Vintermans kortbilleder findes en skala-stok nederst, hvor stokkens samlede længde er an-
ført – 4 km i eksemplet ovenfor. 

Øverst findes 3 knapper til at manipulere med kortet. Knapperne har følgende funktion: 

Nulstil zoomniveau. Kortet vises i sit normale udsnit 

Forstør. Kortet forstørres med en faktor 1,5 

Formindsk. Kortet formindskes med en faktor 1,5 

Zoom og flytning af kortet kan ske som på fx Google Maps med musens hjul eller ved at holde 
museknappen nede og trække kortet i en retning. 

Flere steder i systemet er der adgang til både Open Street Map og Google Maps. 

Udskrifter 

I hovedmenuen findes menupunktet [Filer], [Udskriv]. Dette menupunkt er aktivt i de skærm-
billeder, hvor man kan udskrive fra. Inden udskriften igangsættes kan der vælges udskrift på 
skærm, således at resultatet kan ses inden det udskrives endeligt. Alternativt kan vælges ud-
skrift til fil, hvorved en udskrift kan gemmes som en pdf-fil. Pdf-filer er meget velegnede til at 
distribuere elektronisk via e-mail. På værktøjslinjen findes også en ikon med et printersymbol. 
Et tryk på denne knap har samme virkning som [Filer], [Udskriv]. 

 

Kom godt fra start 

At få god gavn af Vinterman kræver en større indsats fra en række personer. Nedenfor følger 
en række forhold, der bør overvejes ved indførelse af Vinterman. 

Vinterman som projekt 

Ibrugtagning af Vinterman bør prioriteres som et projekt. Projektet skal gennemføres af nogle 
få centrale personer omkring driften af systemet – som minimum en vagtrepræsentant samt 
en person, der senere skal være ansvarlig for at data i systemet er korrekte. Udover disse kan 
der være behov for at tilknytte personer med viden omkring IT og kort. 

Som udgangspunkt kan projektet opdeles i følgende delopgaver: 

Implementering. Det skal besluttes, hvorledes Vinterman skal udnyttes. Nogle har valgt at 
starte med at anvende mange af funktionerne i systemet mens andre er startet mindre vold-
somt med fokus på udkaldsfunktionen og har dermed fravalgt en række faciliteter i første om-
gang.  

Installation. Alle installationer sker med hosting af databasen hos Vejdirektoratet. Hvis den 
lokale IT-afdeling tillader at brugerne selv må installere systemet, sker det via Download Cen-
teret og efterfølgende opdateringer kan ske via login-billedet. Ellers skal der træffes aftale 
med IT-afdelingen om installation og løbende opdatering. 

Uddannelse. Vej-EU tilbyder to typer af Vinterman kurser for nye og mindre erfarne Vinter-
man brugere: Anlæg og drift inden for vejsektoren | Tilmeld dig et kursus hos VEJ-EU 
 
Selvom denne vejledning kan hjælpe til at foretage opsætningen af en komplet Vinterman, så 
anbefales det som minimum at lade 1-2 personer gennemføre begge kurser inden der tages 

https://www.vej-eu.dk/da/anlaeg-og-drift/
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hul på selve opsætningen af Vinterman. Herefter vil man kunne vurdere behovet for uddan-
nelse af de resterende personer. 

 

Vinterman opsætning. De primære opgaver bliver at finde og strukturere de relevante data, 
som man ønsker at anvende Vinterman. I forbindelse med denne opgave kan man med fordel 
kigge en del på den medleverede testdatabase fra Aalborg kommune. Testdatabasen viser et 
eksempel på navngivning af ruter, køretøjer, materiel og handlingsplaner mv. Ud fra dette ek-
sempel og ens hidtidige praksis kan man overveje, hvorledes struktur og navngivning sker 
mest hensigtsmæssigt i eget regi. 

 

Når man benytter og gennemgår brugervejledningen, er det en rigtig god idé at have systemet 
åbent på en testdatabase samtidig.  

I forbindelse med indtastning af stamdata i ens egen database, bør man starte med nogle få 
personer, ruter og køretøjer mv. svarende til 2-4 ruter. Når alt er indlagt for disse ruter, kan 
der eksperimenteres med udkald og gennemførelse af en saltning. Ofte er det først her, at 
uhensigtsmæssigheder i den valgte struktur afsløres. 

Den letteste start på Vinterman 

Hvis man ønsker at komme i gang med Vinterman på lettest vis og med færrest inddateringer, 
sker det via følgende trin.  

Indledende øvelser: 

Installér Vinterman på mindst en enkelt pc 

Klik lidt rundt i demo-databasen fra Aalborg mens brugervejledningen bladres gennem. Dette 
giver et overblik over mulighederne i systemet 

Log på den rigtige Vinterman-database med korrekt dataejer samt det brugernavn, der er op-
lyst ved bestillingen af Vinterman 

 

Under menupunktet [Opsætning] gøres følgende: 

Opret mindst en standard hændelsesopsætning 

 

Under menupunktet [Stamdata] inddateres følgende – først for 2-4 ruter og siden for resten: 

Firmaer og personer: Opret de ønskede brugere i registeret over personer og tildel dem pas-
sende adgangsrettigheder. Nøjes i første omgang blot med nogle få brugere og vent med at 
indlægge adresser, telefonnumre mv. 

Firmaer og personer: Opret de firmaer og chauffører, man ønsker at registre i forbindelse med 
saltninger mv. Vent blot lidt med at indlægge telefonnumre, e-mail mv.  

Ruter: Opret ruterne med navn og type. Vent med at angive areal og længde mv. men husk at 
vælge hændelsesopsætningen 

Udstyr: Opret saltspredere i udstyrsregisteret og angiv som minimum navn, udstyrstype samt 
status. Vent med at oprette plove, køretøjer mv. 

Referenceplan: Opret et antal linjer i referenceplanen, der tilknytter rute, firma, evt. chauffør, 
køretøj og materiel for de forskellige opgavetyper 

Handlingsplan: Lav en handlingsplan, der omfatter saltning på alle ruterne 
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Herefter er databasen klar til brug, og den første saltning kan gennemføres i systemet. Dette 
er meget vigtigt at prøve, da det først er ved gennemførelse af handlingsplanerne, at man ser 
konsekvenserne af den valgte struktur i de øvrige stamregistre. 

Gennemfør et udkald så snart det er muligt og når man tilføjer yderligere, er det meget vigtigt 
hele tiden at prøve det ved at lave et nyt udkald. Lidt populært kan det siges: 

 

   Når man i forbindelse med opbygningen af Vinterman har 
   lavet 100 udkald, virker tingene sædvanligvis ret godt 

 

En anden vigtig overvejelse er, at selvom der findes et tomt felt i Vinterman til en information 
– f.eks. adressen på eget personale – så skal man kun udfylde feltet, hvis man rent faktisk har 
behov for oplysningerne. Især under [Udstyr] kan man specificere køretøjer, spredere og 
plove meget detaljeret, men dette skal kun gøres hvis man rent faktisk har behov for disse op-
lysninger i Vinterman. 

Når man først har ”hul gennem” og er i stand til at gennemføre en saltning, kan man lettere 
begynde at udvide med andre ruter samt læssevagt, patrulje, stier mv. Tilsvarende kan prisli-
ster tilføjes på en enkelt rute, hvorefter et testudkald gennemføres. Resultatet kan da kontrol-
leres i bogføringsfunktionen.  

Vagtplaner, udkaldsrobotten og opsætning af kort er også emner, der først bør tilføjes senere. 
Her kan man med fordel læse de tilhørende afsnit i denne vejledning inden man kaster sig ud i 
at arbejde med disse emner. 

Begreber i Vinterman 

Da driften af vintertjenesten i Danmark varetages af en række forskellige vejbestyrelser, har 
driften udviklet sig forskelligt. Ved udviklingen af Vinterman er der derfor indbygget en høj 
grad af fleksibilitet mange steder i systemet. På tilsvarende vis er der forskellige opfattelser 
af en række begreber som f.eks. udkald, aktiviteter og ruter. For at undgå misforståelser føl-
ger her en kort gennemgang af definitionen på nogle vigtige begreber i Vinterman-regi, som 
ikke er beskrevet under de enkelte menupunkter 

Fællesruter: En fællesrute er en rute på lige fod med almindelige ruter. Men selve ruten er 
defineret som 2-4 andre ruter. Dette begreb anvendes til at kunne lave fx en ”Klasse-1-2-3” 
rute, der består af de tre ruter med hhv. klasse 1, 2 og 3. 

Opgaver: Alle opgaver i Vinterman-regi fordeles på forskellige opgavetyper som f.eks. ”Salt”, 
”Kombi”, ”Sne”, ”Patrulje”, ”Bortkørsel”, ”Værksted” mv. 

Hændelser og status: Hændelser er begivenheder, der indtræffer for et køretøj på en rute 
(f.eks. ”Ruten påbegyndt”). Status for en aktivitet er lig den seneste hændelse. De mulige 
hændelser og statustrin er ”Oprettet”, ”Kontaktet Entreprenør”, ”Kontaktet”, ”Start salt-
plads”, ”Start kørsel”, ”Ruten påbegyndt”, ”Ruten afsluttet”, ”Slut saltplads”, ”Afmeldt” og 
”Pause”.  

For hver rute og opgavetype vælges , hvilke hændelser man ønsker at registrere. Desuden 
findes fire ekstra statustrin før ”Kontaktet”, der anvendes ved brug af udkaldsrobotten samt 
et trin ”Afventer start”, når en tur er klar til at starte senere. 
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Aktiviteter: Aktiviteter er det bærende element i Vinterman. En aktivitet er gennemførelse 
af en opgave på en rute (f.eks. saltning på rute 12). Under gennemførelsen af opgaven regi-
streres en række oplysninger med relation til aktiviteten (f.eks. køretøj, saltforbrug og hæn-
delser mv.).  

Hovedaktiviteter og underaktiviteter: En hovedaktivitet er en aktivitet, som flere chauffører 
kan starte på sin app. Hver chauffør får herefter en underaktivitet, som deres tur tilknyttes. 
Hovedaktiviteten anvendes herefter til afregning, KS mv. 

Lokationsaktiviteter: Lokationsaktiviteter ligger under de almindelige aktiviteter på ruterne. 
En rute kan omfatte mange lokationsaktiviteter, der besøges undervejs. Lokationsaktiviteter 
har kun hændelserne ”Oprettet”, Påbegyndt” og ”Afsluttet”. Derudover kan de slettes og 
annulleres. 

Udkald: Et udkald består i gennemførelse af en række aktiviteter indenfor et tidsrum. Et ud-
kald kan f.eks. være saltning på 5 ruter samt orientering af en række myndigheder mv. 

Vagtplaner: En vagtplan indeholder en række aftaler gældende for en gruppe af personer. 
Vinterman anvender vagtplanerne til bestemmelse af firma, chauffør og/eller køretøj ved 
igangsætning af nye aktiviteter. Referenceplanen angiver hvornår Vinterman skal slå op i en 
vagtplan. 

Remindere: En reminder er en påmindelse, der kan vises for vagten ved et bestemt status-
skift. Reminderen kan f.eks. være en besked om et vejarbejde på rute 7. Når rute 7 herefter 
oprettes, får vagten reminderen og kan give beskeden videre til chaufføren. 

Notifikationer: Notifikationer kan sendes automatisk pr. mail eller sms, når en rute eller lo-
kation afsluttes. Det er også muligt at abonnere på notifikationer når andre starter en aktivi-
tet eller sender en melding. 

Kvalitetsvurdering af udkald: Indeholder mulighed for at vurdere på ruteniveau om udkal-
det var korrekt såvel set i situationen som set i bagklogskabens klarere lys. Det samlede ud-
kald samt prognoserne i VejVejr vurderes også og DMI har adgang til alle udførte vurderin-
ger for bedre at kunne følge op på situationer, hvor der er problemer med prognoserne. 

Meldinger: Meldinger udfyldes i Vinterman og kan automatisk sendes pr. mail eller sms til 
forskellige grupper af personer/firmaer. Alle meldinger sendes til Trafikcenteret og præsen-
teres på vintertrafik.dk. 

Vej og Vejr Vurderinger – VVV: VVV findes i Vinterman i to udgaver og kan anvendes til en 
struktureret vurdering af situationen i VejVejr. VVV skemaerne gemmes i Vinterman, men 
distribueres ikke til eksterne. Skemaerne til VVV funktionerne er som udgangspunkt ikke 
synlige, men skal tændes via en systemparameter. 

Dataopsamling – Vintercom aktiviteter: Mange saltspredere og efterhånden også lastbiler, 
traktorer og patruljebiler er udstyret med GPS modtager og automatisk dataopsamling. Re-
sultatet kan gemmes og præsenteres i Vinterman og udgør en meget præcis og detaljeret 
dokumentation af den enkelte aktivitet. Resultatet af dataopsamlingen fra en aktivitet kal-
des normalt ”Vintercom aktiviteter” i systemet. 

Chauffør app’en: Vintermans chauffør app er rettet mod at chaufføren selv registrerer start 
og stop på ruten. Samtidig gives der adgang til ruten, ruteinformation og der opsamles gps-
spor undervejs. 

Ruteportalen: Vinterman Ruteportalen findes som en frit tilgængelig webside på www.Vin-
terman.dk/Ruteportal 

http://www.vinterman.dk/Ruteportal
http://www.vinterman.dk/Ruteportal
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Indholdet i Ruteportalen styres fra Vinterman og det angives specifikt, om en kommune øn-
sker at være med samt hvilke ruter, der skal være synlige på portalen. Entreprenører kan til-
deles adgang til alle sine kørte ture, gps-spor samt eventuelle billeder indsendt med Chauf-
før app’en. 

Saltbestilling: Vinterman Saltbestilling findes som en webapp på 

www.Vinterman.dk/Saltbestilling 

Login styres på samme måde som når en entreprenør skal have adgang til Ruteportalen. 
Webapp’en anvendes til registrering af hele flowet fra bestilling over test til afregning af salt 
og lage. 

Login - Bruger og kodeord  

Når Vinterman startes, vil man skulle angive bruger og kodeord i boksen øverst til venstre. 
Første gang en bruger oprettes, vil kodeordet være lig brugernavnet. 

Udover angivelse af bruger og kodeord kan der desuden angives følgende: 

• Ejer. Her vælges den vejbestyrelse, som man ønsker at logge ind for 

• Database. Vinterman vil normalt selv foreslå driftsdatabasen ”Vinterman”, men det er mu-
ligt at vælge årskopier fra tidligere sæsoner samt typisk også en testdatabase 

• Sprog. Den komplette Vinterman kan anvendes på dansk. De øvrige sprog vedligeholdes 
ikke længere.  

Figur: Login billede – vises når Vinterman programmet startes 

 

Udover selve login-informationen vises tre felter: 

Øverst et lille informationsfelt med nyheder fra Vinterman arbejdsgruppen mv. 

I midten vises en liste med de kontakter i brugerens organisation, der anvendes af Vinter-
man arbejdsgruppen 

En smal bjælke med valg af indhold i det nederste billede (Driftsstatus eller Rettelser i sæso-
nen) samt fire links til relevant materiale. Yderst til højre findes knappen ”Hent opdaterin-
ger”, der er nærmere beskrevet længere nede 

http://www.vinterman.dk/Saltbestilling
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Nederst vises Vinterman driftsstatus, hvor eventuelle problemer mv. fremgår. Billedet kan 
også vise alle rettelser udført i sæsonen 

Opsætning af brugere, brugerrettigheder, rolle omkring Vinterman mv. beskrives nærmere 
under [Stamdata], [Firmaer og personer].  Ændring af kodeord sker via menupunktet [Funktio-
ner], [Skift kodeord]. Kodeordet skal være minimum 12 karakterer med en kombination af 
store, små bogstaver, tal og tegn. 

Glemt kodeord 

Har du glemt dit kodeord, kan du klikke på ”Glemt kode-
ord” hvorefter du i en dialogboks skal angive dit bruger-
navn, din mailadresse og den vejbestyrer du hører under. 
Du får herefter en mail tilsendt med en midlertidig kode 
som du kan logge ind med.  Efter login med den midlerti-
dige kode, bliver du bedt om at oprette ny adgangskode. 

Knappen ”Hent opdateringer” 

Yderst til højre i billedet findes en knap til opdatering af Vinterman. Knappen bør kun anven-
des, hvis det er aftalt med den systemansvarlige i ens organisation. Rettigheder i ens organisa-
tion eller fx brug af Citrix kan forhindre opdatering via denne knap. 

 

Hovedmenuen 

Hovedmenuen i Vinterman anvendes til at få adgang til de mange datagrupper i Vinterman. 
Andetniveau i menupunkterne er ordnet i den rækkefølge som alle de grundlæggende data 
skal ajourføres i.  

 

Hovedmenuen’s første niveau består af følgende: 

Filer. Herfra åbnes Vinterman’s hovedfunktion, statusbilledet. Samtidig kan der foretages 
vagtskifte, så en ny person kan logge på. Derudover findes der i sædvanlig Windows-stil me-
nupunkter til udskrift og afslutning af programmet. 

Rediger. Menupunktet indeholder Windows sædvanlige funktioner at klippe data til og fra 
klippebordet. I Vinterman kan man anvende funktionerne indenfor et felt, f.eks. tekstfelterne 
til beskrivelse af en rute. I mange lister kan man desuden kopiere hele listens indhold op på 
klippebordet via ”Kopier”. 

Funktioner. Her findes en række funktioner omkring vagtplaner, bogføring, statistikker og da-
taopsamling/kort mv. Disse funktioner anvendes jævnligt gennem sæsonen, men primært af 
superbrugere.  

Stamdata. Under dette menupunkt opdateres de stamdata, der er direkte relateret til admini-
stration af vintertjeneste, f.eks. firmaer, personer, materiale, ruter, udstyr, prislister og hand-
lingsplaner. Mange af disse data vil typisk skulle revideres før hver ny sæson. 

Målestationer. Menupunktet indeholder funktioner omkring målestationer og kameraer og 
anvendes af dem, der vedligeholder disse. Alle andre kan følge status, men har ikke adgang til 
at opdatere i disse billeder. 
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Opsætning. Dette menupunkt giver adgang til en række mere generelle datagrupper, der til-
sammen udgør den grundlæggende opsætning af Vinterman. De fleste data under dette me-
nupunkt vil kunne genbruges fra sæson til sæson. 

Vindue. Menupunktet indeholder Windows standardfaciliteter til at arrangere og vælge mel-
lem åbne vinduer. 

Hjælp. Indeholder adgang til denne brugervejledning samt systemdokumentationen i form af 
pdf-filer. 

 

Inden sæsonen starter, skal de enkelte datagrupper i menupunkterne stamdata og opsætning 
ajourføres. Denne ajourføring sker ved først at gennemgå alle datagrupperne under opsæt-
ning og herefter stamdata. Til sidst oprettes vagtplanerne (placeret under menupunktet funk-
tioner). 

 

I de følgende kapitler gennemgås indholdet af menupunkterne opsætning og stamdata. Disse 
menupunkter indeholder alle de funktioner, hvor der skal indlægges mange data inden sæso-
nen starter. For hver datagruppe angives det desuden hvad den anvendes til. 

 

3. Opsætning 
Når en ny Vinterman installation skal oprettes, skal alle 
datagrupperne under menupunktet ”Opsætning” gen-
nemgås som det første. I dette kapitel gennemgås de en-
kelte funktioner under menupunktet i detaljer.  

 

Vintercentral 

Det er muligt at oprette et antal vintercentraler i systemet og tilknytte de fleste data til en 
Vintercentral, hvilket anvendes af Vejdirektoratet samt de kommuner, der deler fælles vagt-
stue. I en typisk kommune behøver man ikke oprette og anvende muligheden for vintercen-
traler.  

 

Figur: Oprettelse af vintercentraler 
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Områder og distrikter 

Udover vintercentral begrebet findes område 
og distrikt til geografisk inddeling af ruterne. En 
kommune bør typisk oprette et område sva-
rende til kommunenavnet. Sker styringen af 
vintertjenesten fra flere forskellige geografiske 
placeringer, bør der oprettes distrikter sva-
rende til dette. Anvendes Vinterman i en kom-
mune, bør kommunenavnet oprettes som ene-
ste område, hvorefter området kan opdeles i 
administrative distrikter. Inddelingen vil kunne 
anvendes omkring præsentation af aktiviteter 
og i statistikkerne. Der skal som minimum op-
rettes ét område. Først når området er oprettet 
og gemt (dvs. efter tryk på check-mærket), kan 
man oprette distrikter i området, hvis der er be-
hov for distrikter.  

Vejrområder 

Vejrområder anvendes i forbindelse med vejmeldinger om føret, der afsendes fra Vintermans 
statusbillede. Vejrområderne kan kun ændres af Vejdirektoratet, da meldingerne videresen-
des til bl.a. vintertrafik.dk. Ved rettelse hos Vejdirektoratet distribueres områderne til de øv-
rige Vinterman installationer. Ved behov for rettelse i vejrområderne kontaktes Vinterman 
supporten. 

Når der afsendes meldinger, vil Vinterman selv indsætte en kolonne forrest med titlen ”Over-
alt”, således at inddateringen lettes, når meldingen er ens overalt. 

 

I vinduet for Vejrområder ses de vejrområder, man kan foretage meldinger for. For Vejdirek-
toratet vil dette være en geografisk inddeling af vejcentrene i områder bestående af hele 
kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Oprettelse af områder og distrikter 

Figur: Vejrområder – beredskabsperioden er vigtig at angive 
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For kommunerne kan der meldes for op til fire vejklasser og op til fire stiklasser. For hvert om-
råde angives: 

Vejrområde er aktivt. Angiver, om der skal meldes for klassen 

Beredskabsperiode. Det vil fremgå på vintertrafik.dk, når man er udenfor beredskab 

Evt. forkortelse for navnet til brug i sms’er 

Meldingerne videreformidles af Trafikcenteret og præsenteres desuden på vintertrafik.dk. 

 

Meldingsområder 

Denne datagruppe anvendes til at konfigurere det kort, der præsenterer meldinger fra hele 
landet (vises via menupunktet [Funktioner, seneste meldinger]).  

For de fleste anvendes funktionen primært til at angive afsenderoplysninger til meldinger pr. 
e-mail og sms samt standardmodtagergruppen. 

 

Fanebladet ”Meldinger” er opdelt i tre grupper: 

Identifikation og rækkefølge. Udfyldes af Vejdirektoratets systemsupport. 

Default opsætning ved ny melding. Disse oplysninger skal angives for ens egen vejbestyrelse 
og anvendes, når meldingerne sendes pr. e-mail og sms.  

Seneste meldinger. Felterne indeholder koordinaten og størrelsen på markeringen af vejbe-
styrelsen på kortet ”Seneste meldinger”. Når en melding udløber, sendes en rykker til den an-
givne e-mailadresse. På vintertrafik.dk vil linket til kommunal vinterinformation fremgå. 

Figur: Opsætning af meldingsområder til ”Seneste meldinger” billedet 

 

Hos Vejdirektoratet anvendes fanebladet ”Samarbejde/overvågning” til styring af mulighe-
derne for vagtoverdragelse mellem vintercentralen i Aalborg og kommuner, hvor dette samar-
bejde findes. 
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Serviceniveauer 

Alle vejbestyrelser kan registrere deres egne serviceniveauer i Vinterman og tilknytte ru-
terne til disse. Serviceniveauerne tilknyttes samtidig til 4 officielle vej- og sti serviceniveauer. 

Når et serviceniveau defineres, tages der samtidig stilling til hvilket af de to gange fire officielle 
landsdækkende serviceniveauer, der bedst dækker.  

Øverst i vinduet oprettes ens egne serviceklasser/ser-
viceniveauer med et navn, evt. en farve samt en be-
skrivelse. Beskrivelsen bør omfatte tidsrummet, hvor 
der glatførebekæmpes og ryddes sne. 

Nederst angives det tilsvarende officielle serviceni-
veau svarende til Vinterudvalgets kategorier, hvoref-
ter farve og beskrivelse vises (disse kan ikke ændres). 
Formålet er at kunne lave landsdækkende kort over 
serviceniveauer under anvendelse af samme defini-
tion og farvebrug. Et sådant kort er meget efterspurgt 
af politi og beredskabsmyndigheder. På kortet vil 
kommunens egen definition af serviceniveauet 
fremgå, men farvemæssigt vises de officielle klasser af hensyn til ensartetheden.  

Saltindeks stationer 

Saltindekset beskriver saltforbruget på et vejnet, der præventivt saltes døgnet rundt. 

Via nedenstående vindue kan alle kommuner vedligeholde en liste over de målestationer, de 
ønsker skal indgå i beregningen af et saltindeks specifikt for kommunen. Selvom det ser ud til 
at registeret ligger lokalt i den aktuelle Vinterman, så sker rettelserne direkte i Vejdirektora-
tets centrale Vinterman database. Af samme grund kan hver kommune også kun rette i deres 
egen stationsgruppe.  

Vejdirektoratet vedligeholder desuden stationsgrupper pr. vejrområde, pr. vejcenter samt for 
hele landet. Disse bliver tilgængelige på vintertrafik.dk. 

Figur: Oprettelse af et serviceniveau 
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Fanebladet ”Stationer” 

Figur: Liste over valgte stationer for vejcenter Syddanmark 

 

Hvis der markeres i ”Vis alle stationer” fås en komplet liste over alle stationer. Herefter kan 
stationerne vælges ved at sætte et checkmærke i kolonnen ”Vinterindeks” hvis man kender 
numrene på de stationer, man ønsker medtaget. 

Når stationerne er valgt, afsluttes med tryk på ”Gem” i øverste venstre hjørne. Alternativt kan 
ens valg fortrydes med tryk på ”Annuller”. 

Fanebladet ”Kort” 

Kender man ikke præcis numrene på stationerne i ens område, kan listen over mulige statio-
ner også ses på fanebladet ”Kort”. Stationerne der vises, er lig dem i listen på fanebladet ”Sta-
tioner”. De valgte stationer er markeret med grøn og de ikke-valgte stationer er markeret med 
rød. 

Figur: Kort til valg af stationer. Grønne stationer indgår i vinterindekset 
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Hvis man klikker på en station, skifter den valgt til og valgt fra svarende til rød og grøn. Be-
mærk, at stationsvalget altid skal afsluttes ved at gå tilbage på 1. faneblad og trykke på ”Gem” 
eller ”Annuller”.  

Vinterindekset vil efterfølgende kunne ses i standardrapporter fra den dag, stationsgruppen er 
defineret og fremefter. 

 

Kort 

Under dette menupunkt foretages den grundlæggende opsætning af de kort, som Vinterman 
viser. Vinterman kan uden problemer anvendes uden brug af kort, hvorved dette menupunkt 
ikke er relevant. Der er tre undermenuer, der tilsammen foretager opsætningen af Vinter-
mans kort. Disse undermenuer gennemgås nedenfor. 

Kort opsætning 

Her angives opsætningen af de tre typer af kort, der grundlæggende findes i Vinterman: 

Status/aktivitetskort 

Seneste meldinger 

Meldinger/vintertrafik. 

Opsætningen indeholder oplysninger om kortenes baggrundsfarve, standardudsnit samt 
mere tekniske oplysninger om projektion og enheder.  

 

 

Figur: Kort opsætning 

 

Korthjørnerne kan enten inddateres eller fastlægges via fanebladet ”Kort”, hvor der kan zoo-
mes ind til et passende udsnit, hvorefter en knap kan gemme hjørnerne. 

Ved brug i Danmark bør projektionen altid være UTM som angivet i eksemplet. 
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Standardudsnittet er det, der vises ved tryk på kortbilledernes ”jordklode”-knap. 

Kort temaer 

Vintermans kort er opbygget af et antal korttemaer, der tilsammen danner det kort, som 
brugeren ser. For hvert tema kan der defineres en række egenskaber omkring farve, udfyld-
ning, skalering og hvorvidt det overhovedet skal være synligt. Generelt anbefales det ikke at 
medtage for mange detaljer på kortet. Detaljerne forstyrrer ofte i det endelige kort, når ru-
ter og saltspredere samtidig vises i forskellige farver. 

Vinterman leveres som standard med en række forskellige temaer, hvis opløsning er veleg-
net til brug på statsvejnettet. Som kommune vil man typisk skulle importere egne temaer i 
en bedre opløsning. 

Brugerdefinerede korttemaer 

Når ruterne skal præsenteres på kort, er det sjældent praktisk at have alle ruter på samme 
kort. Derfor vises kun ruter tilhørende et valgt brugertema ad gangen. På kortet vælger bru-
geren selv hvilket brugertema med ruter, der skal vises. 

Det er muligt at oprette forskellige brugertemaer som de enkelte ruter herefter kan tilknyt-
tes. En rute kan tilknyttes flere brugertemaer, således at f.eks. læssevagten vises på alle kort 
uanset valg brugertema.  

Udover de standardtemaer der er, kan man oprette op 
til 15 brugerdefinerede temaer til præsentation af ud-
valgte ruter.  Det er dog vigtigt, at ”Kørebaner” og ”Cy-
kelstier” er hhv. tema 0 og 1. 

Oprettelse af et brugerdefineret tema sker ved først at 
oprette et temanavn.  

Efter oprettelse af det eller de brugerdefinerede te-
maer kan den enkelte rute tilknyttes de temaer, man 
måtte ønske. Dette sker via rutebilledets faneblad 
”Geografi” vist nedenfor. Her vises en afkrydsningsliste 
”Ruten tilknyttes følgende temaer” med de temaer, en 
rute kan tilknyttes.  

Oprettelse af hensigtsmæssige temaer er en fordel ved anvendelse af kort i statusfunktionen. 
Opsætning af ruter på kort beskrives nærmere i kapitlet ”Stamdata” under ”Ruter”. 

Figur: Oprettelse af brugerdefinerede 
temaer 

Figur: Tilknytning af en rute til et eller flere temaer under ”Stamdata |Ruter” 
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Standardhændelser 

Det er muligt at lave et antal forskellige hændelsesopsætninger svarende til hvad man ønsker 
at registrere på ruterne under udkald. Her defineres hvad der skal registreres for hver enkelt 
opgavetype samt hvilke deadlines Vinterman skal følge op på, f.eks. udkaldstiden for en rute. 

 
Figur: En hændelsesopsætning med navnet ”Kørebaner” 

 

Når en opsætning er lavet, kan samme opsætning vælges på de enkelte ruter. Ved senere æn-
dringer, ændres kun standardopsætningen. 

Billedet udfyldes lettest ved at afkrydse i ”Vis alle opgave/hændelseskombinationer” og så 
herefter klikke i første kolonne ud for de rækker, man ønsker at have i opsætningen. Når dette 
er gjort, trykkes på ”Gem” hvorefter afkrydsningen fjernes igen. 

 

Herefter kan der angives eventuel gennemførelsestid samt afregningsoplysninger. Afregnings-
oplysningerne er kun nødvendige, hvis afregningen stater før ruten påbegyndes eller afsluttes 
efter at ruten er slut. I eksemplet på forrige side behøves afregningsoplysningerne ikke angi-
ves. 

Normalt registreres følgende fire statustrin på en salt- og snerute: 

Oprettelsestidspunktet, dvs. status Oprettet 

Kontakttidspunktet, dvs. status Kontaktet 

Starttidspunktet, dvs. status Start saltplads, Start kørsel eller Ruten påbegyndt 

Sluttidspunktet, dvs. status Ruten afsluttet, Slut saltplads eller Afmeldt 

I eksemplet på skærmbilledet registreres to starttrin og to stoptrin svarende til i alt 6 trin. 

En rute til orienteringsbrug, f.eks. kontakt til regionalradio, bagvagt mfl. har normalt føl-
gende to statustrin: 

Oprettelsestidspunktet, dvs. status Oprettet 

Kontakttidspunktet, dvs. status Kontaktet 
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Der kan naturligvis være grunde til at vælge flere eller færre statustrin, men ovenstående er 
det typiske valg. 

 

Kolonnen ”Deadline, minutter” 

Her angives antallet af minutter, der må gå indtil næste statustrin indtræffer. Overskrides an-
tallet af minutter, vil Vinterman lade feltet med deadline blinke i statusbilledet. Deadline vil 
normalt blive anvendt til måling af, om udkaldstid og gennemførelsestid er overholdt med 
mindre, at dette i stedet er angivet i kolonnen ”Udkald/gennemførelsestid”. 

 

Kolonnen ”Udkald/gennemførelsestid, minutter” 

Det første tal for opgaven angiver hvor mange minutter, der må gå fra ”Kontaktet” til det trin, 
hvor tiden er angivet, normalt ”Ruten påbegyndt” eller det trin, der er tættest derpå. 

Det næste tal for opgaven angiver det maksimale samlede tidsforbrug i minutter fra ”Kontak-
tet” til ”Ruten afsluttet” eller det trin, der er tættest derpå. 

Denne kolonne er kun nødvendig, hvis der ønskes opfølgning på udkalds- og gennemførelses-
tider samtidig med at der er mere end fire statustrin registeret. Ellers kan Deadline-kolonne 
blot anvendes. 

Farveopsætning 

Farverne anvendes i statusbilledets aktivitetsliste 
samt på kortet. Generelt er lyse farver mest beha-
gelige i aktivitetslisten, mens mørke farver ser 
bedre ud på et kort med lys baggrund. Dette para-
doks gør at man ofte skal lege lidt med farverne 
for at få et tilfredsstillende resultat. Valg af farver 
kan ske når det ønskes og er ikke afhængig af de 
øvrige datagrupper i Vinterman. 

 

I denne funktion er det muligt at vælge de farver, 
som Vinterman skal anvende for aktiviteternes 
status og opgave samt i dataopsamlingen. 

• Hændelsernes farver svarende til aktiviteter-
nes- og lokationsaktiviteternes status 

• Farver på aktivitetstyper i dataopsamlingen 

• Farver på opgaverne under udkald 

 

Bemærk, at man med fordel kan vælge samme 
farve til flere hændelser, idet man f.eks. normalt 
kun registrerer en af hændelserne ”Start, salt-
plads”, ”Start kørsel” og ”Ruten påbegyndt” af-
hængig af opgaven. 

 

Det er op til den enkelte vejbestyrelse at eksperi-
mentere med farvevalget. 

Figur: Eksempel på farvevalg for de forskellige 
hændelser og aktivitetstyper 
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Fraser til voiceudkald (via udkaldsrobotten) 

Hvis man ønsker at anvende Vintermans muligheder for at foretage automatisk udkald og/el-
ler orientering via udkaldsrobotten, skal alle fraser til brug for udkaldsrobotten oprettes i 
dette register.  

Brug af udkaldsrobot og oprettelse af fraser sker normalt først når resten af datagrupperne i 
Vinterman er sat op og fungerer. 

Registeret indeholder en tekstmæssig beskrivelse af fraserne samt en mulighed for optagelse 
og afspilning af de tilsvarende lydfraser. 

Når man er i listen, vil fraser uden indlæst lyd desuden være markeret med lyserød. 

Selve udkaldsrobotten er en computer hos Vejdirektoratet, der står for selve opkaldene. 

Figur: Registrering af fraser til udkald og orientering 

 

Hvert dataelement i dette register er en frase beskrevet ved følgende felter: 

• Type. Angiver frasens type. Formålet med typen er at fordele de forskellige registreringer 
efter behov. 

• Undertype. For typerne ”Generel”, ”Opgave” og ”Orientering” skal der desuden angives en 
eller to undertyper, der angiver specifikt hvilken frase, der skal angives og indtales.  

• Titel. Her angives kort frasens indhold. Felter anvendes til at udpege den relevante frase 
fra hhv. rute-, doserings- og udstyrsregisteret. 

• Komplet tekst. Her bør den komplette tekst anføres præcis som den skal eller er optaget. 
Er frasen beskrevet præcis i titlen som den skal læses op, kan dette felt efterlades blankt. 

Knapperne nederst i gruppen ”Optagelse og afspilning af lydfraser” anvendes på følgende 
måde – meget lig en traditionel båndoptager: 

Start afspilning. Hvis der er et lydkort og højtaler i pc’en, vil den registrerede frase blive afspil-
let. 
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Start optagelse. Hvis der er en mikrofon tilsluttet pc’en, vil optagelse af frasen blive påbe-
gyndt. En eventuel tidligere frase vil blive slettet. 

Stop. Anvendes til at stoppe såvel optagelse som afspilning. 

Slet lydfrase. Har man rettet i teksten, kan den tilknyttede lydfrase med fordel slettes. Dermed 
vil den blive ”malet lyserød” i listen på første faneblad. Så kan man let finde de fraser, der skal 
indlæses på ny. 

Ved optagelse af fraserne skal man være opmærksom på at indlægge passende pauser ind ef-
ter frasen, således at resultatet af den sammensatte frase bliver godt. Prøv derfor for et par 
ruter først. 

Udkaldsrobottens beskeder kan desuden afprøves via funktionen i statusbilledet, hvor ud-
kaldsrobotten igangsættes. Her vil de sammensatte beskeder kunne aflyttes uden at der star-
tes et udkald. 

Anbefaling: Køb et nogenlunde headset hos den lokale elektronikforhandler til nogle få hund-
rede kroner og anvend dette til selv at optage fraserne. Selve indtalingen af fraserne tager 
ikke lang tid i Vinterman, men bør foretages af samme person for at undgå forskellige stem-
mer i de sammensatte fraser. 

Princip i brug af udkaldsrobotten 

Udkaldsrobotten er designet til tre formål: 

Udkald af vognmænd mv. Dette gælder aktiviteter med ”Opgave” forskellig fra ”Orientering”. 

Orientering af kommuner, pedeller mv. Dette gælder aktiviteter med ”Opgave” lig ”Oriente-
ring”. 

Princippet i brugen af udkaldsrobotten er, at vagten fra statusbilledet kan bestille automatisk 
udkald/orientering til et antal aktiviteter. De enkelte personer vil herefter blive ringet op af 
serveren parallelt via robottens 2 x 30 telefonlinjer, hvor hver opkaldsmodtager vil blive præ-
senteret for en sammensat besked rettet præcis mod dem. 

Hvis modtageren ikke svarer på beskeden, gentages den indtil tre gange.  

Som svar trykker modtageren af opkaldet på (1) for accepter eller (9) for at afvise beskeden. 
Lægges der blot på, vil udkaldsrobotten forsøge igen. 

I det følgende skitseres to eksempler på hvorledes udkaldsrobotten beskriver situationen. 

 

Struktur af beskeder ved udkald 

Ved udkald til vognmænd kan beskeden f.eks. være: 

Du bedes møde på din vejplads til vintertjeneste. Tast 1 for ”Accepter” eller 9 for ”Af-
vis”. 

Eller 

Du udkaldes til saltning med 10 g. fugtsalt på rute 12. Tast 1 for ”Accepter” eller 9 for 
”Afvis”. 

 

Hvis modtageren af beskeden accepterer ved at trykke på (1) fås f.eks.: 

Tak for bekræftelsen – god tur. 

Tastes modsat 9 på telefonen fås f.eks.: 
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Du vil blive kontaktet af vagtcentralen. 

 

Struktur af beskeder ved orientering 

Ved orientering om udkald til en kommune kan beskeden f.eks. være: 

Der kaldes ud på grund af frysende våde veje med middel dosering. Tast 1 for accepter 
eller 9 for ”Ikke forstået”. Ring evt. på 2331 6589 for yderligere information. 

Eller kortere 

Der kaldes ud til saltning på grund af let rim. Tast 1 for accepter eller 9 for ”Ikke for-
stået”. 

 

Hvis modtageren af beskeden accepterer ved at trykke på (1) fås f.eks.: 

Tak for bekræftelsen. 

Tastes modsat 9 på telefonen fås f.eks.: 

Du vil blive kontaktet af vagtcentralen. 

 

Vagtens information i Vinterman omkring udkaldsprocessen 

For vagten vil ovenstående procedure spare noget tid, idet udkaldsrobotten kan ringe til flere 
personer samtidig. Når vagten har bedt udkaldsrobotten om at kontakte et antal vognmænd 
mv. kan ”slagets gang” følges i statusbilledet via følgende hændelser, der opstår efter ”Opret-
tet”: 

Auto tlf. start. De aktiviteter, som vagten beder udkaldsrobotten kontakte, vil få status ”Auto 
tlf. start”. 

Auto ringer til. Når udkaldsrobotten forsøger at ringe til en person, har aktiviteten denne sta-
tus.  

Auto ingen kontakt. Hvis modtageren ikke tager telefonen efter to opkaldsforsøg, vises denne 
status. 

Auto afvist. Hvis modtageren af opkaldet taster ”9” for at afvise opgaven eller orienteringen, 
vil aktiviteten få denne status. 

Kontaktet. Hvis modtageren af opkaldet taster ”1” for accept af opgaven eller orienteringen, 
vil denne status blive anvendt. 

Vagten vil i øvrigt til enhver tid selv kunne skifte status til ”Kontaktet” på aktiviteterne for at 
undgå automatisk opkald – dog vil et igangværende opkald til en person ikke blive afbrudt. 

Når aktiviteter får status ”Auto ingen kontakt” eller ”Auto afvist” vil vagten manuelt skulle 
kontakte personen. 
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Nedenfor følger et par skærmbilleder med et eksempel på hvorledes udkaldsrobotten arbej-
der set fra vagtens side. 

Figur: Skærmklip fra statusbilledet, hvor udkaldsrobotten netop er startet 

 

Først har vagten udpeget alle aktiviteter og trykket på knappen ”Auto kontakt”. I et særskilt 
billede har vagten accepteret hvem, der må kontaktes af udkaldsrobotten. Efter denne accept 
viser robotten status ”Auto tlf. start” hvilke aktiviteter, den vil forsøge at kontakte. 

Figur: Detalje fra statusbilledet, hvor udkaldsrobotten er gået i gang 

 

Ovenfor vises et lille udklip fra billet før, hvor udkaldsrobotten har haft succes med at kon-
takte de to første (SFO og DØS). Den er aktuelt i gang med at ringe til PMA og FKR mens de øv-
rige aktiviteter længere nede fortsat har ”Auto tlf. start” som status. TNI var kontaktet manuel 
inden mens HJØ allerede havde status ”Start saltplads”. 
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Figur: Detalje fra statusbilledet, hvor udkaldsrobotten har arbejdet lidt længere 

 

Udkaldsrobotten er fortsat i gang og har åbenbart problemer med at få kontakt med PMA. 
VFL er opgivet af robotten og må håndteres manuelt.  

Figur: Statusbilledet, når udkaldsrobotten er færdig 

 

På billedet ovenfor er udkaldsrobotten færdig. Der er ikke yderligere aktiviteter med status 
”Auto tlf. start” eller ”Auto ringer til”. De fleste personer har accepteret deres udkaldsbesked 
med (1), idet de har status kontaktet. To er dog lidt anderledes: 

VFL har udkaldsrobotten opgivet. Den har forsøgt at ringe to gange uden at telefonen er taget. 

PCA har afvist ordren ved at trykke (9). 
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Disse to personer skal vagten kontakte på traditionel vis. 

Alle telefonopkald udført af udkaldsrobotten er desuden dokumenteret i logbogen. 

Opbygning af beskeder til udkaldsrobotten 

Udkaldsrobotten kan grundlæggende levere fire typer af beskeder: 

En udkaldsbesked omfattende flere eller færre detaljer omkring opgave, køretøj, materiel, 
præcis dosering mv. F.eks. ”Vinterkøbing kommuner kalder ud til saltning på rute 2 med dose-
ring 3”. 

En orienteringsbesked omfattende udkaldsårsagen og evt. den generelle doseringsindstilling. 
F.eks. ”Vinterkøbing kommune kalder ud til saltning pga. rim”. 

En besked under udkald. F.eks. ”Vi afslutter nu, så alle kører hjem til pladsen”. 

Opkald til værkstedet omkring et nedbrud. 

Den enkelte aktivitets opgave afgør, hvorvidt udkaldsrobotten vil anvende den ene eller an-
den type af besked. Hvis opgaven er lig orientering, anvendes orienteringsbeskeden. I alle an-
dre tilfælde anvendes udkaldsbeskeden. 

 

Figur: Hjælpebillede ved oprettelse af fraser 
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På billedet til indlæggelse af fraser er der ovenfor vist et ekstra faneblad med hjælp. Formålet 
er at lave en lille hurtig vejledning svarende til opbygningen af de to typer af beskeder. Opbyg-
ningen er desuden lidt grundigere beskrevet i det følgende. 

 

Udkaldsbeskederne (opgave forskellig fra orientering og besked under udkald) 

Udkaldsrobottens besked til modtagerne af opkald ved udkald opbygges altid ved at sammen-
sætte følgende fraser i nedenstående rækkefølge: 

Opgave indledning. Der kan oprettes en frase pr. opgave på nær orientering (beskrevet sær-
skilt). 

Køretøj. Der kan oprettes et frit antal fraser, der herefter skal tilknyttes køretøjerne. 

Materiel. Der kan oprettes et frit antal fraser, der herefter skal tilknyttes materiellet. 

Rute. Der kan oprettes et frit antal fraser, der herefter skal tilknyttes ruterne. 

Dosering. Der kan oprettes et frit antal fraser, der herefter skal tilknyttes de enkelte doserin-
ger. 

Opgave afslutning. Der kan oprettes en frase pr. opgave på nær orientering (beskrevet sær-
skilt). 

Generel frase, undertypen ”Udkald” (tast 1 eller 9). Kan kun oprettes én gang. 

Generel frase, undertypen ”Accepter udkald (1)”. Kan kun oprettes én gang. 

Generel frase, undertypen ”Afvis udkald (9)”. Kan kun oprettes én gang. 

Ovenstående fraser medtages kun i det omfang, at de rent faktisk findes som fraser tilknyttet 
de ruter/køretøjer mv. som den aktuelle aktivitet omfatter. De tre sidste skal dog oprettes. 
Når f.eks. rute-fraserne er oprettet vil de skulle tilknyttes de enkelte ruter i rutebilledet. Tilsva-
rende for køretøjer, materiel og doseringer.  

 

Normalt vil alle faser ikke findes for en aktivitet.  

Eksempler på opbygningen af fraser er: 

Du bedes møde på din vejplads til vintertjeneste. Tast 1 for ”Accepter” eller 9 for ”Af-
vis”. 

Her findes kun den generelle udkaldsfrase – skrevet med rød. 

Du udkaldes til saltning med 10 g. fugtsalt på rute 12. Tast 1 for ”Accepter” eller 9 for 
”Afvis”. 

Den første del er en opgave, en indledningsfrase (med blå) efterfulgt af en doseringsfrase (un-
derstreget). Herefter følger en rute-frase samt til sidst den generelle frase (med rød). 

 

Orienteringsbeskederne (opgave lig orientering) 

Udkaldsrobottens besked til modtagerne af opkald ved orientering opbygges ved at sammen-
sætte følgende fraser i nedenstående rækkefølge: 

Orientering, indledning. Kan kun oprettes én gang. 

Orientering, udkaldsårsag. Der kan oprettes et frit antal fraser, der herefter skal tilknyttes ud-
kaldsårsagerne. 

Orientering, doseringsindstilling. Der kan oprettes et frit antal fraser, der herefter skal tilknyt-
tes doseringsindstillingerne. 
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Orientering, afslutning (tast 1 eller 9). Kan kun oprettes én gang. 

Orientering, accepter (1). Kan kun oprettes én gang. 

Orientering, afvis (9). Kan kun oprettes én gang. 

Fraserne oprettes efter behov, men de tre sidste skal dog oprettes hvis udkaldsrobotten skal 
anvendes til orientering.  

Beskederne om udkaldsårsag og doseringsindstilling skal oprettes pr. udkaldsårsag og pr. do-
seringsindstilling i det omfang, man ønsker at orientere om dette. 

Et eksempel på en orienteringsfrase, der udsendes til alle med opgave lig orientering: 

Der kaldes ud på grund af frysende våde veje med middel dosering. Tast 1 for accepter 
eller 9 for ”Ikke forstået”. Ring evt. på 2013 8580 for yderligere information. 

Der er ingen indledning men startes direkte med udkaldsårsagen (med blå) efterfulgt af dose-
ringsindstillingen (med rød) hvorefter der afsluttes med ”Orientering, afslutning”. 

 

Besked under udkald 

Besked under udkald igangsættes af vagten via en separat knap i statusbilledets aktivitetsliste. 
Udkaldsrobottens besked opbygges ved at sammensætte følgende fraser i nedenstående ræk-
kefølge: 

Besked under udkald. Der kan laves flere af disse. 

Generel, besked afslutning (tast 1 eller 9). Kan kun oprettes én gang. 

Generel, besked accepter (1). Kan kun oprettes én gang. 

Generel, besked afvis (9). Kan kun oprettes én gang. 

Fraserne oprettes efter behov, men de tre sidste skal dog oprettes på forhånd hvis udkaldsro-
botten skal anvendes til at give beskeder.  

Et eksempel på en besked under udkald er: 

Vi slutter nu og alle kører hjem til pladsen. Tast 1 for accepter eller 9 for ”Ikke forstået”. 
Ring evt. på 2013 8580 for yderligere information. 

Der er ingen indledning men startes direkte med beskeden (med blå) efterfulgt afslutningen 
”Generel, besked afslutning”. 

 

Opkald til værksted ved nedbrud via fejlmeldingsbilledet 

Opkald til værksted under nedbrud er stort set lig beskeder under udkald, idet de tre sidste 
fraser genbruges herfra på følgende måde: 

Generel, besked fejlmelding. Der kan kun være en af disse beskeder 

Generel, besked afslutning (tast 1 eller 9). Kan kun oprettes én gang 

Generel, besked accepter (1). Kan kun oprettes én gang 

Generel, besked afvis (9). Kan kun oprettes én gang 

Alle fire fraser skal være oprettet før robotten kan give beskeden til værkstedet. Når beskeden 
accepteres, afsendes en mail med yderligere information. e beskeder.  

Et eksempel på en besked under udkald er: 

Der er nedbrud på udstyr – check til mail. Tast 1 for accepter eller 9 for ”Ikke forstået”. 
Ring evt. på 2013 8580 for yderligere information. 
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Der er ingen indledning men startes direkte med den generelle besked ved nedbrud efterfulgt 
af afslutningen ”Generel, besked afslutning”. 

 

Eksempel på tilknytning af fraser 

Når fraserne er oprettet under menupunktet [Opsætning], [Fraser til voiceudkald], skal alle de 
specifikke fraser tilknyttes de tilhørende dataelementer. Først når denne tilknytning er sket, vil 
udkaldsrobotten kunne anvende beskederne. 

 

 

Figur: Doseringer, hvor en lydfrase kan tilknyttes den generelle doseringsindstilling over listen ud for ”Lydfrase 
ved orientering”. Ved udkald anvendes lydfrasen vist i listens kolonne ”Lyd til udkald”. 

 

  

Figur: Udkaldsårsager, hvor en lydfrase er tilknyttet udkaldsårsagen 

 

Hvem kontaktes af udkaldsrobotten 

Som udgangspunkt skal vagten ikke tage stilling til hvem, der kan eller skal kontaktes af ud-
kaldsrobotten. Vagten kan naturligvis undlade at sætte robotten i gang for udvalgte aktivite-
ter, men normalt udpeges alle aktiviteter, og robotten vil herefter vise hvem den vil forsøge at 
kontakte. 

For at en aktivitet kan kontaktes af udkaldsrobotten skal følgende gøres: 
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Det skal være markeret i referenceplanen, hvis en aktivitet skal kunne kontaktes via udkalds-
robotten. 

Den aktuelle chauffør eller firma/organisation skal desuden have et telefonnummer tilknyttet, 
som har en markering af, at udkaldsrobotten må bruge det. Samtidig kan der angives en prio-
ritering, hvis robotten må bruge flere numre.  

 

Anbefaling: Lad kun robotten kontakte folk på deres mobiltelefon og ikke på f.eks. deres 
hjemmetelefon. Mobilen bør folk altid have på sig. 

Afprøvning af udkaldsrobotten 

Udkaldsrobotten kan være vanskelig at afprøve, idet der netop let ringes til mange personer. 
Til afprøvning kan der anbefales følgende to muligheder: 

Opbygning af en lille test-handlingsplan, der kun kontakter nogle få (bl.a. ens egne telefoner). 
Dermed kan selve funktionen af robotten testes. 

Udførelse af rigtige testudkald. Ved at indlægge en testfrase med typen ”Generelt” og under-
typen ”Test” kan en Vinterman administrator starte et testudkald med en særlig knap i bille-
det, hvor udkaldsrobotten igangsættes.  

Ved brug af den sidste mulighed vil den særlige test-frase blive oplæst først og undervejs i be-
skeden til chaufførerne, hvorved de ikke bør fejlfortolke beskeden. 

Doseringer 

Når et udkald igangsættes, bliver der altid angivet en dosering. Der skal oprettes mindst en 
dosering inden et udkald kan igangsættes.  

En doseringsspecifikation indeholder doseringsangivelser for de forskellige typer udstyr (tør-
stofspredere, fugtsaltspredere, lagespredere og kombispredere).  

Hver specifikation af en doseringsopsætning indeholder følgende: 

Navn på doseringen. Navnet er det, som vælges som ”Dosering”, når et udkald startes. 

Sortering. Angiver den rækkefølge, som doseringerne indbyrdes er sorteret i ved præsenta-
tion i statusbilledet. 

 

Figur: Opsætning af en doseringsspecifikation 
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Når doseringen er lavet, skal de forskellige doseringsopsætninger oprettes i listen nedenun-
der. Her skal findes opsætninger for de kombinationer af spredertyper og doseringskatego-
rier, man har: 

Doseringskategori. Her vælges mellem A, B, C og D. Den tilsvarende kategori er angivet på alt 
materiel. 

Spredertype. Her vælges mellem de fire typer ”Kun tørstof”, ”Tørstof + befugning”, ”Kom-
bispreder” og ”Lagespreder”.  

”Tørstof, g/m²”, ”Væske, g/m²” samt ”Befugtet” angiver den aktuelle indstilling for denne 
kombination af doseringskategori og spredertype. 

Lydfrase ved orientering. Her peges til den doseringsspecifikke frase i det omfang, man anven-
der udkaldsrobotten og ønsker en frase medtaget omkring doseringen. 

Når et udkald igangsættes, vil alle aktiviteter med opgave lig salt eller kombi få en af de an-
givne doseringer tilknyttet (tørstof, spredere m. befugtning, lagespredere eller kombispre-
dere). Den valgte dosering afgøres af materieltypen for det materiel, der er tilknyttet aktivite-
ten. Er der ikke angivet en materieltype på materiellet, antages det at være en spreder m. be-
fugtning. 

Hvert materiel kan tilknyttes en doseringskategori, hvorved forskellige typer af f.eks. kom-
bispredere kan få forskellige doseringsindstillinger ved samme overordnede doseringsvalg. 
Formålet er, at hvert materiel under udkald kan få præcis den dosering tilknyttet, der vil være 
optimal under hensyntagen til dens kapacitet og tekniske formåen. Sker der ingen tilknytning 
af doseringskategori på materiellet, antages doseringskategori ”A”. 

Der skal laves mindst en dosering med doseringskategori ”A” og det anbefales også at lave en 
dosering med navnet ”Tom” eller ”Ingen” til brug for udkald uden behov for dosering (f.eks. 
patruljer eller sne). 

Udkaldsårsager 

Når et udkald igangsættes, skal der angives en årsag. Udvalget af årsager samt forslag til dose-
ring fastlægges i dette vindue. Doseringen skal være registreret under [Doseringer] inden. Når 
brugeren vælger årsagen, kvitterer systemet samtidig med et forslag til dosering og evt. an-
vendelse af fugtsalt. 

Der skal oprettes mindst en årsag før et udkald kan igangsættes. 

Ved igangsætning af et udkald præsenteres årsagerne i rækkefølgen anført i sorteringsfeltet. 

Figur: Skærmbillede til opsætning af udkaldsårsager og anbefalet dosering 
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Alle årsager skal kategoriseres indenfor kategorierne ”Rim”, ”Frysende våde veje”, ”Sne” og 
”Andet”. Vinterman kan danne et udvalg af statistikker ud fra de angivne årsager samt årsags-
kategorien. 

Hvis udkaldsrobotten anvendes til orientering, kan der også tilknyttes en lydfrase til udkalds-
årsagen. 

Kontoopsætning til prislister 

Her kan angives en generel oversættelse fra opgaver og afregningsformer i Vinterman til tilhø-
rende kontonumre i et økonomisystem. Hvis man har forskellige konti i økonomisystemet for 
fx hhv. salt, kombi og snerydning på samme rute, kan man med fordel oprette en kontoopsæt-
ning. 

En prisliste kan tilknyttes en sådan kontoopsætning, således at kontonumrene ikke skal angi-
ves på alle prislisterne. Ved at angive dem i en fælles kontoopsætning, bliver det lettere at 
rette. 

 
Figur: Kontoopsætning til prislister 

 

En ny kontoopsætning skal oprettes før de enkelte kontonumre kan tilføjes via gruppen ”Kon-
tonumre”. Der kan angives et specifikt kontonummer for hver kombination af opgave og af-
regningsform. Samtidig bør/skal man oprette en kombination for alle de kombinationer, man 
bruger i prislisterne. 
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Bods/afvigelsesopsætning til prislister 

Hvis man ønsker at benytte afvigelser eller boder, kan der laves et standardkatalog over bo-
der. Mht. udkaldstid, gennemførelsestid og hastighed er det muligt at få afvigelser/boder op-
rettet automatisk. Bods/afvigelsesopsætningen kan efterfølgende tilknyttes en eller flere pris-
lister 

Selve registreringen af en afvigelse/bod sker i aktivitetsbilledet og alle afvigelser/boder vil 
fremgå i logbogen samt i oversigten over afvigelser. 

 
Figur: Opsætning af et katalog over afvigelser/boder 

 

Felterne anvendes på følgende måde: 

• Navn skal udfyldes med titlen på boden. Dette vil ende som beskrivelse på fakturagrund-
laget. Når boden ikke er automatisk, kan teksten og beløbet ændres inden den tildeles 

• Type: For typer forskellig fra ”Andet” anvendes feltet til at udpege, hvilken værdi Vinter-
man skal måle på ved automatiske boder 

• Automatisk bod. Er der markeret her, oprettes en eventuel afvigelse/bod automatisk, 
når aktiviteten afsluttes 

• Min tid og max tid anvendes til måling af, om boden skal udløses. Værdien er en over-
skridelse af fristen målt i minutter 

• Bod: Størrelsen af boden i kr. 
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Regelmæssige påmindelser 

Herunder er der mulighed for at opsætte påmindelsesregler. Det kan f.eks. daglig påmindelse 
om at udsende vejmelding.  

Datagruppen kan ajourføres når man ønsker det. De daglige påmindelser kan desuden slås fra 
på specifikke maskiner via en systemparameter. 

  

En regelmæssig består af følgende: 

• Påmindelsens navn. Anvendes til at identificere den aktuelle påmindelse. 

• Påmindelsens tekst. Selve beskeden. 

• Evt. kontakt til. Her kan angives, hvis en bestemt person eller firma skal kontaktes i forbin-
delse med påmindelsen. 

• Interval mellem påmindelserne. Intervallet angives i timer. 

• Tidspunkt. Det tidspunkt, hvor påmindelsen skal dukke op på, hvis det er en daglig påmin-
delse med et interval på 24 timer. 

• Dato/tid for næste påmindelse. Her kan det angives, hvornår den næste påmindelse skal 
ske. Når en påmindelse vises, opdateres dette tidspunkt med antallet af timer angivet un-
der ”Interval”. Ved at opdatere feltet til sæsonstart kan rykkere udenfor sæsonen undgås. 

• Seneste påmindelse kvitteret. Viser dato og tidspunkt for hvornår påmindelsen sidst blev 
set. 

• Vintercentral. Udfyldes, hvis påmindelsen kun skal ske til en enkelt vintercentral. 

 

Når tidspunktet for en påmindelse kommer, vises en knap på værktøjslinjen med et vækkeur 
samt teksten ”OBS”. Når der trykkes på knappen, vises beskeden som i eksemplet nedenfor, 
hvorefter ”OBS”-knappen forsvinder igen.  

 

Når påmindelsen vises, har vagten mulighed for at kvittere for at have set påmindelsen eller 
evt. udskyde den i 10 minutter. Hvis feltet ”Evt. kontakt til” er udfyldt, vil dette også kunne ske 
direkte via knappen ”Se/ring til”. 

Logbogen bliver automatisk opdateret når en bruger har kvitteret for at have set beskeden. 

 

 

Figur: Indtastning af regelmæssige påmindelser 
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Figur: Påmindelse, når den vises ved tryk på ”OBS” over billedet i statuslinjen 

 

Links til andet materiale 

Her kan der specificeres en adgang til andre systemer, dokumenter, regneark eller internetsi-
der, som man ofte anvender i forbindelse med Vinterman. Når et link er specificeret her, vil 
det kunne anvendes via værktøjslinjens genvejsknap. 

Det er ikke nødvendigt at specificere links til andet materiale for at kunne anvende Vinterman 
til udkald mv. Funktionen kan anvendes hvis og når man ønsker det. 

Link kan vælges via IE-knappen på værktøjslinjen vist nedenfor.  
 

 

 

 

 

 

Figur: Adgang til ”Links til andet materiale” sker via IE-knappen på værktøjslinjen 

 

Et link kan åbne et dokument, et program eller en internetside. Opsætningen af de enkelte 
links sker via nedenstående billede 
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Figur: Opsætning af et link til Vinterman præsentation på Vejsektoren 

 

Titlen er det navn, som brugere ser mens rækkefølgen angives af feltet ”Sortering”. 

Hvis linket er et traditionelt program (en exe-fil) eller et dokument (Word, Excel mv.) angives 
stien og navnet i kommandolinje-feltet. Knappen med de tre prikker giver mulighed for at ud-
pege programmet/dokumentet. 

Feltet ”Evt. parametre” anvendes, hvis et program skal have særlige opstartsparametre. 

Hvis en internetside skal vises, sættes referencen (URL’en) til siden i feltet ”Kommandolinje” 
(f.eks. http://www.vintertrafik.dk) hvorefter feltet ”Inter/intranet side” skal afkrydses. 

Feltet ”Associeret fil” afkrydses, hvis kommandolinjen er en reference til et dokument, hvor 
typen af filen afgør, hvilket program, der skal startes. 

 

Normaltidsskema 

Via prislisterne er det muligt at få Vinter-
man til at tage hensyn til normaltid og 
overtid ved bestemmelse af prisen for en 
aktivitet. Dette sker ved at tilknytte et 
normaltidsskema til en prisliste. Normal-
tidsskemaet beskriver den normale tid 
for hver af ugens syv dage. Samtidig angi-
ves størrelsen af overtidstillægget (i kr. 
eller procent).  Har man ikke behov for at 
skelne mellem normaltid og overtid ved 
afregning, udelades denne datagruppe.  

Figur: Et normaltidsskema med 300 kr./time i til-
læg udenfor normaltiden 

 

I eksemplet til højre vil mandag til søndag 
kl. 7.00-18.00 være normaltidsdelen af 
en uge. Timesatserne fra prislisten øges 
med 300 kr./time udenfor dette tidsrum. 
Alternativt kan der angives en lav og evt. 
høj procentsats for tillæg til timesatserne 
udenfor normaltidsperioden. 

Figur: Et normaltidsskema med 300 kr./time i tillæg udenfor nor-
maltiden 



Vinterman 

Dato: 21-10-2022  Side 41 

 

Hvis en prisliste ikke tilknyttes et normaltidsskema, antages hele døgnet at være normaltid, 
dvs. priserne i prislisten anvendes uden korrektion. 

Standard e-mail opsætning 

Vinterman kan sende en række mails. Mange af dem, har brugeren ingen direkte indflydelse 
på udseendet af, men omkring fakturagrundlag kan der nu opsættes forskellige standard e-
mails, således at man ved den enkelte udsendelse vælger den type, man har behov for. 

 

 
Figur: Opsætning af indholdet i en e-mail 

 

På billedet angives følgende: 

• Type af e-mail. Typen anvendes til at sikre, at man kun vælger blandt de rette mail-
opsætninger, når de skal bruges 

• Navnet på e-mail opsætningen 

• Overskrift – svarende til emne-feltet på en e-mail. For fakturagrundlag sættes over-
skriften automatisk 

• Modtagere – svarende til ”Til”-feltet på en e-mail. Dette styres også af Vinterman 
ved fakturagrundlag 

• Kopi sendes til. Adresser indsat i dette felt bliver tilføjet til ”Til”-feltet, når der afsen-
des mails 

• Indhold i mailen. Dette er selve teksten. 

 

Supertel opsætning 

Hvis man har anskaffet et eller flere IP-telefonnumre til udkaldsbrug hos Supertel – nu Facili-
com, kan de registreres i dette billede. Efter registreringen vil de kunne anvendes af 
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Vinterman via kontakt-knapperne i statusbilledet. Telefonløsningen giver mulighed for at styre 
en vilkårlig telefon eller anvende pc’en med et headset som udkaldstelefon. 

 

 
Figur: Supertel opsætning af IP telefonnumre 

 

Ved bestilling af telefonnumre hos Facilicom modtages følgende oplysninger, der inddateres i 
felterne på billedet: 

Lokal nr. Typisk de sidste cifre fra telefonnummeret. 

Nummer. Det komplette telefonnummer. 

Bruger, kode og konto. Alle tre oplysninger er fælles for alle de telefonnumre, man har bestilt. 
Det skal dog angives på alle numre. 

Prisindeks 

Menupunktet viser alle de prisindekser fra Danmarks Statistik, som Vinterman kan anvende. 
Menupunktet vedligeholdes af Vejdirektoratet og kan kun anvendes til at se værdien af et in-
deks. 

Grønt regnskab 

Vintermans statistikker indeholder mulighed for at opgøre salt og vandforbrug samt estimere 
diesel- og elforbrug i forbindelse med vinteraktiviteter. Dette menupunkt giver mulighed for 
at angive standardværdier for diesel og el-forbrug til brug for statistikkerne. 

Estimat sker ud fra følgende: 

Diesel: Aktivitetstiden tillægges en gennemsnitlig tomkørselstid og ganges herefter med et 
dieselforbrug pr. time for de forskellige rute- og opgavetyper. 

El: El-forbruget bestemmes ved at gange et antal watt pr. aktivitetstime samt et antal watt pr. 
liter lage.  
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Figur: Skærmbillede til opsætning af diesel og el-forbrug 

 

Enhedsforbruget i skærmbilledet nedenfor anvendes af Vejdirektoratet. Kommunerne kan an-
vende samme tal eller angive deres egne. Udfyldes registeret ikke, vil statistikkerne over die-
sel- og elforbrug være tomme. 

Helligdagskalender 

For at sikre korrekt beregning af overtid og normaltid anvendes helligdagsregisteret til at defi-
nere de dage, der er helligdage. Ved afregningen vil alle helligdage blive opfattet som søn-
dage. 

Vinterman indeholder som standard helligdage for den aktuelle sæson og ofte også nogle år 
ud i fremtiden. 

 

Helligdage markeres tillige i vagtplanen, således at denne lettere kan 
overskues. Vinterman indeholder som standard de normale helligdage 
til mindst den kommende sæson og typisk også nogle år fremefter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Helligdagsregi-
steret 
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Status for kommunikation 

Denne datagruppe ajourføres udelukkende af Vinterman selv (Vintercom ) og vil normalt blive 
afviklet på serveren eller en tilknyttet maskine. Vintercom tager sig af modtagelse af on-line 
data fra sprederne, afsendelse af e-mail og sms samt kommunikation med Vejdirektoratet. I 
vinduet vises status for Vintercoms arbejde mht. afsendelse af e-mail og sms’er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsætning af dataopsamling 

Hvis der anvendes automatisk dataopsamling fra saltspredere mv., skal der oprettes mindst 
en dataopsamlingsspecifikation for hver leverandør, hvor placeringen af datafilerne angives. 
Opsætning af dataopsamlingen beskrives nærmere i systemdokumentationen. Efter opret-
telse af dataopsamlingsspecifikationer, skal det enkelte materiel med on-line dataopsamling 
tilknyttes specifikationen.  

Systemopsætning 

Herfra kan der ske en række justeringer af Vinterman, således at systemet er bedst muligt til-
passet opgaven. Systemopsætning indeholder en række parametre gældende hele systemet, 
samt en side med parametre kun for den aktuelle maskine. Derudover er der funktioner i for-
bindelse med årskopiering mv.  

For hver Vinterman installation er der som minimum behov for at tilpasse ”Organization”, der 
angiver hvilken vejbestyrelse, som Vinterman dækker.  

 

Funktionen ”Systemopsætning” indeholder følgende områder: 

Opsætning af generelle parametre, dvs. værdier, der er gyldige for alle maskiner i en Vinter-
man installation. Disse værdier gemmes i databasen og ses i listen under fanebladet ”Vælg” og 
rettes enkeltvis på fanebladet ”Data”. Hvis man sletter en systemparameter, vil Vinterman 
selv gendanne den med et standardindhold når vinduet lukkes. 

Opsætning af lokale parametre, dvs. værdier, der kun påvirker den aktuelle pc. Disse værdier 
gemmes i Windows registreringsdatabase og rettes på fanebladet ”Lokal setup”. 

Gendannelse af slettede udkald. Hvis et udkald er slettet ved en fejltagelse, kan det gendan-
nes inklusive alle aktiviteter og logninger. 

De enkelte funktioner gennemgås mere detaljeret i det følgende. 

Figur: Status for Vintercoms arbejde mht. afsendelse af e-mail og sms’er 
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Figur: Listen over systemparametre i "Systemopsætning". Farver angives i heltalsfeltet og ses som farver på fa-
nebladet ”Data” ud for feltet ”Heltal”. 

 

Generelle parametre 

Parametrene i listen på ”Vælg” fanebladet har følgende funktion: 

AktLevTid anvendes til at bestemme timeout tiden i minutter for Vintercom aktiviteter. Vær-
dien angives i heltalsfeltet. Default er, at en aktivitet afsluttes efter 30 minutter uden modta-
gelse af nye data. 

AutoCallNoRepeat kan bruges til at undgå, at udkaldsrobotten gentager ens sekvenser i for-
bindelse med kaskadeudkald. Hvis f.eks. doseringen er ens for fire aktiviteter i samme opkald, 
kan det undgås, at denne gentages fire gange. Ved at sætte heltalsværdien til 1 undgås genta-
gelsen. 

AutoCallSendSMS angiver hvorvidt udkaldsrobotten også skal afsende en SMS med oplysnin-
ger til personerne, når den ringer. 

CANCELTIME angiver i feltet Heltalsværdi hvor mange minutter, et statusskift kan fortrydes. 

CheckDriver angiver hvorvidt Vinterman skal undersøge om chaufføren allerede er ude og 
køre, når der startes en ny aktivitet. Sættes heltalsværdien til 0, fås intet chauffør-check. Væl-
ges 1, vil Vinterman forbyde, at samme chauffør oprettes mere end en gang. Vælges 2, fås en 
advarsel, når samme chauffør kaldes ud mere end en gang. 

CombiCalc. Påvirker antallet af kombi-kørsler ved den månedlige forbrugsindrapportering. 
Standard er heltalsværdien 0 hvilket medfører, at antallet bestemmes ud fra antallet af timer 
divideret med 4. Sættes værdien til 1 fås i stedet det reelle antal registreret i Vinterman. 

EnableMobilIntra. Sættes heltalsværdien til 1, vil Vinterman kunne samarbejde med MobilIn-
tra fra KM5. Kun Silkeborg kommune anvender pt. denne funktionalitet. 

EquipmentKonto og EquipmentKontoVejr anvendes til at sætte indhold i drop-down lister un-
der udstyr, således at man let kan ramme et kontonummer fra ens økonomisystem. Anvendes 
primært af Vejdirektoratet. 
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FourEyes. Sættes heltalsværdien til 1, vil Vinterman kræve, at to forskellige personer godken-
der faktura forslag før de kan sendes til entreprenørerne. Begge personer skal desuden have 
rettigheder til at godkende faktura forslag. 

HideAutoCall. Hvis heltalsfeltet sættes til 0, vil knappen for start af udkaldsrobotten i aktivi-
tetslisten blive fjernet. Dette kan være en fordel, hvis man alligevel ikke anvender denne funk-
tion. 

HideRegDist. Sættes heltalsværdien til 1, vil felterne til valg af vintercentral, område og distrikt 
blive skjult på statusbilledet. Har man kun et område og et distrikt, vil det være en fordel at 
sætte denne værdi til 1. 

KTKShow. Sættes heltalsværdien til 1, vil Vinterman vise yderligere billeder og funktioner, der 
anvendes af Københavns Kommune samt Kommune Teknik København (KTK). Dette er bl.a. 
afdelingsregister, timesatser for personalekategorier mv. 

LogDefaultRoute. Sættes heltalsværdien til 1, vil Vinterman undlade at tilknytte den udpegede 
rute til en ny logning, når man står i aktivitetslisten.  

LogInstructions. Sættes heltalsværdien til 1, vil Vinterman gemme alle nye, rettelser og slet-
ninger af instruktioner i logbogen. Ønskes dette ikke registreret i logbogen, sættes værdien til 
0. 

LogTimeDiff. Anvendes til at fremhæve registreringer i logbogen, hvor systemtiden og den an-
givne tid er forskellige. Heltalsværdien angiver hvor mange minutters forskel på tiderne, der 
må være, før felterne fremhæves med farvet baggrund.  

LogTitles. Når der laves en ny logning i logbogen, kan der vælges mellem et antal titler udover 
at man kan digte selv. Opsætningen af standard titlerne sker tekstfeltet. 

LogTypes. Sættes heltalsfeltet til 0, skal brugeren ikke angive en logtype i logbogen. Default er 
1, der betyder at brugeren skal afkrydse mindst en logtype for hver logning. Bemærkningsfel-
tet anvendes samtidig til at styre titlerne på de første syv logtyper. Skrives der i bemærknings-
feltet, vil de første syv linier blive anvendt som afkrydsningsfelter. Fjernes al teksten, vil de 
normale tekster blive brugt. Det er ikke muligt at anvende mere end syv logtyper. 

Lokation. De to værdier angiver standard radius af hhv. den lille og den store cirkel ved brug 
på lokationer (se under [Stamdata], [Lokationer]). Erfaringerne hidtil har vist, at 20 meter og 
70 meter er passende.  

MapCheckNew. Giver mulighed for at undgå det automatiske check for nye grundkort. 

MapColorInactive. Angiver farven på en rute uden aktivitet. 

MapColorLastGPS. Angiver farven på GPS-punkterne, når der via Statusbilledets kort vises 
hvor udstyret har været i de seneste timer. 

MapColorDistPoints. Anvendes i forbindelse med præsentationen af dataopsamlingen. Angi-
ver i heltalsfeltet den maksimale afstand mellem to punkter for at Vinterman fortsat vil 
trække en linje mellem punkterne. Standard er 1.500 meter. 

MapRuteMinVISAfst. Feltet kommatal angiver den mindste acceptable afstand mellem to na-
bopunkter ved optegning af en rute. Angives 0 vil alle punkter blive medtaget. Feltet kan også 
sættes på fanebladet ”Geografi” for en specifik rute. Hvis der anvendes færre punkter (af-
stand > 0), vil kortets rutedel kunne tegnes og genereres hurtigere. 

MeldGIF afgør, om der sammen med en e-mail baseret melding også skal medsendes en ved-
hæftet gif-fil med billedet ”Seneste saltning”. 
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MeldNorm, MeldSalt, MeldSnow. Feltet kommatal angiver den normale levetid i timer for vej-
meldingerne. MeldNorm fastsætter levetiden for en melding omkring normalt føre, MeldSalt 
beskriver levetiden af en melding omkring saltning mens MeldSnow beskriver levetiden af alle 
andre meldinger.  

MeldSMSInclBem. Påvirker indholdet i meldinger, der sendes som sms. Sættes heltalsværdien 
til 1, vil meldinger afsendt pr. sms indeholde de første 60 tegn af bemærkningsfeltet nederst 
på meldingerne. 

 

 

Figur: Eksempel på systemparameteren ”LogTypes” 

 

MeldSMSVejVejr. Påvirker indholdet i meldinger, der sendes som sms. Heltal sættes til mellem 
0 og 3 mht. indholdet i sms-meldinger. Det anbefales at vælge 3, da sms’er godt kan være 
store nu om stunder.  

NBSORTADD kan sættes til en heltalsværdi. Værdien vil blive tillagt en aktivitets sorteringsfelt 
når aktiviteten afsluttes. Derved vil aktiviteten flytte ned i bunden af aktivitetslisten. 

PostDating. Sættes heltalsværdien til 1, vil man kunne fremdatere statusskift. Standard er 0, 
hvilket vil forbyde muligheden for at fremdatere et statusskift. 

RestartActRound. Anvendes til at afgøre udfyldningen af feltet ”Tidsafrunding” og ”Hensyn til 
min. udkaldstid” ved genstart af aktiviteter. Sættes værdien til 0, vil der udfyldningen være 
”ingen afrunding” og ”ingen hensyn” mens værdien 1 vil medføre afkrydsning. 

Ruteportal. Sættes heltalsværdien til 1, vil vejbestyrelsen blive synlig på Vinterman.dk/rute-
portal. De enkelte ruter skal også markeres som værende synlige for at kunne vises. 

SAPConnect. Anvendes kun hos Vejdirektoratet til at tillade forbindelse mellem Vinterman og 
SAP. 

SPROOMConnect. Anvendes til at ”tænde” for SPROOM-fobindelse til OUOIBL-fakturering på 
vegne af entreprenørerne. Til test i Herning kommune i sæsonen 2019-20. 

SaltBestilling. Sættes heltalsværdien til 1, vil vejbestyrelsen blive synlig på Vinterman.dk/salt-
bestilling. Man vil skulle have et login under [Firmaer og personer] for at kunne logge på. 
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SaltVaegtPct. Angiver den vægtprocent, der anvendes ved saltlage hvis værdien ikke er angi-
vet specifikt på den enkelte materialekonto. 

ShowReloadButton. Sættes heltalsværdien til 1, vil der blive vist en knap til ”Genlæsning” un-
der aktivitetslisten i statusbilledet.  

ShowStatusXXX. Heltalsværdien anvendes til at tænde og slukke for fem af statusbilledets fa-
neblade. Det gælder Chat-siden, værkstedssiden, instruks-siden, remindere samt den nye ud-
kaldsrapport. Check også parameteren VVVVisible samt SUKVisible. 

SletUdkaldVisible. Sættes værdien til 1, vil det kun være muligt at slette et udkald i forbindelse 
med bogføringen. Værdien kan ikke rettes hos Vejdirektoratet. 

StateChangeHour. Heltalsværdien (X) anvendes ved brug af knappen ”Skift status (tid)” i akti-
vitetslisten. Hvis tiden for sidste statusskift er mere end X timer fra aktuel tid, vil denne tid 
blive foreslået. Ellers foreslås aktuel tid. Formålet er at lette efterfølgende inddatering af ud-
kald.  

StateDutyRoasterSho. Angiver hvorvidt Vinterman skal vise/skjule fanebladet i statusbilledet 
med vagtplaner og vagtbytte. Standard er heltal lig 1 svarende til at fanebladet er synligt. 

StateMemoShow. Angiver hvorvidt Vinterman skal vise/skjule fanebladet ”Memo” i statusbil-
ledet. Standard er heltal lig 1 svarende til at fanebladet er synligt. 

StdDutyRoster angiver navnet på vagtrulle holdet. Anvendelse af store og små bogstaver i hol-
dets navn skal være præcis som anført i denne parameter.  

StdBallastText. Udfyldes tekstfeltet vil teksterne ”Ballastering” i prislisten og aktivitetsbilledet 
blive overskrevet med den angivne tekst. Formålet er, at nogle anvender dette til at udskrive 
tillæg for genlæsning. 

SUKVisible. Sættes heltalsværdien til 1 vises et faneblad yderligere i statusbilledet. SUK anven-
des til småudkald mv. 

UDKALDSORT. Sættes heltalsværdien til 1 vil aktivitetslisten ikke blive sorteret efter udkald, 
men udelukkende efter sorteringsorden. 

UPDATETIC angiver antal sekunder i heltalsfeltet mellem opdateringer af kortskærmen. 

VVVVisible angiver i heltalsværdien hvor vidt to forskellige udgaver af fanebladet Vej- og Vejr 
Vurdering (VVV) i statusbilledet skal være synligt. Ved 0 vises ingen VVV, mens værdien 1 viser 
udgaven, der anvendes af Københavns Kommune. Vælges værdien 2, vises udgaven, der tidli-
gere har været anvendt af Vejdirektoratet. 

VinterComAlive angiver i datofeltet hvornår Vintercom sidst har kørt. Parameteren må ikke 
ændres og anvendes af Vinterman internt. Hvis heltalsværdien sættes til 1, vil Vinterman’s lø-
bende check af hvorvidt Vintercom kører blive slået fra. Dette kan være en fordel i sommerpe-
rioden. 

WarnSalt. Sættes heltalsværdien til mere end 0, vil systemet advare, hvis salt- eller lageforbru-
get for en aktivitet er større end heltalsværdien. Et bud på et advarselsniveau er 9999. 

WorkNote og WorkNoteNoLok angiver hvorvidt det skal være muligt at udskrive dagssedler 
fra statusbilledet. Sættes WorkNote til et tal større end nul, vil knappen under aktivitetslisten 
blive synlig. Tallet angiver samtidig antallet af kopier, der som default udskrives. Sættes Wor-
kNoteNoLok til en, vil lokationerne ikke blive medtaget på dagssedlen. 

Alle parametre har en kort beskrivelse tilknyttet i databasen. Der vil løbende blive tilføjet nye 
parametre efter behov. 
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Lokal pc-opsætning 

Lokale parametre er kun gyldige for den pc, de ændres på. Parametrene på denne side gem-
mes i Windows registreringsdatabasen. Når en parameter ændres, skal man afslutte med tryk 
på ”Gem” for at gemme ændringen i registreringsdatabasen.  

Figur: Lokal opsætning på en Vinterman pc 

 

De enkelte parametre anvendes til følgende: 

Brug prefix til telefonløsning. Markeres her, sættes automatisk f.eks. et nul foran alle telefon-
numre, når der ringes ud. Dette kan være nødvendigt, hvis Vinterman styrer en telefon, hvor 
der skal ringes 0 for at få en ekstern linje. 

Brug PC-Dialer og… Udfyldes her, vil Vinterman anvende EuriTel softwaren til telefonopkald på 
denne pc. Det kræver, at Ascom PC-Dailer er tilsluttet og at den tilhørende software er instal-
leret. Stien til EuriTel softwaren skal angives her. Stien er forudfyldt svarende til standardin-
stallation af EuriTel på en dansk Windows XP installation (!). 

Brug SuperTel telefonløsning. Markeres her, vil den aktuelle pc kunne anvende SuperTel tele-
fonløsningen. Har man fælles telefonnumre mellem flere pc’er, kan man desuden markere 
for, at telefonnummeret frigives automatisk, når man logger af Vinterman. 

Brug ip telefon Snom 3xx/8xx telfonløsning. Her markeres og angives en ip adresse, hvis man 
har et sådant telefonanlæg 

Brug Avaya telefonløsning. Her markeres og angives en adresse, hvis man har et sådant tele-
fonanlæg 

Alarm med lyd. Fjernes afkrydsningen fås intet ”beeb” ved alarmer. Bemærk: Windows stan-
dard ”beeb” fungerer ikke på alle pc’er 

Regelmæssige påmindelser… Markeres her, vil daglige påmindelser blive vist på denne ma-
skine. Typisk vil der kun være afkrydset her på den normalt anvendte maskine i vagtstuen 

Hent systemtid fra Firebird serveren. Det anbefales at afkrydse her 
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Indlæs rutegeografi for alle bestyrere (kun VD). Hos Vejdirektoratet kan man vælge også at få 
alle kommunernes ruter præsenteret på kortet. Dette sløver dog Vinterman markant i såvel 
opstart som ved åbning af kortbilledet 

Opstarts faneblad på statusbilledet. Hvis man anvender fanebladet med instrukser, bør dette 
vælges som standard opstartsbillede i vagten. Står pc’en på f.eks. en saltplads, kan det overve-
jes at lade den åbne på ”Aktiviteter” 

 

4. Stamdata 
Under stamdata findes de datagrupper, der mere naturligt forbindes 
med oprettelse af et vinteradministrationssystem. Datagrupperne skal 
ajourføres i den nedenfor nævnte rækkefølge inden sæsonen starter, 
men dog først efter indledende ajourføring under menupunktet ”Op-
sætning”. 

Firmaer og personer 

Alle firmaer og personer med relationer til vintertjeneste skal oprettes i Vinterman og identifi-
ceres med et sæt initialer. Sammen med personer og firmaer registreres telefonnumre, e-mail 
og sms kontaktoplysninger samt adgangsrettigheder til Vinterman. 

Telefonnumre, e-mail og sms-adresser kan anføres senere, men alle brugere af systemet skal 
oprettes tidligt. Alle koder til Apps er også registreret her. 

Billedet nedenfor viser en liste over firmaer og personer, der er registreret i Vinterman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Liste over firmaer og personer i Vinterman 

 

Selve listen anvendes til at finde den række, man ønsker at arbejde med. I listen sorteres der 
efter den markerede kolonne. Som i eksemplet ovenfor er der mulighed for at søge med brug 
af en * som wildcard. Søges f.eks. på ”*eter” fås en masse Peter og Petersen navne. 

 

De to knapper har følgende funktion: 
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• ”Multi-ret” giver mulighed for at rette brugerrettigheder mv. for alle de udpegede per-
soner 

• ”Sæt kolonneopsætning” giver mulighed for at kopiere sin egen kolonneopsætning til de 
udpegede personer. Knappen findes kun i driftsudgaven af systemet og kan kun anven-
des af en administrator 

Når den rette person eller firma er fundet, vises oplysningerne om vedkomne på fanebladet 
data. 

Figur: Billede til angivelse af stamoplysninger om en person eller et firma. 

 

Den øverste halvdel indeholder oplysninger omkring personen eller firmaet, mens den neder-
ste indeholder oplysninger om alle telefonnumre, e-mails mv. tilknyttet personen eller fir-
maet. Numre og adresser kan først oprettes og indtastes, når personen eller firmaet er opret-
tet (dvs. efter tryk på check-mærket). 

Gruppen ”Navn mv.” 

Følgende felter skal fremhæves: 

Initialer. Dette felt anvendes til at identificerer personen/firmaet i resten af systemet.  

Navn. Feltet bør udfyldes, idet mange funktioner viser navnet udfor initialerne. 

Adresse type. Anvendes til at gruppere personer og firmaer i forskellige kategorier. Flere ste-
der vil lister over firmaer og personer være begrænset svarende til adressetypen. 

Sortering. Denne værdi kan anvendes til at gruppere personerne i listen på første faneblad. 

Evt. firma. Her angives hvilken organisation, man tilhører. Det er væsentligt at udfylde for per-
soner tilknyttet en værkstedsentreprenør. 

Vintercentral. En person/firma kan tilknyttes en vintercentral. Sker det ikke, vil personen/fir-
maet altid kunne ses. 

Felterne til adresse, postnr og by udfyldes kun hvis man ønsker disse oplysninger registreret i 
Vinterman. 
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Gruppen ”Medarbejderinformation”  

anvendes primært af Københavns Kommune. Listen med afdelinger kan kun ajourføres, hvis 
de særlige funktioner tilegnet Københavns Kommune er slået til via systemparameteren 
”KTKShow”. 

Gruppen ”For firmaer”  

• Angivelse af CVR-nummer for firmaer. Skal udfyldes, hvis der anvendes selvfakturering 

• ID i økonomisystem skal ligeledes udfyldes, når der sker en overførelse af data til økono-
misystemet via krydset nedenfor 

• Fakturagrundlag sendes til økonomisystem. Data overføres kun, hvis der er afkrydset 
her. 

• Angivelse af momsfri afregning 

• Fakturamodtager (til selvfakturering). Anvendes til at markere kommunens egen modta-
ger-adresse, når SPROOM selvfaktureringsløsningen anvendes. EAN-nummer skal også 
udfyldes i dette tilfælde 

Gruppen ”Adgangsrettigheder” 

Alle initialer, der er oprettet i dette register, vil kunne få en rettighed til at logge på Vinter-
man. Adgangsrettighederne i Vinterman er opdelt en del kategorier. Det anbefales dog ude-
lukkende at anvende de fem kategorier nedenfor: 

Ingen. Der gives ikke adgang til Vinterman. 

Gæst. Der gives læseadgang til det meste af systemet ekskl. prislister, bogføring og standard-
rapporter. 

Vagt. Vagter samme adgang som gæster plus mulighed for at arbejde i statusbilledet. En vagt 
kan generelt lave alt omkring udkald og er den primære adgangsrettighed i Vinterman. 

Superbruger. Superbrugere kan rette i det meste af systemet med undtagelse af menupunktet 
”Opsætning”. Her har en superbruger kun læse-adgang. 

Administrator. Denne rettighed giver ingen begrænsninger. 

 

Udover den generelle adgangsrettighed er der fire yderligere rettigheder, der kan afkrydses: 

Må kunne se priser. Hvis der ikke er markeret her, vil man ikke kunne se priserne. En admini-
strator kan dog altid se priser. 

Må godkende faktura forslag. Hvis 1. og 2. godkendelse af faktura forslag til entreprenører an-
vendes, vil begge personer skulle have denne rettighed. Tilsvarende kræves denne rettighed, 
hvis man skal kunne godkende værkstedets specifikation af en reparation. Hos Vejdirektoratet 
vil der kunne angives en beløbsgrænse for 2. godkendelse. 

Må bruge Ruteportal/Saltbestilling. 

Må kunne bruge Vinterman Melding… Anvendes kun hos Vejdirektoratet for at sikre, at kom-
muner uden Vinterman kan sende Vintermeldinger. 

 

• Knappen ”Sæt kodeord = Initialer”:  En administrator kan anvende denne knap til at 
slette en persons kodeord, hvis vedkomne har glemt det. Herefter vil personen kunne logge 
på med sine initialer som kodeord (husk at anvende store bogstaver). 
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Ændring af adgangsrettigheder kan kun foretages af en administrator. 

Roller 

Rolle kan rettes af administrator. På loginbilledet vises en liste over personer med tilknytning 
til Vinterman projektet. Denne liste ajourføres på baggrund af opsætningen her, hvor en per-
son kan tildeles en af følgende roller: 

Vinterman systemansvarlig 
Vinterman arbejdsgruppemedlem, forventes også at være systemansvarlig 
Orientering fra arbejdsgruppen 
Support omkring Vinterman 

Der findes yderligere roller, der kun har effekt at vælge hos Vejdirektoratet.  

Alle, der har en af de første tre roller, vil modtage mails fra Vinterman arbejdsgruppen. Det er 
vigtigt, at hver kommune/entreprenør sørger for at vedligeholde deres egne oplysninger om-
kring hvem, der skal modtage information fra Vinterman arbejdsgruppen.  

Elektroniske kontaktoplysninger 

Alle personer og firmaer har en liste med telefonnumre, e-mail adresser tilknyttet på billedet 
med adresseoplysninger.  

 
Følgende felter skal fremhæves: 

”Type” og ”Sortering”: Telefonnumre tildeles en af typerne ”Midlertidigt”, ”Normalt”, ”Fast bil 
tlf.”, ”Andet”, ”Webside”, ”E-mail”,  ”RFID” eller ”App kode”. Listen sorteres overordnet efter 
typen og herefter efter sorteringsfeltet. 

 

”Mail anvendes til”: Udfyldes feltet, kan man begrænse anvendelsen af en e-mail adressse. 
Angives intet, modtages alle mails på adressen.  

”Robot rækkeflg.”: Hvis udkaldsrobotten skal ringe til et telefonnummer, skal dette felt udfyl-
des med en værdi. Angives en værdi ud for flere telefonnumre på samme person/firma, vil ud-
kaldsrobotten først ringe til nummeret med det laveste tal. 

”SMS”: Her afkrydses, hvis telefonen kan og må modtage sms’er fra Vinterman. 

 

De fire knapper over kontaktoplysningerne anvendes på følgende måde: 

1. ”Kontakt”: Giver mulighed for at lade computeren ringe (hvis der er en telefon til-
knyttet computeren) til den aktuelle person eller firma 

2. ”Send chauffør app kode”: Den vil sende et antal aktiveringskoder til det nummer el-
ler den e-mail, der peges på. Koderne vil herefter fremgå under telefonnumre/e-
mails i listen. Disse koder må ikke rettes. Sletter man linjen med koden, vil app-bru-
geren længere kunne anvende den pågældende app til at logge på med.  

3. ”Send tilsynsapp kode: Kan kun sende en enkelt kode pr. sms til et telefonnummer.  
4. ”Flyt app kode”: Flytter den udpegede kode til den person/firma, man vælger efter 

at trykke på knappen. Bruges hvis en person har fået en kode, men at den f.eks. 
skulle være bundet til entreprenøren i stedet.  
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Inden man indtaster telefonnumre mv. skal personen/firmaet være oprettet (dvs. efter tryk på 
det øverste check-mærke). 

Fanebladene ”Prislister…” og ”Vagtplaner...” 

De to faneblade anvendes til at få et overblik over i hvilke relationer, et sæt initialer indgår.  

 

Firmaer og personer: Relationer til andre registre. 

 

De to faneblade viser hhv. Prislister, køretøjer, grupper, vagtplaner og vagthold, som initia-
lerne indgår i. For hver datagruppe er det desuden muligt at udføre to eller tre funktioner via 
knapperne under listerne: 

Slet. Alle udpegede dataelementer i listen ovenfor knappen slettes. 

Erstat alle med. Her kan initialerne erstattes med valget fra drop-down listen til højre fra 
knappen. 

Tilføj. For grupper til meldinger samt vagthold kan man tilføje den aktuelle person til en ny 
gruppe/vagthold via denne knap. Alternativt kan dette ske via grundfunktionerne for grupper 
til meldinger og vagthold. 

Generelt bør man i sæsonen ikke slette personer, hvis de har ”været aktive” i Vinterman-regi. 
Hvis personer eller firmaer slettes, der har været anvendt under udkald, vil disses initialer ikke 
længere kunne ses på de pågældende aktiviteter. Når Vinterman klargøres til den kommende 
sæson, kan firmaer og personer, som ikke længere er aktive, slettes uden problemer. 

Fanebladet ”Billeder” 

På fanebladet ”Billeder” kan man tilknytte et billede af personen. Billedet vil herefter blive vist 
i Vinterman når man anvender ”Kontakt”-knapperne til at ringe til personen.  
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Figur: Billeder tilknyttet en person eller et firma 

 

Grupper til meldinger mv. 

En ”Gruppe til meldinger” er en samling personer og/eller firmaer, som man kan sende en vej-
melding og udkaldsrapporter til. Vejmeldingerne kan udsendes pr. e-mail eller sms, hvor e-
mail meldinger er mere informative og normalt også indeholder et kort over ruterne, der mel-
des for.  

 

Figur: Tilknytning af personer og firmaer til en gruppe 

 

For hver person/firma angives det desuden, hvorledes meldingen skal modtages (pr. e-mail 
eller sms). 

Når en ny gruppe oprettes, skal gruppen gemmes (via tryk på Gem-flueben) inden gruppens 
medlemmer kan tilføjes. En default modtagergruppe for meldinger kan sættes op under [Op-
sætning], [Kort] og [Meldingsområder]. 

Generelt er der server-siden (dvs. Vintercom), der står for selve udsendelsen af e-mails og 
sms’er. Det sendes ikke fra den pc, der bestiller udsendelsen.  
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Nødplan grupper 

Personer og firma i grupper af typen Nødplan vil hver dag kl. 17:00 få tilsendt et regneark 
med vagtplan, vagtbytte og referenceplan for de næste dage. Dette regneark kan anvendes 
til manuelle udkald i tilfælde af større systemnedbrud. 

Materialekonti 

Materialekonti anvendes til at fordele forbruget på ruterne i grupper svarende til hver materi-
aletype, man anvender fra den enkelte plads. En materialekonto indeholder oplysninger om 
køb og salg af salt, grus eller andre tømidler.  

Det er muligt at oprette et antal materialekonti. Materialekonti oprettes kun, hvis man ønsker 
at adskille flere typer materialer eller f.eks. forbrug på flere pladser. Har man fælles pladser 
med Vejdirektoratet, vil det også lette forbrugsopgørelsen at arbejde med materialekonti. 

Via standardrapporterne er det muligt at opgøre forbruget pr. materialekonto i form af såvel 
tørstof som lage. Forbrug i forbindelse med gennemførte aktiviteter kan desuden opgøres 
for hver enkelt saltkonto. 

I referenceplanen afgøres hvilken materialekonto, der normalt anvendes – evt. suppleret med 
en alternativ konto (f.eks. til grus). I forhold til tidligere, posteres såvel tørstof- som lagefor-
brug på samme konto så længe det er samme materiale, der opløst i vand er lig lagen. 

Fanebladet ”Kontooplysninger” 

Fanebladet vist på næste side indeholder de generelle oplysninger om materialekontoen. 

Gruppen ”Kontoens navn og placering”: 

Kontonavn skal angives og anvendes efterfølgende som nøglen i Vinterman 

Plads. Et tekstfelt til at fortælle, hvilken plads kontoen er tilknyttet. Feltet kan udfyldes efter 
behov 

Ejer af pladsen samt kommunal andel. Kun relevant, når Vejdirektoratet og kommunen deler 
en plads 

Figur: En materialekonto 
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Gruppen ”Materiale, kapacitet og priser: 

Materialetype og kommentar angives efter behov 

Vægtprocent og vægtfylde skal angives, hvis kontoen anvendes til lage. Ofte vil saltlage have 
en vægtprocent på 22 samt en vægtfylde på 1,17. 

Kapacitet angives efter behov 

Enhedspriserne anvendes i standardrapporterne til bestemmelse af prisen på den enkelte ak-
tivitets saltforbrug og kan ofte være prisen inklusive håndtering, dvs. pladsmand, plads mv. 

Der skal tilknyttes en prisliste for salt og lage til kontoen hvis saltbestillingsmodulet www.Vin-
terman.dk/saltbestilling anvendes. Prisen i prislisten vil være afregningsprisen overfor leveran-
døren 

 

Nederst angives oplysninger om åbning af port mv. fra chauffør app’en. Dette vil kun fungere 
hos Vejdirektoratet. 

Fanebladet ”Posteringer” 

På fanebladet ”Posteringer” vil vises og udføres alle de registreringer, der er sket manuelt på 
kontoen. Direkte forbrug via aktiviteterne fremgår ikke her. 

Alle registreringerne har en af følgende typer: 

Flytning. Dvs. salt og/eller lage er flyttet fra en plads (materialekonto) til en anden. Kontoen, 
hvor salt eller lage er flyttet fra, har negative tal i posteringen 

Forbrug via anden Vinterman. Kommunalt forbrug på en plads, der deles med Vejdirektoratet. 
Forbrug af denne type vil kun forekomme på åbne saltkonti 

Forbrug via net/sms. Der er registreret forbrug på kontoen via en webside eller modtaget via 
sms 

Levering. Registrering af leverance af salt 

Lagerkorrektion. Hvis saldoen på opgørelsen ikke stemmer med en lageropgørelse, kan der 
registreres en positiv eller negativ lagerkorrektion 

Statusopgørelse. I stedet for en lagerkorrektion kan der registreres en statusopgørelse, dvs. 
mængden af salt og lage, der aktuelt er til stede. Forbrug efter denne dato vil regnes i forhold 
til denne statusopgørelse 

 
Figur: Posteringer udført på en materialekonto 

 

http://www.vinterman.dk/saltbestilling
http://www.vinterman.dk/saltbestilling
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Leverancer kan registreres direkte på materialekontoen via ovenstående billede. Anvender 
man den nye funktion til saltbestilling, bør man i stedet registrere leverancerne via denne nye 
funktion. De vil dog altid kunne ses i ovenstående billede uanset hvor de registreres. 

Lokationer 

En lokation er et sted, hvor der udføres vintertjeneste, f.eks. en p-plads foran en virksomhed 
eller en institution. Lokationer er geografisk stedfæstet med en adresse samt et GPS-punkt. 
Lokationer bruges typisk, når man sælger vinteropgaver. Lokationerne kan efter oprettelse 
tilknyttes en eller flere ruter. Under udkald kan start og slut for de enkelte lokationer registre-
res automatisk af chauffør-app’en eller manuelt i statusbilledet. 

Fanebladet ”Vælg” 

Dette billede viser en oversigt over alle lokationer, der er oprettet. Lokationer er steder, der 
udføres vintertjeneste på. For private entreprenører er det kunder og i kommunerne vil det 
ofte være institutioner eller boligforeninger mv., hvor der skal ske en afregning for hvert be-
søg.  

 

Figur: Lokationer – fanebladet ”Vælg” 

 

Tre særlige funktioner på dette faneblad skal fremhæves: 

Begrænsningsmuligheden ”Lokationsnavn, brug evt. *”. Via denne funktion kan man be-
grænse listens indhold til lokationer, der matcher det angivne. Angives fx ”*tion*” vil alle lo-
kationer med tion et sted i navnet blive vist. Bemærk, dog, at store og små bogstaver be-
handles forskelligt 

 

Knappen ”Valgte lokationer: Multi-ret”. Knappen giver mulighed for at rette udvalgte felter 
som område, afstande mv. for et større antal lokationer samtidig 

 

Knappen ”Excel: Lokation-rute sammenhæng”. Denne knap starter en større eksport af loka-
tioner, de tilhørende ruter, priser mv. og danner en rapport hen over flere faneblade i Excel. 
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Fanebladet ”Lokationen” 

Efter oprettelse kan lokationerne tilknyttes en eller flere ruter og dermed indgå som lokati-
onsaktiviteter i et udkald, når ruten kaldes ud. Passage af lokationerne registreres automatisk 
af Vinterman App’en, når en lokation er i udkald. 

 

 
Figur: En lokation i Vinterman 

 

Gruppen ”Lokationen” 

Navn/ID på lokationen. Dette navn vil være synligt under udkald samt for chaufføren i 
App’en og skal derfor være unikt 

Kundes ID på lokationen ender på fakturagrundlaget 

Areal. Anvendes til egen registrering af lokationens størrelse 

Sortering. Når lokationerne vises under udkald, vil de optræde under ruten sorteret efter 
dette felt og herefter alfabetisk efter navnet på lokationen 

Gruppen ”Fakturaindhold og notifikation” 

Vis tider. Her vælges mængden af information på fakturagrundlaget 

Medtag ”Ingen afregning” på fakturagrundlaget ved salgsafregning 

Registrering af salt. Afkrydses her, vil chaufføren skulle angive et salttal på app’en, når den 
pågældende lokation tages 

Notifikation kan indeholde enten en e-mail eller et telefonnummer. Der vil så afsendes en e-
mail eller sms efter hver afsluttet lokationsaktivitet på adressen 

Send notifikationer straks. Normalt sendes notifikationer altid straks, men anvendes system-
parameteren ”Notifikation” med værdien 1, vil notifikationer ikke blive afsendt før vagten 
gør dette manuelt i statusbilledet. I dette tilfælde kan de tvinges til at blive sendt automa-
tisk ved at afkrydse her  
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Gruppen ”Adgang og beredskab” 

Felter til nøgle, udlevering og dato kan anvendes efter behov. De fremgår også i listen på 1. 
faneblad og der kan sorteres efter dem 

Beredskabsperiode kan anføres efter behov. Felterne kan anvendes til eget formål og Vin-
terman vil oprette et udkald på lokationen uanset om man er indenfor eller udenfor bered-
skabsperioden 

Gruppen ”Tilknytning” 

For at lette søgningen i lokationer, kan disse tilknyttes Vintercentral, område og distrikt 

Gruppen ”Postadresse og kontaktperson” 

Adresse, postnummer og by medtages på fakturagrundlaget 

Oplysninger om kontaktperson er medtaget til eget brug 

 

Når der er angivet en adresse, vil knappen ”Find position fra adresse” kunne anvendes til at 
finde et bud på positionen.  

Gruppen ”Positioner til automatisk registrering” 

Disse felter behøves kun udfyldt, hvis Vinterman App’en skal anvendes til automatisk at regi-
strere besøg på lokationen. 

 

- Start- og evt. anden slutposition. Normalt har en lokation kun én position. Enkelte 
kan dog have en særlig startposition samt en alternativ slutposition.  

- Geotag ankomst og afslut afstande. Standardværdierne vil fremgå af de grå felter og 
bør kun overskrives i særlige tilfælde, hvor to lokationer ligger meget tæt eller at en 
lokation er meget stor 

Under transport vil App’en lede efter startpunkter, der ligger indenfor ankomst-afstanden. 
Når et sådant punkt findes, startes lokationsaktiviteten. Afslutningen er forskellig afhængig af 
om der er en eller to positioner for lokationen: 

- Haves kun én position vil lokationsaktiviteten afsluttes automatisk igen, når slutafstan-
den til punktet overskrides 

- Haves to positioner vil lokationsaktiviteten blive afsluttet, når man kommer indenfor 
ankomstafstanden til slutpunktet. Slutpunktet kan derfor med fordel placeres 50-100 
meter væk af den vej, man forlader lokationen 

Den mest brugte mulighed er anvendelsen af en startposition og så udelukkende udnyttelse af 
en større slutafstand. 

Feltet ”Bemærkning til hhv.” 

Bemærkningen til vagt og chauffør vil være synlig for vagten under udkaldet. Typisk vil service-
niveau mv. fremgå her, således at lokationen kan fravælges, når der er behov for dette. Be-
mærkningen er samtidig synlig for chaufføren i App’en og kan derfor også indeholde specifik 
information til ham. 

Bemærkningen til egen brug vises kun her i lokationsbilledet. 
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Fanebladet ”Afregning” 

Indeholder normalt reference til økonomisystemet samt angivelse af prisliste for salgsafreg-
ning. 

 
Figur: Felter omkring speciel afregning af en lokation 

Gruppen ”ID i økonomisystem …” og ”Prisliste for salg” 

Her anføres normalt kun en primær økonomi-ID samt en primær prisliste for salg af lokatio-
nen. I tilfælde hvor flere deler regningen for samme lokation, kan der registreres op til tre for-
skellige prislister med tilhørende sags-/opgavenumre til økonomisystemet. Begge oplysninger 
vil være synlige på fakturagrundlaget. 

”Ruter, som lokationen indgår i” 

Her vises de ruter, som betjener lokationen. Knappen giver mulighed for at åbne registeret 
over ruter for let at kunne lave tilretninger. 

Gruppen ”Fakturaoplysninger…” 

Her kan der angives specifikke afregningsoplysninger, der overskriver de normale oplysninger 
indsat under [Firmaer og personer]. 

Gruppen ”Ved salg af ruten…” 

Anvendes til at ændre salgsafregningen for hele ruten ved at fradrage tid anvendt på lokatio-
nen samt en fast transporttid. Dette kan anvendes, hvis man kører en rute på timesats, hvor 
der tages et par lokationer undervejs. Dermed belaster besøgene på lokationerne ikke rutens 
samlede salgsafregning. 

Fanebladet ”Lokation på kort” 

Lokationens position vises på kortet og kan ændres. 
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Figur: Kort med lokationens placering vist med den grønne tegnestift. 

 

På kortbilledet vil positionen for lokationen blive vist på Google Maps. En grøn knappenål vi-
ser startpunktet mens en rød nål viser slutpunktet, hvis dette er angivet. Knapperne over kor-
tet har følgende betydning: 

 
- Placer start/slut punkt: Sætter en grøn eller rød nål på kortet hvis der ikke er en i for-

vejen 
- Fjern start/ slut punkt: Fjerner den grønne/røde nål, hvis den er på kortet 
- Gem punktrettelser: Gemmer nålenes aktuelle placering i databasen 
- Feltet ”Baggrundsrute” kan anvendes til at få tegnet en valgt rute på kortet 

Figur: Lokationsaktiviteter på den aktuelle lokation 
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Fanebladet ”Lokationsaktiviteter” 

Via dette faneblad er der en hurtig adgang til alle aktiviteter, der har omfattet den aktuelle lo-
kation inklusiv deres købs- og salgspriser. 

Knappen ”Se/ret aktivitet” giver mulighed for at åbne aktiviteten, hvor den tilhørende lokati-
onsaktivitet er gennemført. 

Fanebladet ”Billeder/dokumenter” 

Via dette faneblad kan der indlægges pdf-filer eller jpg-filer omkring lokationen, fx skitse af 
hvor der skal saltes eller hvor sne kan lægges. Billeder og dokumenter vil kunne ses fra chauf-
før app’en under udkald. 

Fanebladet ”Alle lokationer på kort” 

Via dette billede kan der fås et overblik over alle lokationernes placering samtidig med at loka-
tionerne kan gemmes i forskellige GIS-formater. 

Kortet viser kun de lokationer, der er medtaget i listen på første faneblad, dvs. der tages hen-
syn til de begrænsninger, der er inddateret der. 

 

De to knapper over kortet 
gemmer kortets lokationer 
i hhv. kml- og shp-format 
til brug i forskellige gis-
værktøjer. 

 

 

 

 

 

Ruter 

En rute er en meget væsentlig samlende enhed i Vinterman. En rute kan også have et antal 
lokationer tilknyttet. 

Alle aktiviteter i Vinterman består i at løse en opgave på en rute. For hver rute defineres desu-
den hvilke hændelser, der skal registreres ved aktiviteter på den pågældende rute. Såvel ruter 
som hændelser skal oprettes før Vinterman kan anvendes til udkald mv. 

På hver rute er der desuden oplysninger omkring geografi og strækningsdata. Disse oplysnin-
ger kan angives senere, hvis man ønsker at præsentere ruten på Vintermans kort.  

En rute beskriver normalt et stykke vej, men ikke altid. Der er alternative rutetyper som ”Til-
syn”, ”Læssevagt” og ”Andet”. De kan anvendes ved fastlæggelse af ruter, hvor opgaverne 
typisk er ”Orientering” eller ”Andet”. Et eksempel på ruter uden tilknytning til en specifik vej 
kan være en vinterpatrulje, en læssevagt eller orientering af forskellige myndigheder om-
kring en indsats.  

Figur: Alle lokationer på kort 



Vinterman 

Dato: 21-10-2022  Side 64 

 

Fanebladet ”Vælg” 

På fanebladet ”Vælg” udpeges den rute, man ønsker at arbejde med. Selve listen kan begræn-
ses med valg af vintercentral, område, rutetype samt rutestatus. 

Figur: Rutebilledets første faneblad, ”Vælg” 

 

I gruppen ”Funktioner” findes følgende knapper: 

• ”Valgte ruter: Multi-ret”. Der åbnes et nyt billede, hvor en række felter i rutebilledet kan 
ændres for alle de udpegede ruter 

• ”Slet valgte ruter”. Denne funktion sletter de udpegede ruter fra såvel ruteregisteret 
som fx referenceplan og handlingsplaner 

• ”Alle ruter: Importer fra GIS-fil”. Dette er et alternativ til at importere ruterne enkeltvis 
fra GIS-filer på fanebladet ”Geografi”. Når en GIS-fil er udpeget, vil Vinterman spørge om 
hvilket felt i filen, der indeholder rutenavnet. Herefter vil alle ruter nævnt i GIS-filen 
blive opdateret med ny geografi 

• Valgte ruter: Dan X-Y. Hvis man har udfyldt strækningsdata på ruterne, importeres koor-
dinater fra et vejman.dk baseret udtræk 

• Alle ruter: Dan X-Y. Funktionen importerer koordinater for alle ruter fra et vejman.dk ba-
seret udtræk 

• Alle ruter: Import fra vejman.dk. Vinterman vil slå op i vejman.dk og udtrække data fra 
ruter i vejman.dk, der er stavet præcis som ruterne i Vinterman 
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Fanebladet ”Data” 

Figur: Oplysninger om en rute 

 

Udover bemærkningsfeltet nederst indeholder dette faneblad 6 grupper med væsentlige op-
lysninger om ruten. For at oprette en rute skal den som minimum have et navn samt et sæt 
hændelser. 

Gruppen ”Rute” 

I feltet rute angives rutens navn på op til 20 tegn og feltet skal udfyldes 

Rutetype giver mulighed for valg mellem ”Kørebane”, ”Cykelsti” mv. og kan også anvendes 
som filter på 1. faneblad 

Rutestatus angiver hvorvidt det er en rute i drift, planlagt eller nedlagt. Feltet er nyt fra ef-
teråret 2017 og giver mulighed for at oprette nye ruter til fx et kommende udbud 

Sortering i statistik. Kan anvendes til at sikre en logisk rækkefølge på ruterne i de rute-base-
rede statistikker under ”Standardrapporter”  

Gruppen ”Rutens tilknytning” 

Hændelser, der reg. på ruten skal udfyldes med en standard hændelsesopsætning. Denne 
opsætning fastlægger, hvad der registreres på ruten under et udkald 

Vintercentral, Område og Distrikt udfyldes efter behov 

Vejr område anvendes for kommunerne til at angive en tilknytning til meldingsskemaets vej- 
og stiklasser 

Lydfrase tilknyttet ruten. Udfyldes, hvis udkaldsrobotten anvendes til at fortælle hvilken 
rute, der kaldes ud 

Mobilintra sagsnummer. Bruges kun af Silkeborg kommune 
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Gruppen ”Kontraktsum og bodsloft” 

Kontraktværdi, kr. Den totale kontrakt værdi for ruten. Dette felt skal udfyldes for at an-
vende bodsloft. 

Bodsloft i procent. Feltet bruges til at udregne bodsloft ud fra kontraktværdien. Hvis dette 
felt er udfyldt, vises der en advarsel når den samlede sum af boder overskrider 60% af belø-
bet sat som bodsloft.   

Gruppen ”Tilknytning til melding” 

Vejr område anvendes for kommunerne til at angive en tilknytning til meldingsskemaets vej- 
og stiklasser 

Afkrydsningen for ”Kun VD” giver mulighed for at Vejdirektoratet kan melde pr. rute for at 
opnå en bedre sammenhæng med kommunerne 

Gruppen ”Rutestørrelse” 

I boksen ”Rutestørrelse” angives rutelængde, kørelængde, sporlængde og areal. Rutelængde, 
kørelængde og areal er defineret som de områder, der normalt saltes (dvs. typisk uden f.eks. 
nødspor) mens sporlængden er den, der normalt anvendes ved afregning af delte ruter.  

For rutelænge og kørelængde kan man desuden angive en maksimal tilladt afvigelse. Vinter-
man vil i disse tilfælde kunne advare om afvigelser på den enkelte aktivitet. Som støtte til 
længde- og arealopgørelsen vil Vinterman sammentælle længde og areal for de strækninger, 
der er anført på sidste fanebladet ”Strækningsdata”. 

Gruppen ”Udgiftfordeling for ruten, serviceniveau mv.” 

• Stats/kommuneandel af ruten. Hvis ruten deles mellem stat og kommune, kan der anfø-
res, hvordan ruten er fordelt. En mere præcis fordeling mellem flere kan angives på fa-
nebladet ”Afregning” 

• Primær vejtype. Information til egen brug. Feltet medtages på bestykningsrapporten, 
der dannes via Referenceplanen. 

• Serviceniveau for ruten angives. Feltet er væsentligt at udfylde i kommunerne, da dette 
direkte sikrer opdatering af serviceniveau-temaet på vintertrafik.dk 

• Antal saltbiler på ruten ved normal saltning. Behøver kun at blive udfyldt, hvis der er 
mere end en saltspreder på ruten ved en normal saltning 

• Medtages ved beregning af stamoplysninger.  Her afkrydses, hvis ruten skal medtages 
ved beregning af stamoplysninger via [Funktioner], [Forbrugsoplysninger], [Stamoplys-
ninger for sæsonen] 

• Synlig på ruteportal. Afkrydses her, vil ruten være synlig på ruteportalen via www.Vin-
terman.dk/ruteportal. Husk dog også at ”tænde” for Portalen via systemparameteren 
”Ruteportal” 

• Ruteportal navn. Dette navn bliver vist når der klikkes på ruten i Ruteportalen. Dette 
navn skal helst være forståeligt for personer med begrænset kendskab til Vinterman. 

Gruppen ”Fællesrute, dvs. ruten består af flere” 

En fællesrute er en rute, der består af 2-4 almindelige ruter. Begrebet sigter mod at løse det 
problem, at mange kommuner har ruter, der dækker flere vejklasser. I dette tilfælde laves én 
normal rute pr. vejklasse samt eventuelle fællesruter til fx klasse 1+2 og 1+2+3.  

http://www.vinterman.dk/ruteportal
http://www.vinterman.dk/ruteportal
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Fællesruter skal ikke have angivet rutestørrelse, og geometri, dvs. tegning af ruten. Når en 
fællesrute tegnes, sker det ved at tegne de ruter, den indeholder.  

Vejrområde og serviceniveau for fællesruterne kan angives svarende til strækningerne med 
det bedste serviceniveau. 

Øvrige felter som hændelser mv. skal angives præcist som på normale ruter. 

Gruppen ”Målestationer på og i nærheden af ruten” 

I listen angives stationsnumre på de stationer, der rent faktisk ligger på ruten og hvor der bli-
ver saltet hen over sensorerne ved et saltudkald. Disse markeres som ”på ruten”. Stationer i 
nærheden af ruten som kan udløse et udkald på ruten skal også medtages. 

Oplysningerne anvendes ved kvalitetsvurderingen af udkald via [Funktioner], [Kvalitetsvurde-
ring af udkald]. Skal dette ikke anvendes, kan boksen efterlades tom. 

Fanebladet ”Notifikationer” 

Figur: Muligheder for notifikation på en rute 

 

Vinterman tilbyder to former for notifikation på ruteniveau: 

Vinterman kan sende en besked pr. sms eller mail til en eller flere modtagere, når ru-
ten afsluttes 
Man kan abonnere på beskeder fra andre, når de starter en bestemt rute eller sen-
der en melding om aktivitet. Denne type besked kan være pr. sms/mail eller blot fin-
des på skærmen i Vinterman  

Afsendelse af notifikationer 

I feltet ”Modtager” angives enten en eller flere e-mails eller en eller flere telefonnumre. I 
begge tilfælde skal de adskilles med et semikolon, hvis der er flere modtagere. 
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Selve beskeden sendes ca. 5 minutter efter at ruten er afsluttet. Normalt vil Vinterman selv 
sammensætte en besked om at en specifik rute er afsluttet. Ønsker man en anden besked, 
kan den angives i feltet ”Alternativ besked”. 

Den forsinkede afsendelse er indført, således at et forkert statusskift ikke medfører afsendelse 
af en notifikation straks. 

Abonnement på notifikationer 

Når man abonnerer på notifikationer hos andre, sættes det op på en specifik rute i ens egen 
Vinterman. Eksisterende abonnementer fremgår af listen midt i vinduet, hvor de tre knapper 
under listen anvendes til at tilføje nye, rette i eksisterende samt slette abonnementer. 

Når man opretter en notifikation, vises nedenstående vindue. 

 

 
Figur: Opsætning af en notifikation 

 

Først vælges den vejbestyrelse, man ønsker at blive notificeret af. Dernæst vælges typen af 
notifikation: 

- Når en specifik rute kaldes ud. Her skal ruten hos den pågældende vejbestyrelse også 
angives. Notifikationen laves først, når status ”Kontaktet” nås eller når ruten stater, 
hvis den er oprettet med status ”Afventer start”. 

- Når vejbestyrelsen sender en melding, hvor der er angivet i et af de lyserøde felter 
om aktivitet. Her vælges desuden hvilken kolonne fra meldingsskemaet, der skal ud-
løse notifikationen. Det kan f.eks. være ”Primære veje” eller ”Stier”. 

 

Selve notifikationen kan sendes pr. mail eller sms ved at angive en eller flere adresser/telefon-
numre adskilt med semikolon. Angives ingen adresse, vil notifikationen stadig kunne ses i Vin-
terman på f.eks. statusbilledets kortfaneblad. 

Når notifikationen sendes, vil Vinterman altid forme en specifik besked om ruten eller meldin-
gen, der udløser notifikationen. Denne besked kan få en tekst foran – i eksemplet ovenfor 
”Billund salter”. 
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Nederst på rutebilledets notifikationsfaneblad findes en liste over andre, der har sat en notifi-
kation op omkring ens egen rute. 

Generelt omkring abonnement på notifikationer 

Normalt kan man se alle oplysninger fra vintermeldingerne på vintertrafik.dk. Samme sted fin-
des også oplysninger om igangsatte aktiviteter på ruteniveau. Derfor er oplysningerne i prin-
cippet allerede tilgængelige for alle. Abonnement på notifikationer kan derfor også oprettes 
frit i Vinterman uden forudgående tilladelse fra dem, man ønsker at blive notificeret af. 

OBS! Det er altid både fornuftigt og høfligt først at kontakte den vejbestyrelse, man ønsker at 
abonnere på. Dermed kan man også få at vide hvilken rute, man bør vælge. Samtidig bliver in-
gen overrasket over pludselig at se, at ”nogen” lytter med. 

Fanebladet ”Afregning” 

Normalt vil en rute skulle afregnes internt eller direkte overfor en entreprenør via fakture-
ringsgrundlaget. Dette faneblad anvendes udelukkende, hvis en rute afregnes atypisk i Vinter-
man – og at man ønsker Vintermans assistance til denne afregning.  

Figur: Fordeling af regningen for en rute samt til tilhørende lokationer 

 

Dette omfatter to situationer: 

Fordeling af faktura. Anvendes hvis en rute dækker flere vejbestyrelser, institutioner mv. og 
entreprenørens regning skal fordeles direkte mellem disse vejbestyrelser. Der tilføjes en liste 
med dem, fakturaen skal fordeles mellem. Man skal selv sikre, at summen af procentsatserne 
bliver 100. 

Lokationer tilknyttet ruten. Lokationer, der tages undervejs på ruten registreres her med an-
givelse af købsafregning, hvis hver lokation købes enkeltvis. Salgsafregningen for lokationen 
findes på selve lokationen. Lokationer kan f.eks. være kommunale institutioner eller private 
virksomheder. 
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Fordeling af faktura 

Felterne i listen har følgende betydning: 

Ejer skal på forhånd være oprettet under ”Firmaer og personer”. 

Sporlængde er den typiske fordelingsnøgle. Her er feltet dog kun til egen brug og Vinterman 
anvender ikke oplysningen. 

Andel, %. Denne sats afgør hvor stor en andel af den samlede regning, der henføres til ”Ejer”. 

Bemærkning. Dette udfyldes typisk med EAN-nummer og person-reference, således at entre-
prenøren lettere kan dirigere regningen det rette sted hen. 

Når faktureringsforslaget for ruten dannes, vil Vinterman medtage en opgørelse af regningens 
fordeling som angivet i listen ovenfor. Man skal selv sikre, at summen af procenterne giver 
100. 

Der er ingen automatisk sammenhæng med de generelle rutefordelingsfelter på fanebladet 
”Data”. Hvis faktura-fordelingen er angivet på denne side, vil det blive anvendt på fakture-
ringsgrundlaget i stedet for rutefordelingen på fanebladet ”Data”. 

 

Lokationer tilknyttet ruten 

Knapperne over listen har følgende betydning: 

”Tilføje nye lokationer” og ”Fjern lokationer” anvendes til at vælge de lokationer, som ruten 
skal omfatte. 

”Ret prisliste mv.” giver mulighed for at vælge en prisliste til købsafregning, evt. angivelse af 
en fast opgave ved salgsafregning samt markering af, om turen skal udløse en salgsafregning 

”Åben lokation” er en praktisk genvej til at åbne den udpegede lokation 

 

Fanebladet ”Referenceplan” 

Figur: Liste over den del af referenceplanen, hvor ruten indgår 

 

På fanebladet ”Referenceplan” vises den del af referenceplanen, der omfatter den aktuelle 
rute. Referenceplanen kan ikke rettes i dette vindue, men oversigten er praktisk, når man skal 
kontrollere hvor en rute indgår. 
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Fanebladet ”Geografi” 

Fanebladet ”Geografi” anvendes til at håndtere rutens visning på kort.  

Figur: Angivelse af rutebredde, forskydning samt synlighed på korttemaer 

 

Felterne til venstre anvendes til: 

Farve på ruten. Her kan angives en farve, som Vinterman kan anvende ved statisk præsenta-
tion af ruterne på statusbilledets kortfaneblad. Farven anvendes også ved visning på Rutepor-
talen og i Vinterman Chaufførappen 

Vis rutenavn. Angiver hvorvidt rutens navn kan vises på kortet eller ej 

De to grupper af check-bokse med tilknytning af ruten anvendes til: 

Tilknytning på net/app. Her markeres de temaer, som ruten tilhører. Listen med valgmulig-
heder er fælles for alle og kan ikke ændres. Rute tilknyttes følgende temaer. En rute kan til-
knyttes de brugerdefinerede temaer, som er oprettet via [Opsætning, kort, brugerdefinerede 
temaer]. For brugeren betyder det, at ruten kun er synlig i statusbilledet når det pågældende 
tema er afkrydset såvel i statusbilledet som på ruten 

 

Koordinaterne til tegning af en rute kan generelt indlægges på følgende måder: 

• GIS import. Dette sker via knappen ”GIS import”, hvor en GIS-fil udpeges. Filen må udeluk-
kende indeholde den aktuelle rute i samme projektion som det aktuelle kort i Vinterman. 
Koordinaterne fra GIS-filen gemmes efter import i listen vist på billedet 

• Import af rute fra Vejman.dk. Trykkes på denne knap, vil Vinterman slå op med rutens 
navn i vejman.dk og importere denne rute, hvis den findes med præcis dette navn i vej-
man.dk. Vejman.dk indeholder en funktion, hvor ruten kan tegnes ved at klikke stræknin-
ger sammen på et kort 

• Via strækningsangivelser i vejman.dk. Koordinaterne kan læses automatisk baseret på ko-
ordinater i vejman.dk for strækningerne angivet på fanebladet ”Strækningsdata” 

 

Generelt slettes alle tidligere koordinater på ruten ved enhver ny import- eller X-Y dannelse 
svarende til de to første muligheder ovenfor. Knappen ”Slet alle geodata” kan bruges til at 
slette koordinaterne for en rute. Hvis en vinterrute er registreret i vejman.dk, kan denne ene 
rute importeres via knappen ”vejman.dk” import. 
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Fanebladet ”Strækningsdata” 

Fanebladet ”Strækningsdata” indeholder de strækninger, som ruten dækker.  

Figur: Angivelse af ruten som delstrækninger 

 

I vejman.dk indtastes administrativt vejnummer, vejdel og side samt fra og til kmt efter de 
sædvanlige regler. Vinterman kan herefter via knappen ”Dan X-Y” slå alle rutens koordinater 
op og placere dem i listen på fanebladet ”Geografi”. På første faneblad findes samme knap 
samt en mulighed for at udføre opslaget for samtlige ruter.  

Samtidig med X-Y opslaget bestemmes de enkelte strækningers længde, areal og sporlængde 
fordelt på hhv. kørebane, nødspor, cykelsti og fortov. Summen af disse størrelser overføres 
desuden til rutens felter på fanebladet ”Data”.  

Feltet ”Sortering” skal angives forskelligt for hver linje, der skal tegnes på kortet. Feltet bliver 
til ”Rutedel” i listen over koordinater på fanebladet ”Geografi”. 

Markeringen ”Tegnes på kort” afgør, hvorvidt X-Y koordinaterne skal oprettes. Formålet er, at 
listen her kan være en komplet liste mens f.eks. ramper mv. kan undlades på rutetegningen.  

Fanebladet ”Kort” og ”Google kort” 

De to faneblade viser ruten på hhv. Vintermans normale baggrundskort samt på et Google 
kort.  

Figur: Billede med kort over ruten på Vinterman normalt kort 
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Figur: Billede med kort over ruten på Googles kort 

 

Fanebladet ”Billeder/dokumenter” 

På dette faneblad tilknyttes billeder og dokumenter til ruten. Disse kan ses på såvel Rutepor-
talen som på Chaufførapp’en under udkald. 

Filer kan trækkes ind på billedet via ”træk og slip”. 

Hos Vejdirektoratet anvendes funktionen til opbevaringen af Rutebeskrivelsen, der har refe-
rence til tegninger over specifikke ramper mv. på ruten. 

Figur: Dokumenter tilknyttet en rute 
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Udstyr 

Udstyrsregisteret er et generelt register til beskrivelse af alt fra biler og traktorer over salt-
spredere og plove til blandeanlæg og galger mv. Der er mulighed for at registrere mange de-
taljer om udstyr. Som minimum bør saltspredere oprettes med korrekt spredertype, evt. op-
sætning af automatisk dataopsamling mv.  

Udstyrsregisteret skal opdateres før referenceplanen kan laves. 

Registeret er fordelt over 8 faneblade. Normalt udfyldes fanebladet ”Generelt” hvorefter det 
afhænger af udstyrstypen hvilke af de øvrige faneblade, der er relevante at udfylde.  

 

Fanebladet ”Vælg” 

På fanebladet ”Vælg” findes en liste over alt registreret udstyr, hvor det ønskede udstyr udpe-
ges. 

  

Figur: Liste over udstyr 

 

Listen kan begrænses på vintercentral, område, distrikt, udstyrstype, status samt hvem, der 
udfører service. Desuden kan listen sorteres stigende/faldende ved gentagne klik i kolonne-
overskriften. Hurtig søgning fungerer altid på det felt, der aktuelt sorteres efter.  

Knapperne til venstre har følgende funktion: 

• Multi-ret giver mulighed for at ændre i en række af felterne for alle de markerede udstyr 
samtidig 

• Kopier valgte til Excel sender de markerede rækker direkte til Excel. Den almindelige 
kopi-funktion sender fortsat altid hele listen til Excel 

• Udfør planlægning og Slet planlægning påvirker alle de markerede rækker samt referen-
ceplanen svarende til hvad der sker for et udstyr på fanebladet ”Drift/plan”. Advarsel: 
Disse funktioner er meget effektive, men kan også ødelægge meget, så læs først afsnit-
tet om fanen ”Drift/plan” grundigt før funktionerne afprøves 
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Når man vælger [Filer], [Udskriv] eller blot det lille printerikon, fås mulighed for følgende rap-
porter i Excel for en given periode: 

 

Driftstimer. Rapporten er baseret på optælling af timer, som udstyret har været 
kaldt ud på aktiviteterne  
Driftsmæssig oversigt pr. udstyr baseret på en opgørelse af alle rekvisitioner 
Detaljeret driftsoversigt. Indeholder alle poster fra alle rekvisitioner 

 

Fanebladet ”Generelt” 

Dette faneblad indeholder en række generelle oplysninger om alle typer udstyr, hvor udstyrs-
navn ved daglig brug samt udstyrstype altid skal angives.  

Figur: Fanebladet ”Generelt” for et udstyr 

Gruppen ”ID på udstyret” 

Vinterman system-ID. Dette felt udfyldes automatisk af Vinterman og kan ikke ændres af bru-
geren 

Udstyrsnavn ved daglig brug. Dette navn skal angives og skal være unikt, dvs. det må ikke fin-
des for andet udstyr. Navnet er typisk det, der er malet på udstyret 

Serienummer/stelnummer. Kan angives efter behov 

Konto-nr. i økonomisystemet for hhv. ikke-vejrafhængige samt vejrafhængige udgifter. Kan 
angives efter behov 
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ID i anlægskatotek. Kan angives efter behov 

 

Gruppen ”Generelt om alle typer udstyr” 

• Udstyrstype. Dette er en overordnet inddeling af alt udstyr i kategorierne Bil, Traktor, 
Spreder, Stispreder, Plov, Kost, Ramme, Galjer og kæder, Blandeanlæg, Tavlevogn, Contai-
nervogn, Læssemaskine og Andet. 

• Fabrikat, Model/beskrivelse og Årgang angives efter behov 

• Status. Feltet angiver den aktuelle anvendelse af udstyret, hvor der vælges mellem Drift, 
Reserve, Inaktiv samt Slettet/solgt. Formålet er let at kunne identificere det operative ud-
styr. Status Inaktiv er primært til udstyr, man stadig har, men som ikke er klargjort og som 
ikke umiddelbart kan anvendes 

• Vejledning. Her kan der vælges blandt de vejledninger, der er registreret på sidste fane-
blad. På sigt vil vejledningen være tilgængelig på chauffør-app’en samt i ruteportalen, når 
den er registeret her 

 

Når Vinterman f.eks. i referenceplanen anvender begrebet køretøjer, dækker dette over ud-
styrstyperne bil, traktor og læssemaskine. Tilsvarende dækker begrebet materiel for udstyrs-
typerne spreder, stispreder, plov og kost. 

Gruppen ”Ejerforhold mv.” 

Gruppen ”Placering” udfyldes efter behov. Selve placeringsfeltet giver mulighed for at mar-
kere, at udstyret er placeret hos en specifik entreprenør. 

Gruppen ”Garanti, Service mv.”  

Felterne udfyldes efter behov. Tre felter skal dog fremhæves: 

Service udføres af. Haves værkstedsentreprenører, skal dette firma angives her. Personer til-
knyttet værkstedsentreprenøren kan herefter oprettes med adgangsrettigheden ”Værksteds-
entreprenør”. Når de herefter åbner Vinterman, vil udstyrsregisteret automatisk åbne og de 
vil kun kunne se og arbejde med det udstyr, de har fået overdraget via ”Service udføres af” 

Prisliste. Her kan vælges mellem forskellige prislister for udstyrsvedligehold 

Kopi af fejlmelding sendes til. Indsættes en mail-adresse her (fx på spredere med garanti), 
medtages adressen i forslaget til hvor rekvisitionerne sendes hen 

Gruppen ”Øvrigt”  

Her skal fremhæves: 

Lydfrase. Her vælges blandt de lysfraser, der i forvejen er indlagt i registeret over lydfraser til 
udkaldsrobotten. Der skal kun indlægges lydfraser i det omfang, man ønsker det aktuelle kø-
retøj eller materiel nævnt af udkaldsrobotten 

Timepris. Feltet kan anvendes til en intern timesats for maskintimer med dette udstyr. Vinter-
man anvender ikke selv feltet ved afregning 
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Nederst findes et bemærkningsfelt, der også er gentaget på de følgende fire faneblade. Den 
første linje af bemærkningsfeltet udskilt og er derved synlig i listen på billedets første fane-
blad. 

Fanebladet ”Spredere, plove og køretøjer” 

Dette faneblad anvendes til at angive yderligere detaljer om spreder, plove og køretøjer af-
hængig af udstyrets type. Som for fanebladet før er der intet krav fra Vinterman om udfyld-
ning af felterne. Dog bør spredertype og doseringskategori som minimum udfyldes for alle 
spredere. 

Gruppen ”Spredere” 

Spredertype. Her kan der vælges mellem typerne ”Kun tørstof”, ”Tørstof + befugtning”, ”Kom-
bispreder” og ”Ren lagespreder”. Vinterman anvender oplysningen til at give en aktivitet den 
rette dosering ud fra typen. 

Spredesystem, drivsystem, betjeningsboks og afsætningssystem angives efter behov 

Gruppen ”Sprededosering” 

Doseringskategori, hvor der vælges mellem A-D. Doseringskategorien hænger sammen med 
opsætningen af doseringerne under menupunktet [Opsætning]. Formålet er, at f.eks. forskel-
lige typer kombispredere kan få forskellig dosering under udkald. Knytningen til den aktuelle 
doseringsopsætning sker netop via doseringskategorien 

Figur: Fanebladet ”Spredere, plove og køretøjer" 
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Evt. fast dosering, g/m². For nogle typer udstyr kan doseringen ikke ændres. I disse tilfælde 
angives den faste doseringsindstilling her 

Gruppen ”Sprederkapacitet”  

Kan udfyldes efter eget behov. 

Gruppen ”Faktorer ved bestemmelse af driftstimer” 

Felterne anvendes til at angive specifikke faktorer for hvor meget Vinterman skal reducere 
tiden fra ”Ruten påbegyndt” til ”Ruten afsluttet”, når der dannes statistikker over driftsti-
mer. 

Grupperne ”Plove, koste mv.” samt ”Køretøjer”  

Felterne udfyldes efter eget behov. Vinterman anvender ikke oplysningerne. 

Fanebladet ”Drift/plan” 

Fanebladet ”Drift/plan” anvendes til: 

• Angivelse af den driftsmæssige situation, tilstanden af udstyret samt en bemærknings-
linje om eventuelle problemer. Større redegørelser kan placeres til den tilknyttede log-
bog 

• Planlægningsmæssige oplysninger, dvs. hvad der skal ske med udstyret til næste sæson. 
Bemærk, at når der sker registrering her, påvirkes referenceplanen også.  

Figur: Fanebladet ”Drift/plan” 

Planlægningen omfatter tre grundlæggende funktioner placeret på hver sin knap: 
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• Opret/ret planlægning. Her angives, hvad der skal ske med udstyret til den kommende 
sæson. Når det angives, udfyldes planlægningsfelterne i referenceplanen tilsvarende 

• Udfør planlægning. Denne knap medfører, at de planlagte ændringer gennemføres for 
udstyret såvel i udstyrsregisteret som i referenceplanen 

• Slet planlægning. Funktionen sletter de tre planlægningsfelter på billedet samt alle ste-
der i referenceplanen, hvor udstyret har planlægningsdata tilknyttet 

Formålet med disse funktioner er at give et bedre overblik i referenceplanen over hvilket ud-
styr, der skal tilknyttes de forskellige ruter til den kommende sæson. Dette kan IKKE ændres i 
referenceplanen, men udelukkende via planlægningsfelterne vist her i udstyrsregisteret. 

Når der trykkes på ”Opret/ret planlægning” vises følgende billede: 

 

 
Figur: Valgmuligheder, når der trykkes på ”Opret/ret planlægning” 

 

Her kan der vælges mellem tre muligheder: 

• Udstyret skal have nyt navn og dermed flyttes til en anden rute. Dermed vil udstyret 
blive registreret i planlægningskolonnerne i referenceplanen i alle de linjer, hvor det 
kommende navn findes som nuværende udstyr. 

• Udstyret skal udfases og enten slettes eller overgå som reserveudstyr. Markeres her, vil 
udstyret ikke indgå i planlægningskolonnerne i referenceplanen 

• Udstyrsnavnet fastholdes, dvs. udstyret skal også anvendes på samme rute næste sæ-
son. I referenceplanen vil udstyret blive registreret i planlægningskolonnerne alle steder, 
hvor det indgår i dag 

Når planlægningen på et udstyr udføres, sker der følgende: 

• Hvis udstyret skal skifte navn, omdøbes det. Findes der i forvejen et udstyr med samme 
navn, vil det tidligere udstyr få tilføjet ”_1” eller ”_2” til sit navn 

• Alle steder, hvor udstyret er nævnt i planlægningskolonnerne i referenceplanen, vil nav-
net blive flyttet fra planlægning til hhv. ”Materiel”, ”Plov/kost 1” og ”Plov/kost 2” fel-
terne 

• Hvis det ønskes, kan planlægningsdata samtidig fjernes fra referenceplanen 
 
Nedenfor følger et eksempel fra referenceplanen, hvor der er inddateret planlægningsdata 
om at det nuværende udstyr K03-S1 fra den kommende sæson skal erstatte K04-S1 
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Figur: Valgmuligheder, når der trykkes på ”Opret/ret planlægning” 

 

Fanebladet ”Sprederøkonomi” 

 
Her kan få et overblik over den enkelte saltspreders udgifter (forudsat at de er registreret i 
Vinterman) og sammenholde med øvrige saltspredere. 
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Fanebladet ”GPS og dataopsamling” 

For udstyr med GPS og dataopsamling skal der registreres en række oplysninger på dette fane-
blad. 

Figur: Fanebladet ”GPS og dataopsamling” for et udstyr 

 

Gruppen ”Udstyr og opsætning” 

Afkrydsningsfelterne anvendes ikke af Vinterman, men specificerer det udstyr, der er monte-
ret på sprederen 

Distancelog: Feltet kan indeholde indstillingen fra sprederen af hvor tæt, der logges. Indholdet 
i feltet kan dog ikke flyttes automatisk til sprederen 

Max. fart ved alm saltning: er inkl. ved brug af lage. Vinterman vil gennemgå dataopsamlingen 
og fastlægge, om turen har overskredet hastighedsgrænsen. Er dette sket, anføres det på dag-
sedlen til entreprenøren/chaufføren 

Automatisk statusskift: Her kan vælges, hvilke statusskift Vintercom må foretage ved modta-
gelsen af data. Standard sættes til ”Ingen”, men kombinationer af ”Start kørsel”, ”Start på ru-
ten”, ”Slut på ruten” og ”Slut kørsel” kan også vælges 

”Vises under udkald på på vintertrafik.dk og ….”: Hvis der afkrydses vil saltspredere/plove vi-
ses på trafikkortet under udkald 

Efter gennemgangen af udstyrsregisteret følger et afsnit omkring forhold, man bør være op-
mærksom på ved brug af automatisk statusskift. 
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Gruppen ”Udstyr med dataopsamling” 

Opsætning af dataopsamling: Her skal der vælges den opsætning, der definerer hvor leveran-
døren afleverer data til Vinterman. Se evt. afsnittet om kommunikationsopsætning i kapitlet 
”Opsætning”. 

Udstyrsnavn ved dataopsamling: Her angives den identifikation, som leverandøren anvender 
for dette materiel ved kommunikation med Vinterman. 

Standard farve på materiellet: Her angives den farve, materiellet skal præsenteres med på 
kort i Vinterman, hvis materiellet ikke er tilknyttet en aktivitetstype. 

Gruppen ”Teleoplysninger” 

Felterne udfyldes efter behov. Telefonnummer kan normalt med fordel registreres. 

Gruppen ”Tilknytning af aktivitetstyper og sensorer” 

 For op til fire sensorer kan følgende angives  

Aktivitetstype. Her vælges blandt ”Tomkørsel”, ”Salt”, ”Sne”, ”Grus”, ”Patrulje”, ”Fejning”, 
”Græsklipning”, ”Grødeskærer” og ”Andet”. 

Beskrivelse. Der kan angives en kort tekst til mere detaljeret beskrivelse. Haves to plove med 
sensorer, kunne det f.eks. være ”Front” og ”Side”. 

Redskabsbredde, m. Angives for udstyr med fast arbejdsbredde, f.eks. plove, koste og græs-
klippere. 

De fire sensorer udløses at ”X”-tegn i de fire første positioner af Sensor-feltet ved dataopsam-
lingen. Haves ingen sensorer, kan et materiel tilknyttes en fast aktivitetstype og beskrivelse. 
Alle modtagne data vil derved få den angivne type. 
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Fanebladet ”Udstyrsaktiviteter” 

På dette faneblad registreres aktiviteter for det aktuelle udstyr. Dette kan f.eks. være repara-
tion, vedligeholdelse, syn eller udgifter på udstyret. Formålet er at kunne opgøre alle udgifter 
på de enkelte spredere for bedre at kunne vurdere tidspunktet for eventuel udskiftning. 

Figur: Fanebladet ”Udstyrsaktiviteter” for et udstyr 

 

Knapperne under billedet giver mulighed for at oprette nye eller rette i eksisterende udstyrs-
aktiviteter samt slette, hvis en aktivitet er oprettet ved en fejl.  

Knappen ”Opret fejlmeldning” 

Når du klikker på knappen ”Opret fejlmelding” åbner et nyt vindue, hvor en række aktivetet 
vedr. udstyret kan registreres via fem faner. 

Fanebladet ”Rekvisition” 

Når en udstyrsaktivitet er oprettet som en fejlmelding via statusbilledets aktivitetsliste, vil ne-
denstående faneblad normalt være udfyldt. 
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 Figur: Fanebladet ”Rekvisition” for en udstyrsaktivitet 

 

Funktionen anvendes til fejl- og klarmelding af udstyr samt evt. fast anvendelse af reserveud-
styr frem til klarmeldingen. Billedets mere præcise anvendelse beskrives i forbindelse med 
statusbilledets aktivitetsliste. 

Fanebladet ”Udført arbejde” 

På dette faneblad beskrives det udførte arbejde, inklusive angivelse af priser. 

Figur: Fanebladet ”Udført arbejde” for en udstyrsaktivitet 

 Den væsentligste gruppe er ”Titel på og specifikation af det udførte arbejde”: 
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Titlen bør beskrive arbejdet kort. Titlen kan ses fra listen over udstyrsaktiviteter – såvel den 
generelle liste som listen under hvert udstyr 

Tabellen under titlen indeholder de enkelte arbejder inklusive afregning. Posterne bør 
stamme fra prislisten over udstyrsvedligehold og disse kan vælges i første kolonne 

Indsæt ny linje. Knappen giver en ny linje, hvor man kan vælge en posttype. Når feltet med 
posttypen forlades, fyldes beskrivelse, enhed og enhedspris automatisk 

Gem rettelser. Knappen gemmer den ændrede linje og opdaterer sumpriserne. 

Fortryd rettelser samt slet linje fungerer forhåbentlig som forventet. 

 

Et arbejde har desuden en status, der ændres på følgende måde: 

Under inddatering. Denne status fastholdes fra fejlmeldingen/rekvisitionen oprettes indtil 
værkstedet har udført reparationen eller vedligeholdelsesarbejdet og udfyldt specifikationen 

Klar til ejer-godkendelse. Når specifikationen af det udførte arbejde er inddateret, skiftes der 
til ”Klar til ejer-godkendelse” via knappen ”Specifikation er klar til godkendelse”. Når der er 
trykket på denne knap, kan man ikke længere rette i rekvisitionen eller specifikationen 

Ejeren af udstyret vil herefter kunne godkende specifikationen via knappen ”Specifikation 
godkendes”. Dette kræver brugerrettigheden ”Må godkende faktura forslag”. En godkendelse 
vil medføre statusskift til ”Specifikation godkendt” 

På regelmæssig basis vil ejeren af udstyret kunne danne faktureringsgrundlag over alle de 
godkendte specifikationer. Herefter ændres status til ”Faktura grundlag sendt” 

Hvis ejeren ikke kan godkende specifikationen, vælges knappen ”Specifikation forkastes og 
kan rettes”. Herefter vil status ændres til ”Under inddatering”. Samtidig vil Vinterman foreslå 
afsendelsen af en e-mail til værkstedet med en begrundelse i afslaget 

Knappen ”Medtages ikke på fakturagrundlag” anvendes overfor specifikationer, der ikke skal 
afregnes på sædvanlig vis. Dette kan f.eks. være garantireparationer. 

 

De sidste felter øverst til højre har følgende betydning: 

Klarmelding/udførelsesdato. Dette er lig klarmeldingsdatoen fra fanebladet med rekvisitionen. 
For vedligeholdelsesarbejder må man selv anføre datoen for arbejdets afslutning 

Tid for nulstil af maskintime tæller. Dette indsættes automatisk, hvis en post i specifikationen 
udløser dette. Ellers må datoen inddateres manuelt. Det er desuden muligt at trække en rap-
port i udstyrsbilledet over antal maskintimer siden sidste nulstilling. Maskintimerne er dog 
ikke nøjagtigt opgjort, men ses som tiden fra start på aktivitet til slut på aktivitet og inkluderer 
derfor ofte nogen tomkørsel 

Afkryds for kalibrering af hhv. Indsåning og Spredebillede. Her afkrydses, hvis opgaven også 
har omfattet disse aktiviteter. Det antages at være sket på samme dato som nulstillingen af 
maskintimetælleren samt klarmeldingsdatoen. 

Entreprenørens egen ID på arbejdet. Her kan et internt ordrenummer angives. Når fakture-
ringsforslaget fremsendes, vil dette felt også fremgå for hvert arbejde, således at det lettere 
kan afstemmes 

Fanebladet ”Logbog” og ”Billede/dokumenter” 

Logbogen giver mulighed for at se, hvornår de forskellige hændelser på udstyrsaktiviteten/re-
kvisitionen er sket og der kan tilføjes egne bemærkninger, fx aftaler om hvornår ting er klar. 
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På fanebladet ”Billede/dokumenter” kan kopier af fakturaer på fx reservedele samt kontrol-
skemaer mv. tilknyttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Fanebladet ”Logbog” for en udstyrsaktivitet 

 

Fanebladet ”Referenceplan” 

Dette faneblad viser, hvor udstyret indgår i referenceplanen. Der kan ikke rettes i dette bil-

lede. 
Figur: Fanebladet ”Referenceplan” viser hvor udstyret findes i referenceplanen i Materiel, Plov 1, Plov 2 eller de 
tilhørende planlægningsfelter 

 

Fanebladet ”Billeder/Dokumenter” 

Dette faneblad giver mulighed for at tilknytte et eller flere billeder og pdf-dokumenter til det 
enkelte udstyr, f.eks. en pdf-fil med en registreringsattest eller en speciel vejledning til præcis 
dette udstyr. 
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Figur: Fanebladet ”Billeder/dokumenter” med billeder og dokumenter tilknyttet et udstyr 

Fanebladet ”Alle udstyrs dokumenter” 

Dette vindues udseende er præcis som det under ”Billeder/Dokumenter”, men her er der mu-
lighed for at gemme vejledninger, der efterfølgende kan tilknyttes forskelligt udstyr. Formålet 
er, at man i løbet af sæson kan gøre disse vejledninger tilgængelige på chauffør-app’en samt 
på Ruteportalen. 

Automatisk statusskift 

 



Vinterman 

Dato: 21-10-2022  Side 88 

 

Automatisk statusskift er indført som en valgmulighed pr. materiel som hjælper nogen til at få 
registreret start og slut på en saltning. Dog er der en række forhold, man skal være opmærk-
som på inden man anvender automatisk statusskift i større skala: 

Tidspunktet for hændelsen bliver sat i henhold til materiellets opfattelse af tiden. Derfor må 
automatisk statusskift kun slås til, hvis tiden på materiellet er korrekt indstillet.  

Start på kørslen bliver defineret som første gang, saltsprederen faktisk sender data. Dette tids-
punkt vil normalt svarer til når der sættes strøm til sprederen og er det mest veldefinerede 
statusskift, som Vinterman kan foretage automatisk. 

Start på ruten defineres som det tidspunkt, hvor ploven sættes til eller at der er anvendt 
mindst 3 kg tørstof eller 3 liter væske. Denne minimumsgrænse er indsat for at undgå at en 
eventuel afprøvning efter montering/læsning vil blive opfattet som start på ruten. Bruges 
mere salt/lage ved en test, vil ”rutestart” måske blive defineret for tidligt med konsekvenser 
for afregning mv. 

Sluttidspunkterne for aktion og kørsel kan normalt først sættes af Vinterman efter en time el-
ler hvis materiellet positivt sender en ”slut på aktion”-meddelelse. Denne forsinkelse skyldes, 
at Vinterman ikke kan vide, om der blot er en pause i data pga. transmissionsproblemer eller 
om sprederen faktisk er stoppet og slukket. 

Hidtil er det ofte sket, at spredere fra de forskellige leverandører af og til sender nogle ekstra 
”Start på aktion” og ”Slut på aktion” meddelelser. Sker dette under en aktivitet, vil Vinterman 
udføre eventuelt valgte ”slut”-hændelser uden at dette faktisk er meningen.  

Konklusionen er derfor, at man bør eksperimentere forsigtigt med automatisk statusskift. Dog 
fungerer hændelsen ”Start på kørsel” generelt meget stabilt mens slut-hændelserne er de 
mest ustabile.  

Beregning af saltforbrug ved fugtsaltning 

For fugtsaltspredere er det ikke simpelt at bestemme saltforbruget ud fra den tæller for tør-
stof, som chaufføren aflæser. I eksemplet nedenfor redegøres for beregningen i et tilfælde, 
hvor chaufføren har aflæst 5.000 på tælleren ved en saltning med befugtning: 

En aflæsning på 5.000 betyder, at det er brugt 5.000 kg tørstof plus noget væske.  

Med en lageandel på 30 % af doseringen er de 5.000 kg lig 70 % af det vægtmæssige for-
brug. Derfor er der brugt (5.000/70)*30 kg væske svarende til 2.143 kg væske. 

Vinterman antager, at en liter væske vejer 1,172 kg. Dermed vil væskeforbruget være 1.828 
liter svarende til de 2.143 kg væske. Ligeledes antages opløsningen altid at indeholde 22,1 % 
salt svarende til en vægtprocent på 22,1. Disse to konstanter er indsat direkte i Vinterman 
og kan ikke ændres af brugeren. 

Saltmængden i antallet af liter væske beregnes som "Salt i kg = (Væske i liter * 1,172 kg/li-
ter) * 0,221 kg salt/kg væske". Her er de 1,172 samt 0,221 de to konstanter angivet ovenfor. 
I eksemplet vil de 1.828 liter væske indeholde 473 kg salt. 

Resultatet er derfor, at det samlede saltforbrug bliver 5.000 kg tørstof plus 473 kg tørstof 
opløst i de 1.828 liter lage.  

For kombispredere samt ved saltninger, hvor vagten eller sprederen selv leverer antallet af 
liter lage, vil kun det sidste punkt blive anvendt i beregningen. Dette er også årsagen til at 
det lille trin omkring væske i liter er medtaget i beregningen ovenfor. 
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Udstyrsaktiviteter 

Udstyrsaktiviteter er aktiviteter tilknyttet et udstyr, f.eks. reparation og vedligeholdelse. 
Fejlmeldinger er en særlig type udstyrsaktiviteter, der starter som en fejlmelding af udsty-
ret.  

Via nedenstående vindue kan alle udstyrsaktiviteter i en periode ses. Aktiviteterne er de 
samme som beskrevet i forrige afsnit, hvor de blot kun kan ses under det enkelte udstyr.  

Listen anvendes til at få et overblik over hvad, der er foregået i en given periode. Funktions-
mæssigt er denne liste lig den, der findes i statusbillet på fanebladet [Værksted] – og dens an-
vendelse beskrives samme sted. 

Figur: Liste over udstyrsaktiviteter 

 

Prislister for ruter og lokationer 

En prisliste indeholder oplysninger omkring de regneregler og satser, der skal anvendes ved 
afregning for gennemførte aktiviteter og lokationsaktiviteter. En prisliste tilhører altid et 
firma. Vinterman giver mulighed for at følge op på indtægter og udgifter til de forskellige akti-
viteter samt udskrive faktureringsgrundlag. Disse muligheder opnås ved at inddatere et antal 
prislister, der anvendes ved gennemførelse af aktiviteter og lokationsaktiviteter. 

Prislister kan anvendes i det omfang, man ønsker det. Anvendes ingen prislister, kan der sta-
dig laves statistikker over salt- og tidsforbrug på de enkelte ruter. 

 

Vinterman indeholder fire typer af prislister: 

- Køb af ruter: Dvs. normalt køb af en entreprenør til en hel rute på timesats eller fast pris 

- Salg af ruter: Anvendes når en entreprenør eller kommunens entreprenør afdeling har un-
derleverandører, vil der typisk være såvel købs- som salgspriser for ruterne 

- Køb af lokationer: Anvendes, når en entreprenør købes med specifik afregning pr. lokation, 
han betjener 

- Salg af lokationer: Anvendes når en kommune eller en privat entreprenør sælger ydelser til 
f.eks. en institution eller et privat firma 
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Prislisterne er grundlæggende ens, men på vinduets første faneblad vælges hvilken type af 
prisliste, man arbejder med. Samme sted kan listen over prislister begrænses til en enkelt en-
treprisetype således, at der lettere fås et overblik. 

 

Figur: Eksempel på en prisliste for køb af en rute 

Gruppen ”Prisliste” 

Prislistens navn og det firma, den er gældende for. Samtidig markeres det, hvorvidt fakture-
ringsgrundlag må sendes pr. e-mail. Enkelte private entreprenører foretrækker, at faktura-
grundlaget ikke indeholder priserne før pristalsregulering. I dette tilfælde afkrydses også her 

Prisliste type: Angiver om det er køb eller salg af hhv. ruter eller lokationer. Vinterman fylder 
den automatisk ved tryk på ”+”-knappen 

Entreprisetypen: Dette bør også angives, hvis man har mange prislister 

Gruppen ”Tilknytning 

Prislisterne kan tilknyttes en Vintercentral, område og desuden en sortering til brug på bille-
dets første faneblad. 

Gruppen ”Regler for tidsberegning” 

Der kan vælges mellem normal afrunding af tidsforbruget. Samtidig kan det frit vælges hvilket 
minuttal, der afrundes til. Ønskes ingen afrunding angives 1 minut. Der kan angives en mind-
ste afregningstid, som anvendes ved aktiviteter på timesats. Tilsvarende kan der tilknyttes et 
normaltidsskema, hvis tidsberegningen skal tage hensyn til normaltid/overtid. 
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Gruppen ”Kontraktperiode og pristalsregulering” og ”Generel reguleringsfaktor,..” 

 Felterne til kontraktperioden er til eget brug. Hvis priserne skal reguleres, sker det ved at 
vælge et indeks fra Danmarks Statistik og samtidig angive basisår samt den tilhørende måned 
eller kvartal. Når der angives et prisindeks fra Danmarks Statistik, vil Vinterman automatisk re-
gulere prisen automatisk én gang årligt når prisindekset er tilgængeligt.   
Angives der ikke et prisindeks, vil Vinterman anvende reguleringsværdien i feltet ”Regulering”.  

Generel regulering: Dette felt anvendes til en generel regulering, f.eks. hvis der er tilbudt en 
rabat. Denne regulering kan anvendes samtidig med pristalsreguleringen. 

Gruppen ”Tilknytning til konto….” 

Felter til registrering af konto i økonomisystem samt til bod. Dette er kun relevant i det om-
fang, fakturagrundlaget overføres direkte til økonomisystemet. I stedet for at skrive konto-
numrene på den enkelte prisliste, kan der tilknyttes en kontoopsætning fra [Opsætning], 
[Kontoopsætning til prislister]. På tilsvarende vis kan det tilknyttes in bodsopsætning opret-
tet under [Opsætning], [Bodsopsætning til prislister] 

Bemærkninger: Fritekstfelt til eget brug. 

Fanen ”Priser” 

På fanebladet ”Priser” angives alle priser i prislisten. 

 

Priserne er opdelt i to typer: 

Faste betalinger. I denne liste angives de faste udbetalinger som f.eks. monteringshonorar og 
vinterhonorar. Faste engangstillæg medtages i faktureringsgrundlag mv. på deres betalings-
dato. Afkryds i ”Hvert år”, hvis den faste betaling skal gentages årligt. Af hensyn til opgørelsen 
over de samlede planlagte faste betalinger anføres hvor mange gange det enkelte beløb udlø-
ses. Hvis en prisliste f.eks. dækker flere ruter, kan beløbet udløses flere gange. 

Aktivitetspriser. Her angives de aftalte faste- og timepriser for forskellige opgaver. Inddate-
ringsformen i denne liste forklares efterfølgende. 

Figur: Eksempel på prisangivelse – priserne er fiktive 
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Ved indtastning af aktivitetspriser sker dette lettest ved markering i feltet ”Vis alle opgave/pris 
kombinationer”. Herefter kan der markeres i kolonnen ”Aktiv”, afhængig af om kombinatio-
nen af de enkelte opgaver og afregningsformer skal medtages i prislisten. 

 

Der kan angives priser for udførelse af alle opgavetyper, f.eks. ”Salt”, ”Kombi” og ”Sne” mv.  

 

For hver opgave kan der angives priser ved de forskellige afregningsformer, bl.a. ”Fast pris”, 
”Fast 2. tur”, ”Timepris”, ”Ventetid” og ”Værksted, materiel” mfl.  

Hvis der er angivet en fast pris for en opgave, vil Vinterman altid foreslå denne anvendt under 
et udkald. Ventetid opstår, hvis en aktivitet afbrydes for senere at genoptages (pga. en pause). 
Her kan angives priser for at stå standby på ruten samt ved værkstedsbesøg. Spisepauser mv. 
afregnes altid til 0 kr. 

For hver opgave/afregningsform kan der desuden angives en tillægstid, hvis det f.eks. kon-
traktmæssigt er aftalt, at vognmanden skal have 30 minutters ekstra betaling eller et fast til-
læg i kr. for rengøring af udstyr. Angives et fast tillæg kan man få tillæggets beskrivelse med 
på fakturagrundlaget ved at udfylde feltet ”Fakturatekst”. 

Man kan desuden angive en mindste afregningstid for hver opgave/afregningsform hvis denne 
er forskellig ved de forskellige opgaver (salt, kombi, sne mv.). Angives der ikke en mindste af-
regningstid her, vil den generelle for prislisten blive anvendt. 

Feltet ”Fakturatekst” vil blive påført ud for det faste tillæg på fakturagrundlaget, hvis der er 
angivet et fast tillæg. 

Såvel faste engangstillæg som aktivitetspriser kan først inddateres, når prislisten er oprettet 
(dvs. efter tryk på check-mærket). 

Som for ruter og materiel er der medtaget et faneblad, der viser den del af referenceplanen 
med prislisten. Tilsvarende findes et faneblad med en oversigt over alle faste engangstillæg.  

Knappen øverst til højre anvendes til at registrere, at man har kvalitetssikret priserne. 

De tre sidste faneblade 

De tre sidste faneblade er praktiske oversigter placeret i lister, således de let kan kopieres til fx 
Excel. Oversigterne er begrænset til den afgrænsning, der er sket på første faneblad. De tre 
lister indeholder 

• Alle faste betalinger, hvorved der let kan laves summer mv.  

• Alle aktivitetspriser hvor listen kan begrænses på afregningsform og opgave 

• Alle e-mail adresser på firmaerne tilknyttet prislisterne 
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Prislister for udstyrsvedligehold 

Disse prislister indeholder priser på vedligeholdelse af spredere og plove mv.  

Prislisterne anvendes til specifikation af det udførte arbejde ved udstyrsaktiviteter, således at 
prisen for den enkelte reparation eller vedligeholdelse kan opgøres på baggrund af fejlmel-
dinger/udstyrsaktiviteter. En prisliste tilhører altid et firma. 

Prislisterne skal kun anvendes i det omfang, man ønsker at specificere det udførte arbejde på 
hvert materiel i Vinterman.  

Prislister, fanebladet ”Generelle oplysninger” 

 

De generelle oplysninger om en prisliste ses på fanebladet ”Generelle oplysninger”: 

Navn på prislisten. Dette navn skal angives og kan kun vanskeligt ændres senere 

Firma, som prislisten tilhører. Skal ligeledes angives 

Prisregulering, der aktuelt anvendes. Som for entreprenørudgifter kan der angives en faktor 
med den aktuelle pristalsregulering, f.eks. 1,0422. Skal alle priser reguleres ens, udfyldes 
begge felter med samme værdi. Efterlades felterne tomme antages ingen regulering 

Andel er udtrækkes til audit. Når værkstedet godkender en rekvisition trækker Vinterman lod 
efter denne procentsats om rekvisitionen skal til audit og dermed skal dokumenteres 

Bemærkninger angives efter behov 

Prislister, fanebladet ”Tilbudslistens oplysninger” 

På dette faneblad anføres tilbudslistens poster. Når et arbejde specificeres tilhørende en ud-
styrsaktivitet/rekvisition, vælges poster fra denne tilbudsliste. 

Derfor bør prislisten også indeholde såvel faste priser som poster til f.eks. reservedele mv. 

 

Figur: Oplysninger om en prisliste 
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Opbygningen af listen er fleksibel og sorteres efter posternes type. Generelt skal posttypen 
opbygges på følgende måde: 

XX. Et tal på et eller to cifre 

XX.YY. To tal adskilt med punktum. Begge tal kan have et eller to cifre 

XX.YY.ZZ.. Tre tal adskilt med punktum. Som før kan hvert tal have et eller to cifre 

Forventet mængde kan angive udbudsmaterialets forventede mængde. Den behøver ikke an-
gives idet Vinterman ikke selv anvender denne oplysning. 

Markeringen for ”Vejrafhængig” medfører fordeling af omkostningerne på hhv. vejrafhængige 
og ikke vejrafhængige udgifter. 

Markeringen for ”Nulstil maskintimer” vil medføre, at en sådan post på en udstyrsaktivitet vil 
forslå maskintime-tælleren nulstillet. 

Der kan også indlægges reservedele og tilsvarende uden angivelse af stykpris. Dette kan så an-
føres ved den præcise specifikation af arbejdet. 

Prisliste for salt og lage 

Her kan oprettes prislister for salt og 
lage til brug for det webbaserede mo-
dul til bestilling og afregning af salt 
(www.Vinterman.dk/saltbestilling). 
Anvendes primært af Vejdirektoratet. 

 

Firmaet, der er tilknyttet til prislisten 
vil kunne logge på www.Vinter-
man.dk/saltbestilling og foretage leve-
rancer på de saltpladser, hvor prisli-
sten er tilknyttet.  

Salttesttype afgør, hvordan bodsbereg-
ning mv. foregår ved afregning af salt. 

Figur: Prisliste for salt eller lage 

Figur: En tilbudsliste over vedligehold og reparation. Priserne er tilfældige 

http://www.vinterman.dk/saltbestilling
http://www.vinterman.dk/saltbestilling
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Pt. er Vejdirektoratets salttyper og bodsberegningsregler indlagt, men ønskes andre indlagt, 
så kontakt Vinterman supporten. 

Referenceplan 

Referenceplanen har en meget central rolle i Vinterman og indeholder den samlede oversigt 
af hvem, der udfører hvilke opgaver hvor. I planen sammensættes ruter, opgaver, prislister, 
firmaer, chauffører, køretøjer og materiel i de kombinationer, der normalt anvendes. Referen-
ceplanen angiver samtidig om systemet eventuelt skal slå op i vagtplanen for at finde f.eks. 
chaufføren, når der laves en aktivitet.  

Referenceplanen er meget central i forbindelse med handlingsplaner og start af nye aktivite-
ter. Først når referenceplanen er defineret, vil der blive sammenhæng mellem de mange 
stamdatagrupper i systemet. Den er samtidig velegnet som udskrift til at give et overblik over 
de normale sammenhænge mellem data i Vinterman. 

Fanebladet ”Vælg” 

På fanebladet ”Vælg” er der indført en række muligheder for at begrænse listen til den del, 
man er interesseret i at arbejde med. Under inddatering er det ofte en fordel at begrænse li-
sten til den rute, man arbejder med.  

 Normalt udpeges den række, man ønsker at arbejde med, hvorefter data rettes på fanebladet 
”Data”. Udover dette findes to knapper over listen: 

• Multi-ret giver mulighed for at lave en rettelse samtidig på alle de rækker, man har ud-
peget.  

• Slet alle giver mulighed for at slette alle de udpegede rækker 

 

Bemærk: Planlægningskolonnerne ikke kan rettes i dette billede men udelukkende via ud-
styrsregisteret. 

Figur: Referenceplanen 
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Knappen ”Multi-ret” 

Nogle rettelser i referenceplanen er ens for mange rækker. Denne type opdateringer kan med 
fordel udføres ved at markere de rækker som skal have samme rettelse og klik på på knappen 
”Multi-ret”, hvorved vinduet nedenfor vises.  

   
Figur: Billede til rettelse i mange registreringer i referenceplanen 

 

Vinterman ændrer kun de oplysninger, der er markeret med et checkmærke. Skal oplysninger 
slettes, markeres ud for typen og feltet med dataværdien efterlades tomt. 

På billedet ovenfor opdateres to felter under ”Firma og chauffør”, da der er afkrydset ud for 
disse. Øvrige felter ændres ikke. 

Fanebladet ”Data” 

En registrering i referenceplanen består af flere grupper af data, der gennemgås i det føl-
gende. 

Gruppen ”Generelt” 

Sortering: Sorteringen afgør den orden, man ønsker planen sorteret i. Hvis to referencepla-
ner har samme værdi, sorteres de internt efter rute. 

Rute: Der skal angives en rute, idet alle aktiviteter i Vinterman foregår på en rute (og med 
en opgave). 
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Figur: Eksempel på en registrering i referenceplanen 

Gruppen ”Firma, chauffør og priser” 

Firma og chauffør: Her kan vælges fra listen over firmaer/chauffører eller angives med et 
minus, hvis der ikke skal anføres en værdi ved oprettelse af en aktivitet. 

Vagthold: Angives der et vagthold, vil Vinterman slå op i vagtplanen for at finde oplysnin-
gerne. 

Prisliste, køb: Her kan angives hvilken prisliste, der skal foretages købsafregning efter. Angi-
ves et minus (”-”), vil Vinterman ikke foretage prisberegning. Prisliste-feltet vil i disse situati-
oner som udgangspunkt være tomt ved oprettelse af en aktivitet (dvs. ingen entrepriseha-
ver i aktiviteten). 

Prisliste, salg: Her kan angives hvilken prisliste, der skal foretages salgsafregning efter. Angi-
ves et minus (”-”), vil Vinterman ikke foretage salgsafregning. 

 

Gruppen ”Udstyr” 

Køretøj: Køretøjet registreres her, hvis det ønskes medtaget i aktiviteterne. Vinterman selv 
anvender kun køretøjet såfremt der er vagtplaner, hvor personerne har vagt på et specifikt 
køretøj 

Materiel: Ved saltninger eller ved anvendelse af automatisk dataopsamling, materiel pege til 
det pågældende udstyr. Når der oprettes en aktivitet, skal Vinterman vide hvilket materiel, 
der er ”ude at køre”. Ellers vil Vinterman ikke kunne vise køretøjet på kort ved on-line data-
opsamling 

Plov/kost 1 og Plov/kost 2: Disse felter kan anvendes til at angive den normale tilknytning af 
sneplove og evt. rammer. Fra sæsonen 2017-18 medtages den første udfyldte af de to i den 
enkelte aktivitet 
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Gruppen ”Materialeforbrug” 

Tørstofkonto og lagekonto: Angives kun en tørstofkonto, anvendes den til både tørstof og 
lage. Lagekontoen behøves kun udfyldt, når den er anderledes end tørstofkontoen 

Alternative konti: Disse anvendes, hvis udkaldet startes med en markering for ”Alternative 
materialekonti”. Dette kunne f.eks. være ved grusning i stedet for saltning  

Gruppen ”Indstillinger ved udkald” 

Altid udkald til: Dette valg styrer hvem, der har fokus, når man trykker på kontakt-knappen i 
statusbilledet. Normalt vil Vinterman starte med at foreslå entreprisehaveren (dvs. firmaet 
bag prislisten), men her kan angives hvis f.eks. chaufføren skal kontaktes direkte ved udkald 

Vis salttal v. afslut aktivitet: Hvis man som normalt registrerer salttallet, når en aktivitet afslut-
tes, skal der markeres her. Ellers vises dialog-boksen til registrering af saltforbrug ikke 

Brug af strækningsprognoser tillades: Markeres her, vil Vinterman forsøge at anvende stræk-
ningsprognoser, når vagten starter et udkald og markere, at det skal ske efter prognosen. Fel-
tet har endnu ingen virkning, men anvendes udelukkende til test 

Automatisk genstart, når turen afsluttes: Når der oprettes et udkald, vil aktiviteten have den 
tilsvarende markering sat. Det betyder, at der automatisk oprettes en ny aktivitet med status 
”Afventer start” når den forrige afsluttes  

Aktivitetstype, når udkaldet oprettes:  Et blankt felt betyder, at der oprettes en normal aktivi-
tet, når et udkald igangsættes. Vælges ”Hovedaktivitet” vil chauffør app’en kunne oprette un-
deraktiviteter tilknyttet denne hovedaktivitet. En hovedaktivitet vil automatisk dele sine loka-
tioner og underaktiviteterne vil automatisk ”plukke fra hovedaktiviteten” 

Send SMS ved autoopkald: Markeres her, sendes en SMS ved udkald via udkaldsrobotten til de 
samme telefonnumre, som kontaktes af robotten. Dermed kan modtageren også have beske-
den stående på sin telefon. Bemærk, at SMS’er ikke kan viderestilles 

Format af dagseddel: Her markeres, hvis der normalt skal udskrives en dagsseddel efter endt 
aktivitet samt hvilket layout, den skal have. Det anbefales altid at anvende ”Fast indhold – for 
hver tur. Vinterman vil kunne advare om manglende udskrift af dagssedler i en særlig kolonne 
i aktivitetslisten, hvis den manuelle løsning vælges 

Dagseddel sendes pr. mail til: Her markeres, hvis Vinterman automatisk skal afsende en dag-
seddel til entreprisehaver, firma eller chauffør når aktiviteten afsluttes. Det anbefales altid at 
vælge formatet ”Fast indhold – for hver tur” 

Del lokationer med andre fra samme firma i samme udkald: På chauffør-app’en vil personer 
fra samme firma i samme udkald kunne se og tage lokationer tilknyttet denne aktivitet 

Del lokationer med andre på samme rute i samme udkald: På chauffør-app’en vil personer ud-
kaldt på den samme rute i samme udkald kunne se og tage lokationer tilknyttet denne aktivi-
tet 

Opret ikke lokationer: Hvis to eller flere skal hjælpe hinanden med at håndtere en rutes lokati-
oner, skal lokationerne kun oprettes hos den ene person. Resten skal kun have ruten oprettet 
som en aktivitet. Anvendes altid sammen med de to felter til deling af lokationer 

Når flere arbejder omkring de samme lokationer vil en typisk få oprettet lokationerne og dele 
dem på en af de to måder. De øvrige vil have markeret i ”Opret ikke lokationer” og kan nøjes 
med at arbejde med de delte lokationer. 
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Anvendes dagsedler, anbefales det at sende dem pr. e-mail, idet der bliver en manuel proces 
mindre under selve udkaldet. 

Udover ovenstående kan der tilføjes en bemærkning efter behov. Bemærkningen kopieres ind 
på aktiviteten, når den oprettes og vil kunne ses af vagten. 

Fanebladet ”Handlingsplaner” 

Her vises en oversigt over de handlingsplaner den udpegede referenceplan fremgår i.  

Fanebladet ”Eksport” 

Denne funktion er et alternativ til udskrifterne, der kan dannes fra referenceplanens 1. fane-
blad. Den væsentligste forskel er, at udtræk udført herfra normalt opgøres pr. rute og ikke pr. 
linje i referenceplanen. 

 

 

Figur: Udskrifts- og eksportvalg på fanebladet ”Eksport” 

 

Knappen ”Udskriv vinterhåndbog” vil danne en rutebaseret udskrift (evt. til en pdf-fil) med de 
begrænsninger, der er anført ovenfor og med detaljeret indhold svarende til de fire afkryds-
ninger nedenfor. Afkrydses ingen steder, fås en mere kompakt oversigt. 

Knappen ”Excel” danner en rapport og åbner denne i Excel. Rapporten er fordelt opgavemæs-
sigt over tre faneblade og udgør en oversigt over alt registreret i referenceplanen, der samti-
dig matcher begrænsningerne anført i felterne ”Vintercentral” til ”Rutetype”. 

 

Handlingsplaner 

En handlingsplan er en delmængde af referenceplanen. En handlingsplan definerer en række 
aktiviteter, som man senere i en given situation ønsker at gennemføre. Hvis man ønsker at 
gennemføre en saltning i et område, vil handlingsplanen normalt indeholde de relevante ruter 
samt de myndigheder og organisationer, der skal kontaktes i forbindelse med saltningen.  
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Et eksempel er saltning af 8 ruter, opkald til læssevagt samt orientering af andre myndighe-
der. Handlingsplanerne dannes på forhånd og letter vagternes arbejde med at beslutte hvad 
der skal gennemføres i en given situation. 

 

Når der igangsættes et nyt udkald, sker dette normalt altid med udgangspunkt i en handlings-
plan. Derfor er det vigtigt at oprette et passende antal handlingsplaner, der skal dække de 
mest almindelige situationer. 

Når der skal tilføjes til handlingsplanen, sker det ved at udpege yderligere elementer i referen-
ceplanen. Derved vil alle rettelser af hvem, der gør hvad ved f.eks. saltning på en rute udeluk-
kende skulle ske i referenceplanen. 

Ved oprettelse af en handlingsplan angives følgende: 

• Handlingsplanens navn. 

• Sortering angiver rækkefølgen, hvori brugeren præsenteres for handlingsplanerne. 

• Beskrivelse af handlingsplanen. 

• Evt. afkrydsning af, om planen skal skrives med fed skrift ved præsentation. 

• Vintercentral, område og distrikt, som handlingsplanen tilhører. Disse felter behøves ikke 
udfyldt, men hvis Vinterman anvendes fra flere forskellige vintercentraler, områder og/el-
ler distrikter, kan det være en fordel kun at præsentere brugeren for de handlingsplaner, 
der skal anvendes i det anførte distrikt.  

Efter oprettelse af en handlingsplan, skal denne gemmes inden handlingsplanens øvrige ind-
hold angives.  

Afkrydsningen for fed skrift anvendes ofte til at lave tomme handlingsplaner, der fungerer 
som overskrifter i handlingsplan-listen. F.eks. oprettes ofte handlingsplanerne ”Saltning” og 
”Kombikørsel” uden indhold og med en sortering således, at alle handlingsplaner omkring 
saltning kommer efter overskriften osv. 

Tilføjelse og fjernelse af indhold i en handlingsplan sker via de tre knapper i bjælken over li-
sten: 

Figur: Aktiviteter i en handlingsplan 
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Indsæt linjer fra referenceplan: Referenceplanen åbnes, og yderligere elementer kan vælges. 
Det er muligt at vælge flere elementer samtidig via de normale Windows muligheder (kombi-
nation af [Shift] og [Ctrl] tasterne samt musen eller pilene). 

Kopier handlingsplan: Via denne knap er det muligt at udpege en anden handlingsplan, som 
elementerne skal kopieres fra. 

Slet valgte linjer nedenfor: De udpegede elementer slettes fra handlingsplanen. 

Herudover findes knappen ”Midlertidig ændring” som giver mulighed for at markere, om en 
linje er midlertidigt ude eller midlertidigt med. Alle midlertidige ændringer fremgår desuden 
på det sidste faneblad. 

Bemærk, at hvis billedets minus-knap i panelet øverst anvendes, så slettes hele handlingspla-
nen. Skal der kun slettes et par linjer fra planen, skal knappen ”Slet valgte linjer nedenfor” an-
vendes. 

 

5. Funktioner 
Under dette menupunkt findes en række funktioner, der jævnligt anvendes gennem sæsonen. 
Fælles for funktionerne er, at de typisk først kan anvendes, når Vinterman er sat op med alle 
opsætnings- og stamdata.  

Supertel telefon 

Dette billede anvendes, hvis man på den aktuelle pc anvender Supertel’s IP-baserede telefon-
løsning (firmaet hedder nu Facilicom). For at kunne bruge funktionen skal telefonnumrene på 
forhånd være registreret under [Opsætning], [Supertel Opsætning] og Supertel telefonen skal 
gøres aktiv på den enkelte pc på 3. faneblad under [Opsætning], [Systemopsætning]. 

 
Figur: Overtagelse og frigivelse af telefonnumre 

 

Funktionen anvendes til at sammenkæde den enkelte person (pc) til et ledigt nummer. 

Hvis du vil anvende et telefonnummer gøres: 

Udvælg et ledigt nummer 
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Vælg mellem ”Samtale via headset” eller ”Via egen telefon”.  

Tryk på ”Brug telefonnr”. 

Vælges ”Samtale via headset” kræver det installation af X-Lite software telefonen. 

Vælges ”Via egen telefon” skal man også vælge et telefonnummer. Vinterman viser dem, der 
er registreret om en selv. 

Normalt vil Vinterman automatisk frigive telefonnumrene, når Vinterman programmet afslut-
tes. Dette kan også ske manuelt ved at udpeget et nummer, der er i brug og herefter trykke på 
”Frigiv telefonnr.”. 

Hvis den aktuelle pc er sat op til at bruge telefonen og man ikke på forhånd har valgt et num-
mer, vil Vinterman automatisk åbne ovenstående vindue første gang telefonen forsøges 
brugt. 

Vagtplaner 

Selve planlægningsfunktionen til oprettelse og ændring af vagtplaner nås via menuen [Funkti-
oner], [Vagtplaner].  

   

I forbindelse med vagtplanerne indgår følgende begreber: 

Vagttyper: Vagttyperne beskriver hvornår på døgnet en vagt starter og slutter. Vagttyperne 
oprettes, redigeres og slettes via knappen ”Vagttyper” 

Aftaler: En aftale omfatter en person eller firma, der har en vagttype i et antal dage. Aftalerne 
er grundstenen i vagtplanlægningen. 

Vagthold: Et vagthold består af et antal personer eller firmaer, som man ønsker at lave en 
vagtplan for. Vagthold oprettes og bemandes via knapperne i gruppen ”Vagthold og personer 
på holdet” 

Figur: Vagtplanlægningsfunktionen 
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Vagtskemaet: Vagtskemaet ovenstående billede, hvor alle aftalerne vises grafisk for et vagt-
hold 

Rullevagter: Et bestemt vagthold hedder ”Rullevagt”. Alle aftaler for dette vagthold er relative 
i forhold til mandag i uge 1. Formålet er, at vagtplaner for dette vagthold kan udrulles (kopie-
res) på andre personer ud fra en startdato. Denne facilitet kan lette vagtplanlægningen 

Funktioner i vagtplan-vinduet 

Vinduet med vagtplanen har mange oplysninger og funktioner. Dette er gjort for at lette ar-
bejdet med selve vagtplanlægningen. Samtidig er det vigtigt udelukkende at opfatte oversig-
ten som en grafisk præsentation af en række aftaler for et vagthold. 

Nedenfor følger gennemgang af felter, knapper og afkrydsningsmuligheder. 

Gruppen ”Vælg vagtplan at arbejde med” 

Her fastlægges indhold og periode for vagtplanen. Når indhold og periode er angivet, indlæses 
vagtplanen via knappen, ”Indlæs vagtplan”. Samme sted findes en knap til at oprette og æn-
dre vagttyper 

Gruppen ”Vagthold og personer på holdet” 

Knapperne anvendes til at oprette nye vagthold samt tilføje/fjerne personer fra vagtholdet 

 

Selve vagtplanen ses i midten af billedet. Hver kolonne er en dag og når der klikkes på en dag, 
vil uge, måned og år fremgå øverst til højre 

Detailoplysninger om en eller flere vagter ses i listen nederst til venstre. Når der klikkes på en 
dag, vil dagens aftaler vises her 

 

Knapperne nederst til højre anvendes til at oprette, rette og slette aftaler 

Knapperne ”Ny” og ”Opdater” 

Disse to knapper giver henholdsvis mulighed for at oprette en ny aftale eller rette i en eksiste-
rende aftale. Perioden for aftalen kan på forhånd markeres med musen og vil herefter fremgå 
af dialogboksen ”En aftale i vagtplanen”. 

Alle vagtplaner i Vinterman består af en række enkeltstående aftaler. En aftale omfatter 

Den person eller firma, som aftalen omfatter. 

En vagttype. Vagttypen afgør hvornår på døgnet, vagten starter og slutter.  

En fra og til dato. Dette afgør på hvilke dage vagttypen er aktiv. Datoerne er altid gældende 
for starttidspunktet på vagten. En nattevagt mellem den 22. og 23. vil derfor datomæssigt al-
tid være placeres som en aftale for den 22. uanset man først har fri om morgenen den 23. 

Det vagthold, som aftalen indgås for. Vagtplanerne dannes ud fra personer på et vagthold. Det 
er muligt at lade en person indgå på flere vagthold og præsentere aftalerne samlet for perso-
nen eller for hvert vagthold for sig. 



Vinterman 

Dato: 21-10-2022  Side 104 

 

 

Det er væsentligt at bemærke, at aftalen kun bestem-
mer hvilke dage, man har vagt. Tidspunktet på døgnet 
bestemmes af aftalens vagttype. 

 

 

 

 

 

 

Knappen ”Opdater område” 

Opdater område: giver mulighed for på en gang at ajourføre alle de aftaler, der ligger helt eller 
delvis indenfor det markerede område i vagtplanen. 

Når der klikkes på knappen ”Opdater område”, vises dialogboksen ”Generel ændring af valgte 
aftaler”. Funktionen opdaterer alle de markerede aftaler i vagtskemaet i en arbejdsgang.  

Hvis man ønsker at rette et felt i aftalerne, markeres feltet med et check-mærke. Herefter kan 
den nye værdi indtastes. Funktionen kan være 
praktisk i en række situationer, f.eks. hvis en 
ny person skal overtage en andens vagter 
(f.eks. ved opsigelse og nyansættelse). I dette 
tilfælde oprettes den nye person først under 
[Stamdata, personer og firmaer]. Herefter til-
knyttes den nye person vagtholdet og til sidst 
anvendes vagtplanens ”Opdater område” til at 
ændre personen til den nye. 

 

Knappen ”Vagttyper” 

Alle aftaler i vagtplanen har en vagttype. Vagtty-
pen afgør tidspunktet på døgnet for start og slut 
på aftalen, mens aftalen kun fortæller hvilke 
dage, man har en given vagttype. Derfor skal der 
oprettes vagttyper for alle komme/gå tidspunk-
ter, der skal kunne anvendes i vagtplanen.  

I den dialogboks som åbner kan der angives føl-
gende: 

En forkortelse for vagttypen (max. 3 tegn) 

En farve. Farven anvendes i vagtplanen til at vise 
hvilken vagttype, man har en given dag. Klare og 
ikke for lyse farver giver normalt et flot resultat i vagtplanen. 

Figur: Oplysninger om vagttypen FN, en vagt fra kl. 18.45 
til kl. 07:00 næste morgen 

Figur: En aftale om en vagt i 3 dage af vagt-
typen FD. Vagttypen FD er i forvejen define-
ret som startende kl. 06.45 og sluttende kl. 
19.00 

Figur: Dialogboks til generel ændring af valgte aftaler 
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Et fra og til tidspunkt angivet som klokkeslæt. Er fra og til tidspunkt ens, forventes vagten at 
være på 24 timer. 

Antal timer, vagten afregnes med. 

Markering af, om vagttypen er en rådighedsvagt. 

Et bemærkningsfelt, hvor vagttypen kan beskrives nærmere. 

De sidste tre felter udfyldes efter behov. 

På fanebladet ”Vagtplaner” gives mulighed for at se i hvilke planer, den valgte vagttype indgår 
i. Formålet med billedet er at give mulighed for at slette eller rette alle aftaler, der omhandler 
den angivne vagttype. 

Knappen ”Slet en aftale” 

Funktionen sletter den aftale, er der markeret i listen nederst til venstre. 

Knappen ”Slet område” 

Denne funktion sletter alle aftaler indenfor det område, der er markeret. Hvis en aftale er 
delvist indenfor det markerede område, vil den blive forkortet eller opdelt.  

Knappen ”Udfør vagtrulle” 

Der findes et specielt vagthold, der normalt har navnet ”Vagtrulle” (navnet kan ændres under 
[Opsætning, system opsætning]). Vagtplanen for dette hold indeholder ikke datoer, men ude-
lukkende uger startende fra uge 1 til 52.  

De aftaler, der oprettes for personer tilknyttet dette hold, skal opfattes som en vagtrulle. 
Vagtrullen kan herefter tildeles til en person startende på et givet tidspunkt. Anvendelsen af 
en vagtrulle kan lette indtastningen af vagtplanen. 

Når en vagtrulle skal tildeles en person, sker det via knappen ”Udfør vagtrulle”. Herefter vises 
en dialogboks ”Tildel en vagtrulle til ..”, hvor der skal udfyldes: 

• Personen, der skal have tildelt vagtrullen. 

• Den dato, hvor vagtrullen skal starte. 

• Seneste dato, som er den dato hvorefter personen ikke 
længere tildeles vagter uanset vagtrullen. Denne dato 
er som default den 30. april. 

• Vagthold skal udfyldes med det hold, som man ønsker 
aftalen registreret sammen med. 

Vagtrulle. Her vælges den person på vagtrulle-holdet, hvis af-
taler skal udføres som vagtrulle. 

 

Når der efterfølgende trykkes på ”Ok” knappen, vil den valgte 
vagtrulle blive kopieret ud på den anførte person med startdato 
lig den anførte fra dato. 

Oprettelse af vagtrullen sker ved oprettelse af en vagtplan for vagtholdet ”Vagtrulle”. Ved ind-
læsning af denne vagtplan skal periode ikke angives. Vagtrullen omfatter altid aftaler i op til 52 
uger. 

Figur: Billede til udførelse af vagtrulle 
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Ved oprettelse af aftaler for vagtrulle-holdet, vil aftalerne datomæssigt være placeret i 1996. 
1996 er valgt fordi den 1. januar 1996 var en mandag, således at vagtrullen altid starter med 
en hel uge. Datoernes placering har ingen indflydelse på anvendelsen af vagtrullerne – for 
vagtrulle-holdet er det udelukkende ugenummeret, der er relevant. 

Det anbefales, at navngive personerne på vagtrulle-holdet X01, X02 eller tilsvarende. Specielt 
er det vigtigt, at personerne (der ikke findes i praksis) har initialer, der normalt sorters sidst. 
Derved forstyrrer de ikke i andre inddateringsbilleder. 

Ved oprettelse af vagtruller, kan eksisterende rullevagter også anvendes. Det er endog muligt 
for en person i vagtrullen at udrulle sin egen vagtplan på sig selv. I begge tilfælde skal start-
tidspunktet og sluttidspunktet for oprettelse af vagterne være i 1996.  

Vi henviser også til de to videoguides ”Oprettelse af Vagtrulle” og ”Brug af vagtrullen” (Vejled-
ninger og dokumentation (vejdirektoratet.dk)) 

Knappen ”Kopier vagtplan fra anden vagt” 

Laver en præcis kopi af en persons aftaler til den person, der er udpeget. 

 

I forbindelse med vagtplanlægningen skal man være opmærksom på, at der ikke er en fortry-
delsesret. Er en funktion først anvendt, er alle dens konsekvenser gemt i databasen. 

Vagtplanlægning  

Vintermans vagtplanlægningsfunktion kan være vanskelig at ”få hul på”, hvis man ikke har 
prøvet tidligere. I dette afsnit følger en kort kogebog over hvorledes den første vagtplan bliver 
til på en tom Vinterman database.  

Opret et vagthold 

Opret de personer og firmaer, som man ønsker medtaget i vagtplanen. Dette sker via [Stam-
data, personer og firmaer] 

Opret et vagthold og tilføj de ønskede personer og firmaer til holdet. Brug knapperne ”Opret 
vagthold” og bagefter ”Tilføj person” 

Herefter er vagtholdet klar til brug i vagtplanen. 

Opret nogle vagttyper 

Brug knappen ”Vagttyper” til at oprette en eller flere vagttyper – gerne med forskellig farve. 
Har alle døgnvagter, laves blot en vagttype, men skal vagtplanen fordeles over forskellige dag-
vagter, aftenvagter og nattevagter, skal der oprettes en vagttype for hvert komme/gå tids-
punkt. 

Efter oprettelse af et vagthold og nogle vagttyper, er man klar til at lave en vagtplan. 

Opret en vagtplan 

Vælg den periode, som vagtplanen skal dække og tryk på knappen ”Indlæs vagtplan”. Billedet 
viser nu en tom kalender for det vagthold, man har valgt 

Marker med musen en periode for den første vagt (f.eks. den første mandag til fredag) udfor 
en person. 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/vejledninger-og-dokumentation
https://www.vejdirektoratet.dk/side/vejledninger-og-dokumentation
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Tryk op knappen ”Opret”. Nu åbnes billedet med en aftale. I dette billede er personen samt 
fra og til dato udfyldt med der, hvor man markerede i kalenderen. 

Tryk på ”Ok” knappen, og den første aftale kan ses i vagtplanen. 

Herefter indlægges de aftaler, man måtte ønske. 

Anvend vagtholdet i referenceplanen 

Vagtholdet kan vælges i stedet for firma/chauffør i referenceplanen. 

Vinterman henter så oplysningerne fra vagtplanen når det oprettes udkald og aktiviteter. 

Brug af en vagtrulle 

Ofte består en vagtplan af en gentagelse af et bestemt mønster af vagter. I disse tilfælde kan 
en vagtrulle lette inddateringsarbejdet. Brug af en vagtrulle omfatter: 

Opret nogle fiktive personer, f.eks. X01, X02 osv. Antallet af personer afgøres af hvor mange 
forskellige vagtruller, man ønsker at oprette. 

Opret et vagthold med navnen ”Vagtrulle” (bemærk stavemåden med store og små bogsta-
ver). 

Tilknyt X01, X02 mv. til ”Vagtrulle” holdet. Antallet af personer afgøres af hvor mange forskel-
lige vagtruller, man ønsker at oprette.  

Lav en vagtplan for vagtrulle holdet. Denne vagtplan skal indeholde det mønster af vagter, der 
skal indgå i vagtplanen. Bemærk, at alle aftaler for personer i vagtrullen har et ugenummer og 
ikke en specifik dato (aftalerne placeres i praksis i 1996). 

Herefter haves en vagtrulle, der kan anvendes på et rigtigt vagthold: 

Åben billedet [Funktioner, vagtplan]. 

Indlæs vagtplanen for et rigtigt vagthold, hvor man ønsker at anvende vagtrullen. 

Figur: Eksempel på opsætning af vagthold i referenceplanen. 
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Marker med musen på en dato ud for en person, hvorfra man ønsker vagtrullen udlagt. 

Tryk på ”Udfør vagtrulle”. Herefter åbnes billedet ”Tildel en vagtrulle til en person”, og per-
son, fra og til-dato er udfyldt. 

Vælg herefter den ønskede vagtrulle (person på vagtrulle-holdet) og angiv evt.. køretøj, rute 
og opgave. 

Tryk på ”Ok”-knappen.  

Vinterman vil nu oprette et antal aftaler for den udpegede person svarende til den valgte 
vagtrulle. Herefter kan vagtrullen anvendes igen og igen til at udrulle samme mønster af afta-
ler på andre personer og/eller tidspunkter. 

Skift kodeord 

Via denne funktion kan man skifte sit kodeord, der anvendes ved login til systemet. Når en 
person er oprettet i Vinterman, er kodeordet altid lig initialerne.  

Efter Persondataforordningen i maj 2018 er det et krav, at alle brugere skifter kodeord mindst 
to gange årligt. I praksis vil Vinterman kræve et nyt kodeord ved første login efter 1. maj og 1. 
oktober. 

 

 

Figur: Skift til nyt kodeord 

 

Et gyldigt kodeord skal være på mindst 12 tegn og bestå af mindst et tegn i hver af kategori-
erne: 

• Små bogstaver 

• Store bogstaver 

• Tal 

• Specialtegn 

 

Værksteds- og pladsarbejde 

Værksteds- og pladsarbejde i perioden mellem udkaldene kan registreres via Vinduet”Værk-
steds- og pladsarbejde”. I vinduet kan almindelige aktiviteter oprettes, hvorefter de vil blive 
medtaget ved udskrift af faktureringsgrundlag mv. 

 

En værksteds- eller pladsaktivitet beskrives ved følgende: 
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• Et start- og sluttidspunkt. 

• En titel med en passende beskrivende tekst. 

• En opgave, der altid er værksted. 

• Markering af, hvorvidt tidsforbrug skal afrundes efter reglerne i prislisten.  

Markeringen fjernes normalt ved værkstedsbesøg i umiddelbart op til aktiviteter. 

• En afregningsform (værksted bil eller værksted materiel). 

• En rute, et køretøj samt evt. et stykke materiel. 

• En prisliste for køb af ruter. 

• Et firma. 

• En Chauffør – eller en person ved f.eks. pladsarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når der oprettes en ny aktivitet via tryk på ”+”-knappen vises referenceplanen. Heri vil man 
med fordel kunne udpege den sammensætning af rute, køretøj, materiel og prisliste, der er 
behov for. Felterne kan rettes bagefter – men angives lettest via referenceplanen. 

Når en værkstedsaktivitet gemmes, opretter Vinterman et udkald med samme titel med re-
ference til aktiviteten. Dermed vil værksteds- og pladsarbejde fremstå i statusbilledet som 
alle andre afsluttede aktiviteter og skal også efterfølgende bogføres som disse.  

 

Bogføring af udkald 

Når et udkald er afsluttet, skal det bogføres i løbet af de kommende dage. Bogføringen er en 
kontrolproces, hvor en ansvarlig gennemgår udkaldets aktiviteter og korrigerer eventuelle fejl.  

Det er dog intet krav, at man bogfører udkaldene, men det har vist sig yderst praktisk at have 
en bogføringsproces til at få rettet registreringsfejl. 

Listen i billedet kan vise: 

Figur: Billede til indtastning af værkstedsaktiviteter. 
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• Vis bogførte udkald. Dette valg anvendes, hvis bogføringen af et udkald skal ophæves. 

• Vis ikke-bogførte udkald. Dette vælges, hvis man ønsker at bogføre udkaldet som et sam-
let. 

 

Figur: Bogføring af udkald og aktiviteter – fanebladet ”Vælg” 

 

Fanebladet ”Aktiviteter” 

Efter at have udpeget det relevante udkald, vælges fanebladet ”Aktiviteter” hvor selve bogfø-
ringen sker. Her vises en liste over alle aktiviteter med opgørelse af økonomien. Listen kan 
vise hhv. køb og salg af aktiviteter.  

 

Øverst til højre kan der vælges mellem forskellige sorteringer for listen. 

Nederst på billedet findes desuden to grupper af knapper. I gruppen ”For den/de valgte aktivi-
teter” findes: 

Figur: Bogføring af et udkald, fanebladet ”Aktiviteter” (priserne er fiktive) 
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• Se/ret aktivitet. Via denne knap åbnes aktivitetsbilledet med den udpegede aktivitet. Der-
ved kan oplysninger om aktiviteten rettes. 

• Slet aktivitet. Ønskes en aktivitet slettet fra et udkald, kan det ske via denne knap. 

 

Gruppen ”For hele udkaldet” er kun aktiv, når listen viser alle aktiviteter fra et helt udkald. I 
dette tilfælde findes følgende knapper: 

• Godkend/bogfør. Når udkaldet er kontrolleret, trykkes på Godkend/bogfør. Derved bogfø-
res udkaldet og data anses for værende korrekte til brug i statistikker mv. 

• Ophæv bogføring. De viste udkald får bogføringen ophævet og dets aktiviteter kan der-
med rettes igen. 

• KS-rapport til Excel. Knappen flytter alle aktiviteter til Excel og fletter oplysninger fra data-
opsamlingen på. Formålet er bedre at kunne overskue fejl på udstyr samt forkert indstil-
ling af saltdosering. Rapporten findes også under standardrapporter. 

• Slet udkald. Indeholder udkaldet ikke oplysninger, man ønsker at gemme, kan det slettes 
via denne knap. Dette kan f.eks. være relevant, hvis et udkald er startet ved en fejl eller 
test. 

 

Bogføring kræver mindst superbruger-rettigheder for personen – ellers giver Vinterman ikke 
adgang til funktionen. 

 

 

Fanebladet ” Lokationer” 

Hvis man anvender lokationer, vil fanebladet med lokationsaktiviteter normalt skulle gennem-
gås før bogføringen. I lighed med de almindelige rutebaserede aktiviteter kan listen vise både 
køb og salg. 

Knappen nederst til venstre anvendes til at åbne aktiviteten, der har besøgt lokationen. 

 

Figur: Lokationsaktiviteter tilknyttet udkaldet 
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Fanebladet ”Samlet økonomi for udkaldet” 

På dette faneblad opsummeres udkaldet samlede økonomi, dvs. såvel køb som salg af lokatio-
ner og hele ruter samt saltforbruget. 

 

Figur: Samlet økonomi for udkaldet 

 

Kvalitetsvurdering af udkald 

Via denne funktion er det muligt at systematisk vurdere effekten af de enkelte aktiviteter, 
der gennemføres. Funktionen baserer sig på en ”kvalitetsbogføring” parallelt med den nor-
male bogføring af udkald.  

Figur: Liste over udkald til kvalitetsvurdering 
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Listen dannes direkte ud fra begrænsningerne anført over listen og vil kun omfatte udkald, 
hvori der indgår kørebaneruter med opgave lig salt.  

Selve vurderingen kan påbegyndes så snart udkaldet er startet, mens vurderingen først kan 
færdiggøres den følgende dag, da der også indgår en vurdering set i bagklogskabens klarere 
lys. 

Fanebladet ”Vurdering pr. rute” 

Når et udkald er udpeget på 1. faneblad, kan de enkelte aktiviteter vurderes på fanebladet 
”Data”. 

Gruppen ”Vurdering ved start” og ”Vurdering efter udkald” 

De to grupper ”Vurdering ved start” og ”Vurdering efter udkald” med 5 knapper hver, an-
vendes til at vurdere beslutningen om udkald pr. rute vurderet på udkaldstidspunktet og ef-
ter udkaldet  

Hver gruppe knapper sætter en vurdering for de udpegede ruter: 

Knappen ”Rettidig”: Angiver at aktiviteten blev kaldt ud/gennemført på rette tidspunkt, i 
forhold til ens strategi. 

Knappen ”For sent”: Angiver at aktiviteten blev kaldt ud/gennemført for sent i forhold stra-
tegien – dvs. typisk først efter det blev glat. 

Knappen ”Unødvendig”: Angiver at aktiviteten ikke var nødvendig, hvis vurderingen er at 
det ikke ser ud til at blive glat eller ikke blev glat på ruten. 

Figur: Billede til vurdering af de enkelte aktiviteter – et fiktivt eksempel 
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Knappen ”Vurderes ikke”: Angiver at man ikke kan vurdere, idet eks. ruter uden målestatio-
ner eller ruter, der ikke er i umiddelbar nærhed af en målestation normalt ikke kan vurde-
res. 

Gruppen ”Adgang til VejVejr”  

Her vil man kunne åbne VejVejr, således at man kan se situationen på udkaldstidspunktet, 
dvs. bagud i tid. Er VejVejr i forvejen åbnet fra Vinterman, vil den kunne sættes til et nyt 
tidspunkt via knappen ”Vis ny tid i VejVejr”. 

De to røde kolonner viser den værste prognose på udkaldstidspunktet samt den værste ob-
servation frem til næste morgen. Sluttidspunktet kan vælges frit på fanebladet ”Vurdering af 
hele udkaldet”. Kolonnerne opdateres via knappen ”Opdater alarmtrin”. Funktionen tager 
nogen tid og fungerer kun, når Vinterman databasen er hostet hos Vejdirektoratet. 

Fanebladet ”Vurdering af hele udkaldet” 

Hele udkaldet vurderes på dette faneblad. 

Figur: Billede til vurdering af de enkelte aktiviteter – et fiktivt eksempel 

 

Typisk dagen efter et udkald kan vurderingen gøres færdig. Man skal have passeret tids-
punktet for hvor langt vurderingen går. Dette tidspunkt kan dog ændres, hvis der er behov 
for dette. Selve vurderingen består af to hovedpunkter: 

Generel vurdering af udkaldet 
Vurdering af VejVejrs prognose 

Begge vurderinger sker efter skalaen ”Dårlig”, ”Mindre godt” eller ”Ok”. Hvis en vurdering 
ikke er ”Ok” skal der afkrydses i problemtypen samt uddybes i bemærkningsfelterne. 
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Hvis det ønskes, kan DMI kigge med på vurderingerne for bedre at kunne udpege de situati-
oner, hvor prognosen fejler. Pt. kigger DMI altid med på Vejdirektoratets vurderinger. 

Efter endt vurdering af alle aktiviteter samt udkaldet som helhedkan hele udkaldet kvalitets-
bogføres. Denne bogføring sker parallelt med og uafhængigt af den normale bogføring af 
udkald. 

Fakturagrundlag for ruter og lokationer 

Vinterman giver mulighed for at danne og fremsende et fakturagrundlag direkte til entre-
prenørerne via e-mail eller traditionel post. Funktion til håndtering af fakturagrundlag er op-
bygget ud fra følgende procedure: 

• Regelmæssigt – typisk hver måned – oprettes der faktureringsgrundlag pr. prisliste/rute 
samt pr. lokation. På dette fakturagrundlag findes alle faste betalinger samt alle aktivi-
tets- eller lokationsbestemte udgifter. 

• Efter oprettelsen kan man kigge på det enkelte fakturagrundlag og evt. tilføje bemærk-
ninger. 

• Hvis det ønskes, kan Vinterman kræve, at alle fakturagrundlag godkendes af to forskel-
lige personer med den særlige brugerrettighed til at godkende faktura grundlag. Krav om 
godkendelse sættes op via systemparameteren ”FourEyes”. 

• Til sidst godkendes fakturagrundlaget ved den endelige udskrift eller afsendelse pr. e-
mail til entreprenøren. I forbindelse med denne godkendelse gemmes en pdf-udgave af 
fakturagrundlaget i Vinterman, således at man altid kan genfinde præcis det udsendte. 

Priserne bliver låst på tidspunktet for oprettelse af fakturagrundlaget.  

Fanebladet ”Liste over fakturagrundlag” 

Når funktionen ”Fakturagrundlag” åbnes, vises en liste over alle eksisterende fakturagrund-
lag. 

Listen kan begrænses via mulighederne nederst til venstre.  

Figur: Liste over fakturagrundlag – priser er fiktive 
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Vinduet indeholder desuden en række knapper med følgende funktion: 

 

Opret nye faktura grundlag: Via denne knap åbnes billedet til oprettelse af nye fakturerings-
grundlag. Denne funktion er beskrevet i et særskilt afsnit senere. 

Genberegn udpegede grundlag: Når et grundlag er oprettet, er priserne samtidig låst. Hvis 
man har fundet fejl i priserne og herefter rettet disse, kan der ske en genberegning af grund-
laget, hvorved de rettede priser vil blive anvendt. Bemærk dog, at eventuelle manuelle ret-
telser i faktureringsgrundlaget forsvinder ved genberegningen. Genberegningen svarer til at 
slette faktureringsgrundlaget og oprette det igen på ny. 

Kontrol: Dan PDF og udskriv alt: Denne knap giver mulighed for at danne alle pdf-baserede 
fakturagrundlag og udskrive dem før de udsendes. Dermed kan man gennemgå dem og 
rette eventuelle fejl før udsendelse. Til forskel fra knappen ”Dan PDF og udskriv/send” skif-
tes status ikke og der afsendes ingen e-mails. 

1. og 2. Godkendelse: Disse knapper anvendes til at udføre hhv. første og anden godken-
delse af faktura grundlag. Er systemparameteren ”Fire øjne” slået til, vil Vinterman kræve, at 
både første og anden godkendelse er sket før man kan anvende knappen ”Dan PDF og ud-
skriv/send”. 

Dan PDF og udskriv/send: Via denne knap godkendes alle de udpegede faktureringsgrund-
lag samtidig med at de dannes som pdf-filer i databasen og efterfølgende udskrives eller af-
sendes pr. e-mail . Det står angivet på hver prisliste, hvorvidt faktureringsgrundlaget skal af-
sendes pr. e-mail eller ej. Selve afsendelsen af e-mails sker via Vintercom. Godkendelsen tje-
ner samtidig som en låsning, idet der ikke længere vil kunne rettes i faktureringsgrundlaget.  

 

Når man på listen over fakturagrund-
lag trykker på ”Dan PDF og ud-
skriv/send”, så vises dialogboksen 
”Vælg e-mail opsætning”. 

Her vælges der blandt de e-mailop-
sætninger, man har oprettet under 
[Opsætning], [Standard e-mail opsæt-
ning]. 

 

 

 

 

Skift status til ”Betalt”: Hvis man ønsker det, kan man via denne knap registrere i Vinterman, 
når et faktureringsgrundlag rent faktisk er betalt.  

Åben PDF fakturagrundlag: Denne knap åbner pdf-filen med faktureringsgrundlaget hvis sta-
tus er mindst ”Godkendt”. 

Slet fakturagrundlag: Knappen sletter den eller de udpegede faktureringsgrundlag. Et faktu-
ragrundlag slettes ikke fra databasen, men ændrer blot status til ”Slettet”. Som udgangs-
punkt skal der kun slettes ved deciderede fejloprettelser. 

 

Figur: Valg af e-mail opsætning 
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Statustrin for et fakturagrundlag 

De mange knapper i billedet med fakturagrundlag dækker over skift mellem forskellige sta-
tus-trin for hvert grundlag. Disse statustrin er følgende: 

• Oprettet. Fakturagrundlaget er oprettet og kan ses på 2. faneblad 

• 1. Godkendt. Grundlaget er godkendt af en person med ret til dette 

• 2. Godkendt. Grundlaget er godkendt af yderligere en person med ret til dette. 1. og 
2. godkender skal være forskellige 

• Godkendt. Denne status fås når knappen ”Dan PDF og udskriv/send” anvendes. Fak-
turagrundlaget er nu afsendt til entreprenøren 

• Entreprenør godkendt. Når entreprenøren modtager fakturagrundlaget, kan der 
være et link i hans e-mail til en side på Internettet, hvor han kan godkende fakturagrundla-
get. Dette trin vil kun kunne forekomme hos Vejdirektoratet 

• Sat til betaling. Fakturagrundlag som entreprenøren har godkendt sættes automatisk 
til betaling hos Vejdirektoratet 

• Betalt. Dette statustrin kan sættes manuelt via knappen ”Skift status til Betalt” 

• Slettet. Fakturagrundlag der slettes får denne status. Dermed kan man altid se slet-
tede fakturagrundlag. 

 

Normalt vil man i en kommune kun arbejde med følgende statustrin: 

• Oprettet – når fakturagrundlaget oprettes 

• Godkendt – når det afsendes pr. mail 

• Betalt – hvis man vælger at registrere dette i Vinterman 

• Slettet – hvis der har været nogle fejl 

2. godkendelse kan anvendes, hvis man har behov for dette mens entreprenørgodkendelse 
og direkte betaling kun kan anvendes hos Vejdirektoratet. 
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Knappen Opret nye fakturagrundlag 

Knappen ”Opret nye faktura grundlag” i listebilledet fra før vil åbne vinduet ”Opret fakture-
ringsgrundlag”. 

 
Figur: Oprettelse af nye faktureringsgrundlag for lokationer og ruter 

 

I lighed for prislisterne skal man vælge mellem oprettelse af fakturagrundlag på køb og salg 
af ruter eller oprettelse af køb og salg for lokationer. Fakturagrundlag oprettes ved at ud-
pege en eller flere prislister for ruter eller lokationer, der anvendes som grundlag. 

 

Udover dette angives: 

Fra dato og til dato. Vinterman vil som standard foreslå den forrige måned, men dette kan 
vælges frit. 

Navn på grundlaget. Alle fakturagrundlag har et navn, således at de lettere kan genfindes. 
Ved månedlig udskrift vil man typisk navngive dem efter måneden. Dette vil Vinterman også 
foreslå automatisk. 

 

For køb og salg af ruter angives desuden: 

Medtag saltforbrug. Feltet afgør, hvor vidt saltforbruget også medtages på fakturagrundla-
get. 

Opret faktura pr. prisliste/rute eller blot pr. prisliste. Normalt oprettes altid et fakturagrund-
lag pr. kombination af prisliste og rute. Men hvis et firma har flere ruter og man ønsker dem 
samlet på et fakturagrundlag, kan man nøjes med at vælge ”pr. prisliste”. 

Selve oprettelsen af fakturagrundlaget starter, når der trykkes på ”Ok”. Hav lidt tålmodig-
hed, idet det er en forholdsvis omfattende proces at danne fakturagrundlaget, især hvis 
man har en tynd forbindelse til databasen og/eller har udpeget mange prislister.  

Efter oprettelse af fakturagrundlagene returneres der til listen over fakturagrundlag. 
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Fanebladet ”Et fakturagrundlag” 

Når et fakturagrundlag er oprettet, kan det ses i detaljer på fanebladet ”Et faktura grund-
lag”. 

Billedet indeholder alle oplysningerne til brug ved udskrift af fakturagrundlaget.  

Information om fakturagrundlaget: 

Navn: Er navnet på fakturagrundlaget, da det blev oprettet. 

Fra dato og til dato: Er perioden, som faktureringsgrundlaget omfatter. 

Rute/lokation: Den rute/lokation som fakturagrundlaget omfatter. Er feltet blankt, dækkes 
flere ruter. 

Betalt faktura-id: Felt, hvor man kan angive en reference til den faktura, man har betalt. 

Samlet pris, Statsandel og samlet saltforbrug: Disse felter indeholder summering svarende til 
specifikationen nedenfor. 

Udskriftsdato: Dette er datoen for godkendelse og udskrift af faktureringsgrundlaget. 

Status: Fakturagrundlagets status fremgår, men kan ikke ændres her. 

1. og 2. Godkender: Såvel person som tidspunkt for godkendelsen vil stå her. 

 

Figur: Et fakturagrundlag med fuld specifikation – priser er fiktive 

 

Leverandør godkendelse: Tidspunktet for når leverandøren har godkendt fakturagrundlaget 
fremgår her. 

Leverandør ordre nr. og bemærkning: Samtidig med entreprenørens godkendelse kan han an-
give et eget ordrenr. Samt en bemærkning. Ordrenummeret var planlagt til at fremgår af af-
regningsbilaget, der sendes til entreprenøren. Dette er desværre ikke muligt. 

E-mail: Hvis entreprenøren må få faktureringsgrundlaget tilsendt pr. e-mail iflg. Prislisten, vil 
hans e-mail stå her. Det er muligt at ændre eller tilføje e-mails mens status er ”Oprettet”. 

Bemærkning: Her kan angives en bemærkning, der vil blive udskrevet på faktureringsgrundla-
get ved godkendelsen. Feltet kan kun opdateres, når status er ”Oprettet”. 

Egen bemrk.: Feltet er beregnet til egne bemærkninger, f.eks. omkring fejl man ikke ønsker at 
rette. Feltet udskrives IKKE på faktureringsgrundlaget og kan inddateres uafhængigt af status. 

Fejl fra øko-sys.: Der kommer fejlstatus hvis forbindelsen mellem Vinterman og et tilknyttet 
økonomisystem er brudt. 
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Dagsedler 

Via dette billede kan alle dagsedler genfindes. Funktionen anvendes dog primært af Køben-
havns Kommune, idet de foretager en timefordeling på dagsedlerne.  

Forbrugsoplysninger 

Billedet anvendes kun af Vejdirektoratet som grundlag for statistikkerne på Vejsektoren: 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/vinterstatistik  

Standardrapporter 

Dette menupunkt giver adgang til præsentation og udskrift af Vinterman’s standardrapporter. 

Figur: Kriterier til dannelse af rapporter 

 

Rapportfunktionen er opbygget omkring fire faneblade: 

Kriterier. På dette faneblad er det muligt at afgrænse de data, man ønsker medtaget i rappor-
terne. Når det næste faneblad vælges, indlæser Vinterman alle de aktiviteter, der opfylder de 
angivne kriterier. Denne indlæsning tager lidt tid, men til gengæld dannes de fleste rapporter 
derefter meget hurtigt.  

Aktiviteter. På dette faneblad vises en liste over de væsentligste oplysninger om alle aktivite-
terne. 

Statistikker. Her kan der vælges mellem præsentation af en række statistikker over forbrug. 

Grafik. Oplysningerne fra statistikkerne præsenteres grafisk på dette faneblad. 

Nøgletal. Kan vise nøgletal pr serviceklasse, hvis der under ”Opsætning | Serviceniveau” er an-
givet relevante grunddata. 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/vinterstatistik
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Fanebladet ”Aktiviteter” 

På fanebladet ”Aktiviteter” vises en liste over alle aktiviteter, der opfylder betingelserne angi-
vet på kriteriefanebladet. Disse aktiviteter ligger til grund for alle udskrifter, statistikker og 
grafik, der vises og kan udskrives på de sidste faneblade. Listen er primært medtaget for at 
man kan se alle de bagvedliggende data og på rimelig måde får adgang til detailanalyse af en-
kelte ruter. 

 

Figur: Aktiviteter, der falder ind under kriterierne. 

 

Sortering sker ved klik i overskriften. Skal der sorteres efter flere kolonner, holdes shift-tasten 
nede mens den næste kolonne vælges. 

 

Enkelte kolonner i aktivitetslisten skal fremhæves: 

Faktisk dosering er den forbrugte mængde salt divideret med rutens areal. 

Afvigelse i saltforbrug og km farves rød, hvis afvigelsen er større end angivet på ruten. 

Tid til udrykning og gennemførelse farves rød, hvis tidsforbruget er større end tiden angivet 
på de tilsvarende hændelser på rutebilledet. 

For høj fart afkrydses, hvis sprederen iflg. dens dataopsamling har kørt for hurtigt i mere end 
10 % af registreringerne mens den salter set i forhold til fartgrænsen indsat på sprederen un-
der [Udstyr] 

GPS styring afkrydses, hvis der er mere end 100 justeringer på kontrolboksen undervejs 

Felterne med rutenotifikationer udfyldes kun ved afkrydsning under listen for at sikre en hurti-
gere listevisning, når dette ikke er interessant 

KS-felterne er tilføjet fra sæsonen 2019-20 og fortæller om brug af robot, app, typisk dosering, 
kvalitet af gps-spor mv. 

Da listen både har en del kolonner og også kan være meget lang, kan indholdet som alle andre 
lister med grønt hjørne kopieres til Excel for viderebearbejdning.  

Nederst findes mulighed for valg af forskellige sorteringer af listen samt mulighed for at se 
den udpegede aktivitet i detaljer. 
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Knappen KS-rapport til Excel anvendes til en udvidet udgave af samme rapport, der kan bestil-
les via bogføringen. Da rapporten udvides til også at omfatte dataopsamlingen, er den be-
grænset til 10.000 rækker uanset størrelsen på den valgte mængde aktiviteter. 

 

Fanebladet ”Statistikker” 

Figur: Eksempel på statistik over forbrug fordelt på udkaldsårsager 

 

På statistikfanebladet ovenfor vises der en række forskellige summeringer på de udvalgte akti-
viteter. Alle statistikkerne har samme opbygning, hvor rækkernes indhold bestemmes af val-
get nederst mens kolonnerne generelt indeholder følgende: 

Antal. Her anføres antallet af aktiviteter af en given type 

Entreprenørudgift. Her anføres entreprenørudgifterne for aktiviteterne. Udgifterne opgøres 
på baggrund af de prislister, der er tilknyttet de enkelte aktiviteter. Udgiften er den samlede 
udgift inkl. evt. overtidstillæg og reguleringer 

Saltpris. Dette er prisen for den mængde salt og lage mv., der er anvendt ved aktiviteterne. 
Enhedsprisen er den, der var tilgængelig på materialekontiene på bogføringstidspunktet 

Saltforbrug. Her opgøres det samlede saltforbrug til såvel salt som lage 

Lageforbrug. Denne kolonne indeholder det samlede lageforbrug i kubikmeter. Bemærk, at 
saltet i lagen er indeholdt i saltforbrug kolonnen 

Gennemførelsestid. Denne tid er den, hvor chaufføren har været ude på ruten. Så vidt det er 
muligt, svarer det til tiden mellem status ”Ruten påbegyndt” og ”Ruten afsluttet”. Hvis disse 
statustrin ikke er registreret, anvendes de statustrin, der er tættest på (f.eks. ”Start saltplads” 
og ”Slut saltplads”) 

Max. Udryk tid. Her angives den maksimale udrykningstid. Dette tal er typisk mest interessant 
at opgøre pr. rute. Tallet beregnes som den tid, der går mellem status ”Kontaktet” og det næ-
ste statustrin 
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Gns. Udryk tid. Tallet beskriver den gennemsnitlige udrykningstid baseret på samme bereg-
ning som ved ”Max. Udryk tid” 

Gns. Dosering. Værdien beregnes som gennemsnittet af den reelle dosering for hver aktivitet. 
Den reelle dosering for en aktivitet fås ved at dividere dens saltforbrug med rutens saltmæs-
sige areal 

Sum udkald sent og Sum rute sent. Værdierne indeholder summen af den tid, hvor ruten har 
været for længe om at komme i gang samt for længe om at blive gennemført. Kriteriet for 
hvornår ”det er for sent” er tiden angivet ved de enkelte hændelser 

Grøn diesel og grøn el. Baseret på standardforbrug opsat under [Opsætning], [Grønt regn-
skab] vil Vinterman estimere forbruget af diesel og el 

Saltindeks. Denne kolonne er kun synlig ved valg af statistikker pr. måned, uge eller dag 

 

Hvis man vælger ”Udskriv” på fanebladet ”Statistikker” eller ”Grafik”, vil den aktuelle præsen-
tation blive udskrevet.  

Fanebladet ”Grafik” 

 

Figur: Grafik over antal aktiviteter med starttime fordelt på døgnets 24 timer  

 

På fanebladet ”Grafik” vises en række af tallene fra statistikfanebladet grafisk. Som for stati-
stikkerne vælges indholdet nederst på skærmen mens X-aksen typisk svarer til rækkerne i sta-
tistikken. 

Fanebladet ”Grafik” indeholder desuden en særlig værktøjsbjælke øverst. Denne bjælke følger 
Vinterman’s grafikkomponent og giver mulighed for klip af grafik/data til klippebordet, ud-
skrift samt en række faciliteter til ændring af den grafiske præsentation (3D effekt, diagram-
form og titler mv.). Værktøjsbjælken er medtaget i Vinterman, idet nogle brugere kan have 
glæde af dens faciliteter.  

Statistik- og grafikmulighederne forventes løbende at blive udbygget. 
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Afvigelser 

Alle afvigelser og boder ligger i logbogen. Dette billede viser derfor et udsnit at logbogen med 
udelukkende afvigelser/boder. En bod vil altid være en afvigelse, men man kan godt registrere 
en afvigelse uden at den medfører en bod. 

Figur: Liste over afvigelser/boder 

 

Knappen ”Opret” anvendes til at lave en ny afvigelse mens ”Se/ret” giver mulighed for at 
ajourføre en afvigelse. Oprettelse af afvigelser sker dog typisk fra billedet med en aktivitet, 
hvorved afvigelsen automatisk er tilknyttet en aktivitet. 
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En afvigelse/bod i logbogen 

Nedenfor vises en afvigelse, der også har givet anledning til bod. Afvigelser og boder har altid 
den viste type af Vinterman logninger. 

 Figur: En logning med en afvigelse/bod 

 

En afvigelse er som udgangspunkt oprettet, men kan gennemløbe en sagsgang: 

• Kontrolleret, dvs. nogen har taget stilling til at dette er en afvigelse og evt. tilføjet mate-
riale til dokumentation på logbogens faneblad ”Foto/dok” 

• Godkendt. En anden har accepteret, at dette er en uacceptabel afvigelse 

• Reklamation. Dette statustrin betyder, at der er sendt en reklamation til entreprenøren. 
Selve mailen til entreprenøren oprettes, når man trykker på knappen ”Reklamation” og 
man vil kunne vælge hvilke bilag, der skal medsendes 

Eventuelle mails retur fra entreprenøren kan trækkes ind på logbogens andet faneblad såle-
des at afvigelsen også indeholder hele korrespondancen med entreprenøren. 

 

En afvigelse kan herefter afsluttes på tre måder: 

• Afsluttet, dvs. der fremsendes en bod som beskrevet 

• Henlagt betyder, at der egentlig er et problem, men fx pga. tidspres giver det ikke anled-
ning til bod 

• Slettet. Dette anvendes til afvigelser, hvor der ikke kan gives bod 

Bemærk to væsentlige forhold:  

• Man kan uden problemer blot oprette afvigelser og boder uden at følge ovenstående 
sagsgang.  

• Ved fakturering medtages afvigelsen normalt altid, hvis der står et beløb i feltet ”Bod”. 
Kun hvis afvigelsen har status ”Henlagt” eller ”Slettet”, medtages den ikke ved fakture-
ring.  
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Bodsloft:  
Kontrakt værdi og bodsloftet hentes fra ruten og vises i vinduet. Der vises også det reste-
rende beløb inden bodsloftet for ruten overskrides. Hvis den samlede sum af boder for ru-
ten overskrider 60% af bodsloftet vises der også en rød advarsel.  

Rutenotifikationer 

På dette billede vises en liste over alle notifikationer, der er modtaget via abonnementer op-
rettet på ruterne.  

Figur: Lister over rutenotifikationer 

 

Listen viser som standard det seneste døgn hvor de nyeste notifikationer står øverst. Hvis vin-
duet efterlades åbent, vil Vinterman løbende opdatere listen hvert minut. 

De første to timer har notifikationerne en farve, der kan fjernes ved at kvittere. 

Kolonnerne ”Seneste udkald” og ”Næste udkald” udfyldes, hvis der har været udkald på den 
angivne rute indenfor to døgn før henholdsvis 12 timer efter notifikationen. 

 

Vagtoverdragelser 

Funktionen er kun relevant hos Vejdirektoratet og indeholder en komplet liste over alle vagt-
overdragelser mellem Vintercentralen i Aalborg og kommunerne. 

Dataopsamling 

Dette billede viser alle data, der modtages automatisk fra saltspredere, plove eller via Chauf-
før app.  
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Fanebladet ”Vintercom aktiviteter” 

Første faneblad i dataopsamlingsvinduet viser en liste over de aktiviteter, som Vintercom har 
modtaget fra app og forskelligt udstyr. Vintercom aktiviteterne er udelukkende modtaget au-
tomatisk og kan ikke oprettes manuelt. 

Figur: Lister over aktiviteter modtaget via dataopsamlingen 

 

Oprettelse af en Vintercom aktivitet sker på følgende måde: 

Hvis der modtages data fra et nyt materiel, oprettes der en aktivitet med status ”I gang” 

Hvis et udstyr sender et ”Slut på aktivitet”, afsluttes den igangværende aktivitet 

Sender et udstyr et ”Begynd på aktivitet”, afsluttes en eventuel igangværende aktivitet og en 
ny oprettes 

Hvis et udstyr ikke har sendt i en time, afsluttes en eventuel igangværende aktivitet 

 

Listen i Dataopsamlingsvinduet kan begrænses og ændres i sortering via søgekriterierne, såle-
des at man lettere finder de aktiviteter, man ønsker. Efter ændring af kriterierne, skal der tryk-
kes på knappen ”Gendan liste” for at aktivere søgningen. 

I listen fremgår bl.a. kolonner, der er hjælper med at overvåge kvaliteten af de modtagne 
data: 

GPS ok: Her er markeret, hvis der har været GPS-position på nogle af aktiviteterne. Mangler 
markeringen, er GPS-udstyret sandsynligvis defekt 

Typisk forsinkelse: Feltet viser den typiske forsinkelse for data angivet som tt:mm. Ved online 
dataoverførelse pr. 10. minut bør denne værdi ligge på ca. 5-8 minutter. Afvigelser antyder 
enten transmissionsproblemer eller problemer med tidsindstillingen på udstyret 

Derudover kan listen vise en række relevante felter omkring tidsforbrug, forbrug af tørstof og 
lage, distance mv. svarende til indholdet på det efterfølgende faneblad. 
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Nederst til højre findes en række knapper: 

Gendan liste: Knappen opdaterer listen på baggrund af de rettelser, der er omkring ”Begræns-
ninger” og ”Sortering” 

Vis DAU filer: Via denne knap åbnes et vindue, hvor de modtagne data kan præsenteres som 
de rå filer, der rent faktisk er modtaget fra sprederen 

Se Vinterman aktivitet: Hvis aktiviteten er tilknyttet en Vinterman aktivitet, åbnes billedet 
med denne 

Vis valgte ture: Giver mulighed for at præsentere flere kørte ture samtidig på samme kort. 
Kortet åbnes i et separat billede 

Sammenlæg aktiviteter: Funktionen sammenlægger de to udpegede aktiviteter til én. Begge 
aktiviteter skal dog være foretaget med samme udstyr 

Slet aktiviteter: Via denne knap slettes de aktiviteter, som man ikke er interesseret i at be-
holde (f.eks. testkørsler mv.). Slettede aktiviteter markeres blot som slettet og kan genfindes 
via kriteriet ”Vis kun slettede aktiviteter” 

Flyt data til anden best.: Funktionen giver mulighed for at vælge en ny vejbestyrelse, som alle 
de udpegede ture efterfølgende flyttes til. Anvendes primært til at levere Isbil målinger til 
kommunerne 

Målestationer KS: Åbner et separat vindue, hvor temperaturmålinger fra dataopsamlingen ud 
for målestationernes placering vises. Det er især relevant ved Isbil-målinger med fx Marwis 
udstyr  

 

Derudover findes der en knap ”Test af GPS-spredning”. Denne knap er udelukkende til testfor-
mål. 

En Vintercom aktivitet svarer normalt til en Vinterman aktivitet, men ikke altid: 

Hvis et udstyr sender flere start/slut oplysninger, dannes der flere Vintercom aktiviteter for 
hver Vinterman aktivitet. 

Hvis der ikke er oprettet en Vinterman aktivitet mens udstyret sender, vil data ikke blive til-
knyttet en Vinterman aktivitet. Dette vil f.eks. typisk ske ved test mv. 

For at undgå nogle af de mange aktiviteter uden data, sletter Vintercom automatisk aktivite-
ter med tre eller færre datalinjer. Disse kan dog alligevel ses på lige fod med de aktiviteter, 
man selv sletter. 

Fanebladet ”Data om en aktivitet” 

På fanebladet ”Data om en aktivitet” vises en række nøgletal omkring den aktivitet, der er ud-
peget i listen på første faneblad. Oplysningerne er: 

• Status: Under indsats vil aktivitetens status være ”Igangværende” mens en aktivitet 
normalt er ”Afsluttet” efterfølgende. En aktivitet kan også være ”slettet”. Desuden kan en ak-
tivitet være ”manuel” og dermed oprettet uden baggrund i opsamlede data. 

• Aktivitetstype: Alle aktiviteter tildeles en aktivitetstype, således at disse bedre kan ad-
skilles. Som aktivitetstype kan der vælges mellem ”Salt”, ”Sne”, ”Grus”, ”Patrulje”, ”Fejning”, 
”Græsklipper”, ”Grødeskærer” og ”Andet”. 
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Gruppen ”Om aktiviteten” 

• Setup navn og navn ved dataopsamlingen. Dette er køretøjets egen identifikation af 
data. 

• Materiel- og rutenavn i Vinterman såfremt køretøjets egen identifikation er registreret 
i Vinterman. Ruten sættes kun på såfremt det korrekte materiel er udkaldt i statusbilledet.  

• Bemærkninger udført af Vinterman samt egne bemærkninger til aktiviteten. Hvis akti-
viteten er en referencetur, vil dens beskrivelse fremgå af bemærkningsfeltet. 

Gruppen ”Tider” 

• Kørsel påbegyndt og Kørsel afsluttet: Tidspunktet er første og sidste modtagne tids-
tempel. 

• Rute påbegyndt og Rute afsluttet: Hvis der er registreret brug af en sensor, vil disse fel-
ter blive udfyldt med det første tidspunkt og sidste tidspunkt for brug af redskabet. 

• Tidsforbrug i alt: Dette bestemmes ud fra påbegyndelse til afslutning på kørslen. 

• Gennemførelsestid: Dette bestemmes som tiden mellem påbegyndelse og afslutning 
af ruten. 

• Udrykningstid: Dette bestemmes som tiden fra start på kørsel til start på ruten. 

• Effektiv tid: Dette bestemmes som den tid, en sensor (salt, plov mv.) rent faktisk har 
været aktiv. 

• Tid brugt til aftømning: Dette bestemmes som tid anvendt med hastighed lig nul og ak-
tivt saltforbrug. 

De første tider kan også angives manuelt mens de sidste kun bestemmes på baggrund af de 
automatisk modtagne data. 
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Figur: Data om en Vintercom aktivitet. 

 

Gruppen ”Aktivitetsniveau”  

• Saltforbrug i kg (eksklusiv evt. salt i lagen). 

• Lageforbrug i liter. 

• Samlet kørt længde i km. 

• Aktiv længde svarende til kørt længde med en aktiv sensor (salt, plov mv.). 

• Saltet areal. Bestemt ud fra aktiv længde og den aktuelle spredebredde. 

• Max hastighed under aktivitet. 

• Gennemsnitshastighed under aktivitet. 

• Gennemsnitlig dosering af hhv. salt og lage. 

• Forbrug af salt og lage med max-knappen trykket ned. Dette kræver, at max-knap-
pen sender et signal om dette. 

• Forbrug under aftømning, dvs. forbrug hvor hastigheden er nul mens tællerne viser 
et fortsat forbrug. 

 

Som for tiderne kan kun de første fire værdier registreres manuelt. 

 

Nederst på billedet vises gruppen ”Øvrige driftsoplysninger” med oplysninger om antal mod-
tagne data samt den gennemsnitlige forsinkelse af data.  

 

Når der rettes i oplysningerne om en aktivitet, skal rettelserne gemmes via knappen ”Gem ret-
telser” eller fortrydes via knappen ”Fortryd rettelser”. 

Derudover findes to knapper til at slette ture og til at fortryde sletninger med. 

Fanebladet ”Præsentation af dataopsamlingen” 

Når en aktivitet er udpeget aktivitetslisten på fanebladet ”Vintercom aktiviteter”, kan den ses i 
detaljer på fanebladet ”Præsentation af dataopsamling”. 

Vinduet viser de samme data fra den udpegede aktivitet på tre forskellige måder: 

På kort. Her er grå prikker data modtaget, hvor materiellet ikke er aktivt mens de røde er 
mens der saltes eller ploven anvendes. 

Grafisk. Her vises forskellige temaer med en tilsvarende rød/sort kurve ud fra en X-akse, der 
enten kan vises tidsmæssigt eller som antal kørte km. Samtidig kan der vælges mellem tre for-
skellige temaer med ”Saltforbrug og dosering”, ”Hastighed, spredebredde og asymmetri” 
samt ”Temperaturer, luftfugtighed og restsalt”. 

I listeform. Listen indeholder tallene, der danner grundlaget for såvel grafikken som kortet. 
Normalt vil der også være yderligere oplysninger i listen. 

De tre præsentationsformer er hægtet sammen, således at et klik på en af dem automatisk 
sætter fokus korrekt i de to andre. Fokus vises på kortet som en pil eller prik mens der trækkes 
en lodret sort linje i grafikken. Pilen indikerer kørselsretningen mens en prik anvendes, når 
samme position er modtaget to gange i træk. Bemærk, at man kun kan klikke på kortet, når 
der er markeret i ”Vis som prikker”. 
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Figur: Præsentation af en tur på standardkortet 

 

Billedet viser de samme data fra den udpegede aktivitet på tre forskellige måder: 

På kort. Her er den sorte linje lig data modtaget, hvor materiellet ikke er aktivt mens de røde 
er mens der saltes eller ploven anvendes. 

Grafisk. Her vises forskellige temaer med en tilsvarende rød/sort kurve ud fra en X-akse, der 
enten kan vises tidsmæssigt eller som antal kørte km. Samtidig kan der vælges mellem tre for-
skellige temaer med ”Saltforbrug og dosering”, ”Hastighed, spredebredde og asymmetri” 
samt ”Temperaturer, luftfugtighed og restsalt”. 

I listeform. Listen indeholder tallene, der danner grundlaget for såvel grafikken som kortet. 
Normalt vil der også være yderligere oplysninger i listen. 

De tre præsentationsformer er hægtet sammen, således at et klik på en af dem automatisk 
sætter fokus korrekt i de to andre. Fokus vises på kortet som en pil eller prik mens der trækkes 
en lodret sort linje i grafikken. Pilen indikerer kørselsretningen mens en prik anvendes, når 
samme position er modtaget to gange i træk. Bemærk, at man kun kan klikke på kortet, når 
der er markeret i ”Vis som prikker”.  

Valgmuligheden ”Vis rute” giver samme præsentation på kortet som ved brug af reference-
ture. Ruten ”males grøn” bag turens dataopsamling. I eksemplet på forrige side er en del af 
ruten rød uden grøn baggrund. Dette indikerer, at denne del ikke skulle have været saltet men 
blot have været transport. 
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Figur: Samme tur som før – nu blot på Open Street Map 

 

Open Street Map kan anvendes som alternativt kortgrundlag for turen i stedet for Vintermans 
normale kort. Dette kort kan bl.a. vise luftfotos (Mapbox), men sammenhængen kan ikke blive 
helt så naturlig og enkelte funktioner er ikke mulige ved brug af dette kort. Dette skyldes, at 
Open Street Map kortet vises i et browser-vindue – dog integreret i Vinterman og dermed 
uden de traditionelle rammer fra browseren. 

Skift mellem de to kort sker via fanerne over kortet. 

Fanebladet ”Status for dataopsamlingen” 

Det sidste faneblad viser en oversigt over status for de seneste aktiviteter med alt udstyr, der 
har sendt i sæsonen. Oversigten er velegnet til at få et overblik over hvorledes udstyret funge-
rer. 
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Figur: Status for dataopsamlingen 

 

De sidste kolonner i listen fortæller om den seneste aktivitet med hvert udstyr. 

Udskrifter af dataopsamlingen 

I dataopsamlingsfunktionen er der følgende muligheder for udskrifter: 

På de første tre faneblade: En rapport pr. aktivitet med indhold efter eget valg som specifice-
ret på skærmbilledet nedenfor. Samlet beskriver rapporten indholdet af fanebladene ”Data 
om en aktivitet” samt ”Præsentation af dataopsamlingen”. 

På fanebladet ”Status for dataopsamlingen” udskrives oversigten vist på skærmen. 

Bemærk, at det er det traditionelle kort, der udskrives. Google-kortet kan pt. ikke udskrives. 

 

 

Figur: Valg af indhold i rapporter ved udskrift fra de første tre faneblade 

Kortskærm 

Vinterman indeholder en mulighed for at præsentere kortet med ruternes status samt de 
spredere mv., der faktisk er ude og køre. 

Kortet kan præsenteres på to måder: 

Som et traditionelt Windows-billede, hvor man fortsat kan se menuen, knapper og kanter mv. 
som vist nedenfor. Dette forventes primært anvendt på en almindelig arbejdsplads, hvor man 
åbner kortet et øjeblik for at følge med eller undersøge specifikke aktiviteter.  
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Som et billede, der fylder hele skærmen, dvs. uden de traditionelle Windows-kanter og knap-
per mv. Denne udgave er primært tænkt placeret som en statusskærm, der altid vises. Skær-
men omsættes til denne indstilling via knappen  

Materiel med GPS der sender data præsenteres som en pil, der indikerer køretøjets retning. 
Står køretøjet stille, vises en plet i stedet.  

Farven på køretøjerne (pile/prikker) afspejler dets aktuelle aktivitet i de seneste data, der er 
modtaget. Farverne ændres via [Opsætning], [Hændelser og aktionstyper]. 

Listen til højre er hægtet sammen med kortet, således at klik på kortet fokuserer linjen med 
den tilsvarende aktivitet og omvendt. I listen anvendes feltet ”Online” til følgende: 

Et rødt felt med teksten ”-Data” betyder, at det pågældende udstyr bør sende data, da det er 
kaldt ud, men at der ikke er datapakke modtages. 

Et gult felt med teksten ”-GPS” betyder, at der endnu ikke er modtaget datapakker fra udsty-
ret, hvori der har været et gyldigt GPS-signal. 

Et hvidt felt med teksten ”x min” viser antallet af minutter siden der sidst er modtaget data fra 
køretøjet/udstyret. 

Tilsvarende viser feltet ”Aktion” hvad de enkelte køretøjer aktuelt foretager sig ifølge de se-
nest modtagne data.  

Boksen ”Vis lag” bruges til at vælge mellem de korttemaer, som ruterne er fordelt på. Er der 
stadig ”trængsel på kortet” kan afkrydsningerne ud for ”Opgave” anvendes til at begrænse 
mængden af informationer yderligere.  

Såvel listen til højre som bjælken øverst kan skjules – blot ikke samtidig. 

Hvis et udstyr markeres i listen eller via kortet, kan detaljer om udstyret ses via knappen ”Vis 
dataopsamling”, hvorefter billedet med fra dataopsamlingen med kort, grafik og detaljerede 
data vises. Billedet med den detaljerede dataopsamling vil dog ikke kunne åbnes fra 

Figur: Kortskærm med ruter og aktive køretøjer. Køretøjerne er de små pile. 
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fuldskærmskortet, da vinduesrammer mv. er slået fra i dette billede. Til gengæld er fuld-
skærmskortet velegnet til overbliksformål. 

 

Find GPS aktiviteter i område 

Denne funktion er rettet mod situationer, hvor man ønsker at finde udstyr med dataopsam-
ling, der har været et bestemt sted i en given periode. Når menupunktet vælges, åbner vin-
duet ”Find GPS aktiviteter i område. 

Figur: Passager indenfor kortudsnittet i den anførte periode 

 

Anvendelsen af funktionen sker på følgende måde: 

Først zoomes ind på det ønskede område. Gå dog ikke tættere på end afstanden mellem to 
logninger (typisk 100-500 meter). 

Herefter angives fra og til dato/tid hvorefter er trykkes på ”Søg”. 

Vinterman tegner herefter prikker for alle logninger og fylde listen til højre med alle de Vin-
tercom-aktiviteter, der har været indenfor kortudsnittet i det angivne tidsinterval. 
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Knappen ”Åbn” kan herefter anvendes til at se detaljer om den udpegede aktivitet fra listen 
som vist på skærmbilledet nedenfor. 

 

Figur: Præsentation af en enkelt aktivitet 

 

Seneste meldinger 

Denne funktion vil er rettet mod dem, der er interesseret i øvrige vejbestyrelsers meldinger. 
Funktionen præsenterer den seneste vejmelding fra alle, der melder. Hos Vejdirektoratet vil 
der desuden være mulighed for at inddatere nye meldinger, der modtages pr. telefon.  

Alle meldinger, som Vintermans brugere opretter, vil automatisk blive overført til Vejdirekto-
ratets Vinterman version. Herfra opdateres vintertrafik.dk mfl., hvorfra alle har adgang til den 
nyeste melding.  
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Figur: Oversigt over aktuelle meldinger 

 

Alle, der afsender meldinger, vil også modtage meldinger fra alle andre, således at kortet viser 
en oversigt over status i hele landet. 

Ved klik på de enkelte prikker på kortet eller i listen til højre vises den seneste melding i bille-
det nedenfor. Hos Vejdirektoratets Trafikcenter kan nye meldinger inddateres via knappen 
”Indtast ny melding”, hvorved statusbilledets meldingsside åbnes. 

Farvekoderne på kortet og i listens første kolonne har følgende værdier: 

Grøn: Normalt føre – evt. suppleret med bemærkninger. 

Gul: Præventiv saltning. 

Rød: Viser i en glatføresituation. Enten pga. igangværende saltning/snerydning eller ved ad-
varsler om føret/vejret. 

 

Seneste aktiviteter 

Denne funktion viser et billede med oplysning om den seneste aktivitet på udvalgte ruter vist 
via farver. 
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Figur: Seneste aktivitet markeret med farver svarende til kortet hos Vejdirektoratet. Normalt vil kortet kun om-
fatte egne ruter. 

 

I rute-registeret markeres det på de ruter, man ønsker medtaget på kortet. Vinterman vil her-
efter præsentere en farve som funktion af den seneste aktivitet med opgave salt, kombi eller 
sne på de pågældende ruter. 

Alle de ønskede ruter vil altid blive markeret med som minimum en grå farve for at indikere, 
at det er mere end 2 dage siden der sidst var aktiviteter. 

Kortet opdaterer sig selv hvert minut og kan derfor placeres på en statusskærm, hvis dette øn-
skes. Det er også samme kort, der vedhæftes vejmeldinger, der sendes pr. e-mail og samme 
datagrundlag tilgår vintertrafik.dk. 
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6. Statusbilledet 
I dette kapitel gennemgås statusbilledet og de ekstra vinduer, der anvendes sammen med 
dette. Statusbilledet er vagternes primære funktion i selve udkaldssituati-
onen. Derfor åbner statusbilledet også automatisk, når Vinterman star-
ter. Er vinduet lukket, kan det åbnes via menupunktet [Filer, Åbn] eller 
den første ikon på værktøjsbjælken.  

 

Under [Opsætning], [Systemopsætning] kan det sættes op specifikt for hver pc, hvilket fane-
blad Vinterman skal vise efter logon. Samme sted er der mulighed for at slå 7 af statusbille-
dets faneblade til og fra, således at faneblade, der ikke anvendes i ens organisation heller ikke 
er synlige.  

Ved brug af Vinterman hos Vejdirektoratet eller i de større kommuner er det væsentligt at 
sætte en ”Sted begrænsning” øverst på statusbilledet. Dette reducerer alle lister til den vinter-
central og/eller det område/distrikt, man angiver. 

Fanebladet ”Udkald” 

Når statusfunktionen åbnes, vil udkaldslisten vise alle igangværende udkald. Et udkald inde-
holder en række aktiviteter, der tilsammen løser en given opgave. 

 
Figur: Statusbilledets første faneblad: Udkald 

 

Hvis man er på en test-database eller årskopi, fremgår det meget tydeligt på udkaldsfanebla-
det. Er man på driftsdatabasen ”Vinterman”, vil teksten ”Test database” ikke vises. 

Under listen findes en gruppe med titlen ”Vis udkald”, der anvendes til at vise et passende 
indhold i listen.  I denne boks angives det om man vil se aktive udkald, sæsonens udkald eller 
for en vilkårlig periode. Vinterman starter altid med at vise de aktive udkald, når billedet åb-
nes. 
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Du har også mulighed for at få vist slettede udkald og ”tænde for knapper” ved at sætte flue-
ben. Hermed bliver knapperne “slet udkald” og “gendan udkald” aktive.  

 

Gruppen ”Lav udkald” har følgende knapper: 

• Opret nyt udkald: Knappen opretter et udkald som er nærmere beskrevet i næste af-
snit ”Start et udkald”. 

• Tilføj handlingsplan: Hvis man har et igangværende udkald, kan der tilføjes en hand-
lingsplan til dette udkald. 

• Slet udkald: Denne knap sletter et udkald og kan kun anvendes af en administrator. 
Slettede udkald kan gendannes. 

• Afslut udkald: Hvis alle aktiviteter er afsluttet i et udkald, kan udkaldet afsluttes via 
denne knap. 

• Kvalitetsvurdering: Denne knap åbner vinduet ”Kvalitetsvurdering af et udkald” som 
også kan findes under hovedmenuen ”Funktioner”. Her kan et udkald kan kvalitets-
vurderes. Har vagten en kommentar til f.eks. prognosen under udkaldet, kan den 
hurtigt tilføjes til kvalitetsvurderingen.  

Det anbefales at skjule ”Slet udkald” knappen i sæsonen. Udkald kan fortsat slettes i forbin-
delse med bogføringen, men risikoen for fejl bliver mindre. Knappen fjernes via en systempa-
rameter under [Opsætning], [Systemopsætning]. 

Start af et udkald 

Når der i udkaldsvinduet trykkes på knap-
pen ”Opret nyt udkald” vises vinduet 
”Vælg handlingsplan. 

I vinduet markeres den eller de ønskede-
handlingsplaner, der skal igangsættes, 
hvorefter der klikkes på knappen ”Vælg 
handlingsplaner”. Det er også muligt at 
lave et nyt tomt udkald via knappen ”Ud-
kald uden plan”. 

 

Når der er trykket på ”Vælg handlingspla-
ner” eller ”Udkald uden plan” vises vin-
duet ”Vælg udkaldsårsag, …..” til start af 
selve udkaldet. 

 

Figur: Vindue til valg af handlingsplaner 
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Figur: Billede til oprettelse af udkaldet 

 

Her skal udkaldsårsag og dosering altid angives. Dosering foreslås automatisk på baggrund af 
udkaldsårsagen. Opsætningen af valgmulighederne sker under [Opsætning] og [Udkaldsårsa-
ger] samt [Doseringer]. 

 

Bemærkningsfeltet fyldes automatisk med de valgte handlingsplaner. 

 

Normalt vil der ikke være behov for at udfylde yderligere, men ved særlige udkald kan der an-
gives følgende: 

Evt. andet tidspunkt for udkaldet. Skal man inddatere et udkald, der er angivet på 
papir, kan udkaldet oprettes på et tidligere tidspunkt. 
Tillæg for opslag i vagtplaner. Hvis man kl. 7.00 ønsker at lave et udkald og vil have 
fat på dem, der har vagt fra 7.30 kan man lave et tillæg på 1-2 timer i dette felt. Så vil 
Vinterman finde næste vagthold. 
Tillad samme chauffør/køretøj mere end én gang. Hvis man opretter et kombi-ud-
kald, som chaufførerne skal fortsætte på, når de er færdige med saltningen, vælges 
dette. Ellers vil Vinterman afvise at udkalde de samme personer endnu en gang. 
Brug alternative materialekonti. Markeres her, vil aktiviteterne få de alternative ma-
terialekonti fra referenceplanen. Det kunne f.eks. være grus i stedet for salt og blev 
indført ovenpå vintrene med saltmangel. 
Anvend strækningsbaseret dosering. Dette felt anvendes kun til test i øjeblikket. 

Et udkald kan igangsættes på to måder: 

Ved tryk på ”Status oprettet” oprettes alle aktiviteter normalt.  
Ved tryk på ”Status afventer start” oprettes alle aktiviteter med dette statustrin, så-
ledes at app’en direkte kan tage over 

Uanset metode, vil Vinterman skifte vindue og vise aktivitetslisten, hvor udkaldets aktiviteter 
vises. 
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Fællesbesked 

Nedenstående vindue åbnes ved tryk på “Fællesbesked” knappen nederst i midten af Ud-
kalds-fanen. Her kan vælges en eller flere handlingsplaner hvor firma/chauffør skal advise-
res om eksempelvis forventet snefald. 

Hvorvidt det er chauffør eller firma der kontaktes, er baseret på hvad der er indikeret på de 

referenceplaner der er knyttet til handlingsplanen. 

Der kan vælges en eller flere handlingsplaner ved tryk på feltet ud for “Vælg Handlingsplan” 

 
Det kan angives hvorvidt der skal sendes besked med mail eller SMS. 

 
Hvis alt er i orden når der trykkes “OK”, så adviseres der om, at beskeder er sat til afsending, 
ved tryk på “OK” igen her, lukkes vindue. 
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Ellers gives besked om hvilke information der mangler. 

Fanebladet ”Aktiviteter” 

Aktivitetslisten viser alle aktiviteter svarende til valget i vinduets øverste bjælke. Her er det 
muligt kun at se aktiviteter fra et enkelt udkald og/eller kun vise igangværende aktiviteter. 
Samtidig kan felterne med område og distrikt begrænse listen yderligere. Anvendes denne be-
grænsning ikke, kan disse felter skjules via en systemparameter under [Opsætning], [System-
opsætning]. 

 

Figur: Statusbilledets 2. faneblad: Aktiviteter 

 

Hver linje i listen er en aktivitet. En aktivitet omfatter normalt følgende: 

En rute af en bestemt type. 

En opgave, der skal løses på ruten. 

En prisliste for køb. Prislistens firma opføres i aktivitetslisten som entreprisehaver, dvs. det 
firma, der har kontrakt på opgaven. 

Et køretøj, et materiel, et firma og en chauffør. Dette er oplysninger omkring ”hvem, der fak-
tisk kører derude”. 

Prisliste, køretøj, materiel, firma og chauffør er ikke nødvendige, men angives i det omfang, 
man har behov for. 

For hver aktivitet skal der registreres en række hændelser som defineret i stamdata for ruten. 
En aktivitets aktuelle status er den seneste af disse hændelser. 

Status, tidspunktet for den nuværende status (tidspunktet for hændelsen) samt deadline for 
gennemførelse af det nuværende statustrin fremgår af listen. Hvis deadline overskrides, vil 
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deadline-feltet for aktiviteten blive rødt og et særligt advarselsfelt vil tænde øverst på skærm-
billedet. 

Udover de grundlæggende felter med rute, køretøj, firma, chauffør og status, kan der vælges 
en lang række felter via ”det grønne hjørne” eller ved blot at scrolle længere ud i billedet. 

I eksemplet er kolonnen ”Logbog” og ”Lokation” vist med et lille plus. Ved klik på Logbogs-
plusset vises logbogen for den valgte rute som en liste i listen. Lokationsaktiviteterne kan vises 
på samme måde. Begge dele kan ses og rettes via ”Se/ret aktivitet”. 

Generelt bør man via det grønne hjørne vælge hvilke kolonner, der skal være synlige og der-
med anvendes. Aktivitetslisten indeholder mange kolonner, der mest af alt er i vejen i vagten 
(se også kapitlet ”Generelt om Vinterman”). 

Under aktivitetslisten findes en række knapper: 

Knappen ”Kontakt” 

Denne knap giver mulighed for at ringe til entreprisehaveren (firmaet bag prislisten), fir-
maet, chaufføren eller køretøjet i det omfang, disse er registreret på aktiviteten. Knappen 
kan findes i flere vinduer og har samme funktion alle steder. 

 

Figur: Standard ”Kontakt” dialog – viser en persons eller firmas telefonnumre 

 

Her kan det ønskede telefonnummer vælges og computeren vil forsøge at ringe til nummeret 
hvis der trykkes på knappen ”Ring til” og følgende er opfyldt: 

Adgang til en telefon via en TAPI-forbindelse, dvs. en telefon, som Windows har registreret og 
kan samarbejde med 

Adgang til en PC-Dailer og en tilhørende Ascom ISDN-telefon. Disse kan dog ikke købes læn-
gere 

Adgang til et registreret SuperTel telefonnummer, der er aktiveret på den aktuelle pc. Har 
man en aktiv SuperTel licens men ikke et fast nummer, vises billedet fra [Funktioner], [Super-
tel telefon] når der ringes første gang. Dette er samtidig den mest udbredte løsning 
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Kan Vinterman ikke direkte styre en telefon, må man selv taste nummeret. Det er dog stadig 
en fordel at trykke på ”Ring til” samt efterfølgende en af de tre ”Læg på”-knapper. Når ”Ring 
til” knappen anvendes bogføres det automatisk i logbogen, at der har været ringet til et tele-
fonnummer.  

 

De tre ”Læg på”-knapper har følgende funktion: 

”Læg på” vil blot afslutte samtalen, men man bliver i billedet og kan f.eks. notere i bemærk-
ningsfeltet eller prøve et nyt nummer, hvis der ikke blev forbindelse. 

”Læg på/luk – med skift af status” lægger på, lukker vinduet og skifter status for aktiviteterne. 

”Læg på/luk” lægger på og lukker billedet, men skifter ikke status for aktiviteterne. 

Selve billedet kan optræde forskelligt alt afhængig af hvorfra og hvornår, man har trykket på 
”Kontakt”. Når man trykker på kontakt i statusbilledets aktivitetsliste, vil den øverste del med 
valg mellem entreprisehaver, firma, chauffør og køretøj blive vist. Fra alle andre billeder er der 
ikke tvivl om hvem, hvorfor den øverste del erstattes med et billede af den, man vil kontakte – 
hvis der er indlagt et billede under [Stamdata], [Firmaer og personer]. 

Hvis aktiviteterne har status oprettet, når der trykkes på kontakt, vil ordren til de enkelte akti-
viteter også blive vist som i eksemplet på forrige side. Her markeres normalt med grøn udfor 
alle de aktiviteter, der skal udkaldes via samme udkaldsnummer (sættes op i referencepla-
nen). Denne markering kan ændres til ”Rød”, hvis man ikke ønsker at medtage en aktivitet. 
Ellers vil statusskiftet i forbindelse med ”Ring til/luk – med skift af status” skifte status for alle 
aktiviteter vist i listen. 

Nederst til venstre findes en knap ”Send sms til udpeget nummer”. Denne knap giver mulig-
hed for let at sende en sms med valgfrit indhold som beskrevet i næste afsnit. 

 

Kontaktbilledet – send sms 

Når der er valgt et mobilnummer og trykket på ”Send sms” i kontaktbilledet vises billedet til 
afsendelse af en sms. 

Figur: Billede til afsendelse af en sms 

 

Beskeden skrives i tekstfeltet, der er begrænset til 155 tegn svarende til én sms. Selve sms’en 
sendes afsendes fra serveren på samme måde som orienteringsmeldinger pr. sms mv. Sms’er 
gemmes også i logbogen. 

 



Vinterman 

Dato: 21-10-2022  Side 146 

 

Knapperne ”Skift status” og ”skift status (tid)” 

Begge knapper giver et statusskift for den aktuelle aktivitet. ”Skift status (tid)” giver mulig-
hed for at ændre tidspunktet for statusskift, f.eks. hvis en vognmand ringer ind og siger, at 
han påbegyndte ruten for 10 minutter siden. 

Knappen ”Udkaldsrobot” 

Om knappen skal vises eller ej sker via systemparameteren ”HideAutoCall”. Når knappen er 
aktiv (vises) kan der udpeges et antal aktiviteter, som systemet skal forsøge at kontakte via 
udkaldsrobotten. Når der klikkes på ”Udkaldsrobot” vises et vindue ”Start automatisk telefon-
udkald”med en liste over hvem, Vinterman kan kontakte med robotten. 

Typisk kan man med fordel markere alle aktiviteter og udkaldsrobotten vil herefter vise, 
hvem af dem, der kan kontaktes automatisk. 

Figur: Vinduet bag knappen ”Auto kontakt” til igangsætning af udkaldsrobotten 

 

Robotten vil kun medtage en person eller et firma hvis følgende er opfyldt: 

• Personen eller firmaet skal have et eller flere telefonnumre, hvor det er markeret, at ro-
botten må ringe op. Midlertidige telefonnumre må robotten altid ringe til. Den røde mar-
kering i eksemplet skyldes et manglende telefonnummer 

• De generelle fraser skal være indlæst 

Knappen ”Start udkaldsrobot” igangsætter selve udkaldet for alle de linjer, der har et check-
mærke. 

Til testformål findes følgende knapper: 

Afspil med tryk på (1) samt (9). Disse knapper får Vinterman til at spille den frase, systemet vil 
anvende for den udpegede linje svarende til at modtageren af opkaldet trykker på hhv. ”1” og 
”9”. 

Knappen ”Vis fraser” er også til testformål. Denne knap viser den samlede frase som tekst på 
skærmen. 

Start TEST udkaldsrobot. Dette vil starte udkaldsrobotten, således at den ringer til alle og man 
vil kunne registrere deres tilbagemelding i Vinterman. De oplæste fraser vil være de korrekte, 
men der flettes en testfrase ind såvel først som undervejs i beskeden til den enkelte. Testfra-
sen skal være oprettet for at anvende knappen og det er kun en administrator, der kan trykke 
på knappen. 
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En administrator kan desuden vælge at indlægge en ekstra test- besked øverst. Denne besked 
kan f.eks. anvendes ved et prøve-udkald. 

Knappen ”Tele-sim” 

Denne knap findes kun på de særlige Vinterman installationer til kursusbrug. 

Knappen ”Genstart aktivitet” 

Knappen kopierer og genopretter den afsluttede aktivitet og viser vinduet ”Genstart aktivi-
tet”. 

 
Figur: Vinduet ”Genstart aktivitet” 

 

Her vises udvalgte oplysninger om den eksisterende aktivitet, hvor bl.a. salttal kan angives og 
afregningsform rettes. Samtidig kan oplysningerne rettes for den kommende aktivitet inden 
den oprettes.  

Oprettelsen sker via en af de fire knapper nederst til venstre: 

Opret. Trykkes her, vil den nye aktivitet have status oprettet. 

Fortsat kørsel. Trykkes her, vil den nye aktivitet få status svarende til ”på ruten”. Samtidig vil 
tiderne for statusskift sættes til tidspunktet for afslutning af den forrige aktivitet.  

Fortsat kørsel (tid). Knappen svarer til ”Fortsat kørsel”, men viser først et vindue, hvor tids-
punktet for genstarten kan rettes. 

Afventer start. Denne knap vil oprette den nye aktivitet, men afslutter ikke den nuværende. 
Funktionen betyder, at når chaufføren på et senere tidspunkt afslutter sin tur, så kan den næ-
ste startes. Dette vil ligge naturligt på app’en, men kan også ske pr. sms eller manuelt i Vinter-
man 

Ofte anvendes ”Genstart aktivitet” fordi en saltning afsluttes og genstartes, ved overgang fra 
saltning til kombikørsel samt ved genlæsninger under kombikørsler. I disse tilfælde er knap-
pen ”Fortsat kørsel” eller ”Afventer start” praktiske at anvende. 

Hvis den eksisterende aktivitet ikke er afsluttet inden tryk på ”Genstart aktivitet”, vil den blive 
afsluttet samtidig med at den nye aktivitet oprettes – på nær når ”Afventer start” bruges. 
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Knappen ”Multi-ret” 

Hvis der er markeret flere aktiviteter, kan man rette en række oplysninger om alle de marke-
rede aktiviteter.   

Figur: Dialogboksen ”Multi-ret” 

 

Ved at markere i check-boksene for de type oplysninger man vil ændre og vælge hvad det skal 
ændres til, vil man vil rette for flere aktiviteter på en gang efter klik på ”OK”.  

Knappen ”Pause” 

Sætter aktiviteten på pause svarende til en afbrydelse pga. f.eks. nedbrudt materiel. Pausen 
ophæves ved at trykke på ”Pause” igen, hvor sluttidspunktet for pausen registreres. 

Knappen ”Fejlmelding” 

Giver mulighed for at udfylde en fejlmelding/rekvisition på udstyret tilknyttet den aktuelle 
aktivitet. Fejlmeldingerne vil efterfølgende fremgå af fanebladet ”Værksted”, hvorpå udsty-
ret også kan raskmeldes igen. 

Når der i aktivitetslisten klikkes på ”Fejlmelding” vises dialogboksen ”Opret fejlmelding”, hvor 
det udstyr, der skal fejlmeldes kan vælges. Dialogboksen fremkommer ikke, hvis aktiviteten 
kun har et udstyr tilknyttet i referenceplanen (dvs. typisk feltet ”Materiel”). 

 

Figur: Valg af udstyr, der skal fejlmeldes 

 

Når udstyret er valgt, trykkes på ”Ok” og vinduet ” En udstyrsaktivitet” vises, som er der fejl-
meldingen sker. Fejlmeldingen eller rekvisitionen indeholder følgende grupper: 
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Gruppen ”Udstyr, der skal repareres” 

Rekvisitionsnummer er et unikt nummer, som Vinterman tildeler den aktuelle fejlmelding. 
Dette ses i bjælken over fanebladene 

Udstyrets navn er udfyldt, da det netop er udpeget inden. Er en fejlmelding endt på et forkert 
udstyr, kan det korrekte udstyr indsættes i stedet via knappen ”Ret udstyr” 

Evt. reserveudstyr. Udfyldes her, vil dette udstyr blive udkaldt i stedet for det aktuelle ved 
fremtidige udkald – indtil fejlmeldingen er klarmeldt. Udstyret vælges via drop-down listen el-
ler via knappen ”Ret udstyr” 

Service udføres af samt udstyr udleveret til udfyldes med de tilsvarende felter fra udstyrsregi-
steret. Knapperne ”Kontakt” anvendes til let adgang til deres telefonnumre. 

Figur: Rekvisition til fejlmelding af et udstyr 

 

Gruppen ”Fejltype/prioritet for reparation”: 

Prioriteten angiver hvornår vintervagten ønsker udstyret repareret. Angivelsen sikrer klarhed 
om evt. tillæg for udkald til mekaniker mv. Valget ”Ved lejlighed” betyder, når der alligevel 
skal arbejdes med udstyret næste gang. Farvekodningen fremgår desuden i listen over rekvisi-
tioner/fejlmeldinger 

 

Grupperne ”Kompleksitet og opgavens omfang”: 

Udfyldes efter behov. Felterne skal angives hos Vejdirektoratet. 

 

Gruppen ”Beskrivelser, der fremgår af oversigterne”: 

Beskrivelse af problemet udfyldes af Vintervagten. En række standardbeskrivelser findes i 
drop-down listen 

Nr. på chauffør findes i et separat felt. Ved fejlmelding fra statusbilledet medtages ”Seneste 
kontakt nr” fra aktiviteten 
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Beskrivelse af det udførte arbejde udfyldes af værkstedet efter endt reparation. Dette felt fin-
des også på næste faneblad 

Et prisoverslag fra værkstedet i forbindelse med større opgaver 

Er der behov for yderligere beskrivelser omkring opgaven, kan der laves logninger via fanebla-
det ”Logbog” og tilknyttes fotos eller dokumenter på sidste faneblad. 

 

Gruppen ”Status og tidsstempler”: 

Opgavens status og tidsstempler fremgår. Tiden for hvornår en fejl er registreret er 
som standard lig oprettelsestidspunktet men kan ændres til et tidligere tidspunkt. 

 

Rækker de almindelige felter ikke, kan der skrives frit i logbogen med tilknytning til den aktu-
elle fejlmelding og reparation.  

 

Knapperne mv. nederst: 

Gem og send mail til: Ved tryk på denne knap gemmes fejlmeldingen og der sendes en e-mail 
til den eller de anførte e-mail adresser 

Ok gemmer rettelserne i billedet mens Annuller fortryder rettelserne 

Knappen ”Gruppe-kontakt”  

Knappen anvendes til at kontakte firmaer/personer på flere aktiviteter samtidig enten via en 
sms eller via telefonrobotten. Nummeret der kontaktes, er anført i feltet ”Seneste kontakt 
nr”. 

Når der i aktivitetslisten klikkes på ”Gruppekontakt” vises billedet på næste side. Alle udpe-
gede aktiviteter medtages og deres seneste kendte kontaktnummer medtages. Hvis der er ak-
tiviteter uden kendt nummer, markeres dette med rød. 

Seneste kontakt nr. opdateres på følgende møde: 

Når man selv kontakter en person eller hvis telefonrobotten kontakter en person, registreres 
nummeret på aktiviteten. 

Hvis der modtages en sms med et statusskift, registreres telefonnummeret på aktiviteten 

Hvis vagten selv inddaterer nummeret i aktivitetslisten 
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Figur: Gruppe-kontakt via sms eller robot 

 

I vinduet vælger man mellem: 

Afsendelse af en sms via knappen ”Send sms-besked til alle”. Det kræver, at listen med tele-
fonnumre rent faktisk er mobil-numre, der kan modtage en sms. 

Robot-baseret besked til alle. Robotten kan direkte aktiveres med en af de forud indlæste be-
skeder. Har man kendskab til at oprette nye beskeder, kan det også ske via knappen ”Opret ny 
besked”. 

Knappen ”Opret underakt.” 

Knappen er kun aktiv, hvis aktiviteten er en hovedaktivitet. Her kan knappen bruges til at 
oprette en underaktivitet, som en medarbejder/entreprenør kan udføre. Normalt oprettes 
underaktiviteter kun på chauffør app’en. 

Knappen ”Dagseddel” 

Anvendes når en aktivitet er slut til at udskrive en dagseddel til chaufføren med oplysninger 
om hans tidsforbrug mv. 

Knappen ”Se/ret aktivitet” 

Ved tryk på denne knap åbnes vinduet ”Aktivitet” med alle oplysninger om den udpegede 
aktivitet. Her kan alle oplysninger omkring aktiviteten angives, bl.a. pauser, forbrug og øko-
nomioplysninger. (Se afsnit xxx for gennemgang af faner og funktioner i Vinduet ”Aktivitet”) 

Knappen ”Ny aktivitet” 

Anvendes til at igangsætte en ny aktivitet under det eksisterende udkald. Vinterman vil åbne 
vinduet ”Vælg referenceplan” hvor den ønskede rute m.v. udpeges. Herefter vises vinduet 
”En aktivitet”, hvor yderligere oplysninger omkring den nye aktivitet kan angives. Herefter 
oprettes aktiviteten.  
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Har man behov for oprettelse af en aktivitet med en ny og ikke kendt entreprenør, kan det gø-
res via knappen ”Opret aktivitet med ukendt entreprenør” i vinduet ”Vælg referenceplan”. 
Anvendes denne funktion vises vinduet ”Opret aktivitet med ny ukendt entreprenør”. 

I dette vindue angives følgende: 

Oplysninger om entreprenøren. Her angives som minimum et sæt initialer, et navn samt et 
mobiltelefonnummer. De øvrige oplysninger kan også med fordel registreres samtidig. 

Oplysninger om priser til prislisten. Der bør som minimum angives et navn på en ny prisliste 
samt en aftalt timesats.  

Øvrige oplysninger til aktiviteten og referenceplanen. Rute og opgave skal altid angives. Der 
bør på forhånd findes en ”Diverse-rute” til ukendte aktiviteter, hvorpå de typiske hændelser 
ved salt, kombi, sne og bortkørsel findes. 

 

 
Figur: Vinduet til oprettelse af aktivitet med ny og ukendt entreprenør 

 

Når der efterfølgende trykkes på ”Ok”, sker der følgende: 

Entreprenøren oprettes under [Firmaer og personer] med tilhørende telefonnummer og e-
mail. 

Der oprettes en prisliste med den angivne timepris. 

Der oprettes en indgang i referenceplanen med kombinationen af rute, opgave, entreprenør 
og prisliste. Denne linje får sortering lig ”-1”, hvorved den normalt vil stå øverst. 

Der oprettes en aktivitet svarende til linjen i referenceplanen. 
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Når der først er trykket ”Ok”, kan man ikke gå tilbage til dette billede og rette i oplysningerne. 
Skal der efterfølgende tilføjes eller rettes i oplysningerne skal det ske i de tilhørende stamdata 
registre. 

 

Formålet med denne funktion er at lette brugen af fremmede entreprenører, der byder til 
f.eks. i forbindelse med større snestorme. 

 

Knappen ”Slet aktivitet”: sletter den eller de udpegede aktiviteter. Kun aktiviteter med sta-
tus ”Oprettet” kan slettes – med mindre, at man er administrator. 

Knappen ”Vis dataopsaml.”: Man kan udpege flere ture og få vist et kort med dataopsam-
lingen for alle de udpegede ture samtidig. 

 

Knappen ”Ny aktivitet” eller ”Se/ret aktivitet”  

Når man klikker på f.eks. ”Se/ret aktivitet” på faneblade ”Aktiviteter” i statusvinduet, åbner et 
nyt vindue ”Aktivitet” som giver mulighed for at se alle oplysninger omkring den enkelte akti-
vitet. Det meste kan også angives direkte i f.eks. aktivitetslisten, men ved oprettelse af nye ak-
tiviteter samt ved adgang til data opsamlet fra saltsprederen skal det gøre i dette vindue. 

 

Fanebladet ”Aktiviteten”  

Her ses alle data om aktiviteten.  

 

Fanen indeholder følgende grupper: 

Øverst til højre vises vintercentral, område og distrikt, som aktiviteten tilhører 

Figur: De væsentligste oplysninger om aktiviteten. 
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Aktivitetsoplysninger. Her findes de væsentligste oplysninger om aktiviteten og kan tilrettes 
efter behov 

Nøgletal om aktiviteten. Denne gruppe indeholder oplysninger om dosering og forbrug. Hvis 
materiellet har dataopsamling, vil forbrugstal herfra også vises i kolonnen ”Dataops.”. Er der 
tal i denne kolonne, vil Vinterman anvende dem efterfølgende med mindre, at der er angivet 
oplysninger manuelt i ”de hvide felter” 

Økonomi. Her kan oplysninger om afrunding, afregningsformen, ballastering samt stats- og 
kommuneprocenten ses og rettes. Knappen ”Tilføj bod” anvendes til at oprette en bod med. 
Boden kan efterfølgende ses, rettes eller slettes i logbogen på fanebladet ”Hændelser/be-
mærkninger”.  

 

Status-gruppen består af følgende: 

Aktivitetens status samt tidspunkt for denne status og deadline fremgår her. Knap-
perne kan anvendes til at skifte status fremad til næste statustrin samt fortryde et sta-
tusskift (f.eks. pga. fejl). Fortrydelsesmuligheden er som standard tilgængelig i 5 mi-
nutter efter statusskiftet, men denne tid kan justeres frit via en systemparameter un-
der [Opsætning], [Systemopsætning]. 

Genlæsning/pause. Under et udkald kan vagten anvende de to genlæsningsknapper til venstre 
til at angive, at der er sket en genlæsning. Resultatet bliver en logning i logbogen for den aktu-
elle aktivitet. På tilsvarende vis anvendes de to højre pause-knapper til at sætte en aktivitet på 
pause samt genoptage aktiviteten efter endt pause. Alle pauser registreres via en logning i log-
bogen og tilknyttes en afregningsform (på værksted m. bil, på værksted m. materiel, standby 
samt alm. pause). 

Afkrydsning for automatisk genstart. Dette betyder, at Vinterman opretter en ny aktivitet med 
status ”Afventer start” når den nuværende afsluttes. Funktionen er praktisk at anvende på op-
gaver, hvor vintervagten ikke selv kalder ud. F.eks. en pladsmand, der skal tidsregistreres i Vin-
terman, men som kommer og går efter behov mellem udkaldene. Den er også anvendelig ved 
mange sommeraktiviteter som f.eks. græsklippere, ukrudtsbrændere mv.  

Afkrydsning for at lokationerne deles med andre. Det betyder, at personer med apps fra 
samme firma eller på samme rute i samme udkald kan arbejde med lokationerne på denne tur 
udover sine egne. Målet er at håndtere den situation, hvor f.eks. tre personer hjælpes med at 
håndtere f.eks. 30 lokationer. 
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Fanebladet ”Tilknyttede lokationsaktiviteter”  

Her viser alle lokationsaktiviteter, der er tilknyttet aktiviteten, dvs. der vises de lokationer, 
som chaufføren bør håndtere undervejs på sin rute. 

Figur: Lokationsaktiviteter, der er tilknyttet aktiviteten 

 

En lokationsaktivitet har altid en af følgende status-trin: 

Oprettet: Lokationen er ikke besøgt endnu 
Påbegyndt: Lokationen besøges i øjeblikket 
Afsluttet: Lokationen er klar 
Annulleret: Vagten eller chaufføren har annulleret lokationen. Den vises fortsat, men 
afregnes ikke 
Slettet: Vagten kan slette lokationer før under og efter gennemførelse 

Farverne for lokationsstatus følger farverne for ruternes status, hvor ”Påbegyndt” og ”Afslut-
tet” blot svarer til ”Ruten påbegyndt” og ”Ruten afsluttet”. 

 

Felterne under listen anvendes til at ændre status mv. for en eller de udpegede lokationsakti-
viteter. 

Skal der oprettes flere nye aktiviteter, bør man overveje i stedet for ”Ny aktivitet” blot tilføje 
en ny handlingsplan til det eksisterende udkald (kan ske på fanebladet ”Udkald”). 

 

Statusskift: De udpegede aktiviteter vil få den status, der er anført på knapperne. Tidspunk-
tet for statusskift bliver den angivne dato/tid under knapperne – normalt lig nu. 

 

Rettelser: I lighed med multi-ret funktioner andre steder i Vinterman, så udfyldes de felter, 
man ønsker at rette og der markeres for at feltet skal rettes. Rettelserne gennemføres kun 
hvis man trykker på ”Gem rettelser”. 

 

Slet, tilføj eller flyt: Via knapperne kan man: 
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Slette lokationsaktiviteter: De slettes ikke fra databasen, men markeres blot som slet-
tet. Derfor kan man også vise de slettede aktiviteter og ændre status vi ”Gem rettel-
ser”. 
Tilføje lokationer: Hvis en aktivitet udvides med en eller flere lokationer. Hvis der skal 
ske købsafregning direkte for lokationen, skal man bagefter sætte en prisliste på. 
Flyt til anden aktivitet: Via funktionen kan man flytte en eller flere lokationsaktiviteter 
til en anden aktivitet 

Fanebladet ”Hændelser/bemærkninger” 

På dette faneblad vises en oversigt over hændelser og bemærkninger registre ret i logbogen 
med reference til den aktuelle aktivitet. Det er muligt at lave nye bemærkninger og kom-
mentere eksisterende bemærkninger (se også afsnittet om logbogen). 

Billeder taget med Chauffør app’en gemmes som bemærkninger med titlen ” Upload af billede 
via app”. Vælg bemærkningen og tryk ”Se/kommentér” for at se billede og beskrivelse. 

Figur: Hændelser, der er tilknyttet aktiviteten 

 

Vinterman superbrugere har desuden adgang til ekstra muligheder: 

Efter afslutningen af et udkald og inden bogføringen kan pauser og genlæsninger oprettes og 
slettes via knapperne ”Opret pause”, ”Opret genlæsning” samt ”Slet pause/genlæsning”. 

Tidspunkterne i listen over hændelser kan rettes og rettelserne kan gemmes eller fortrydes via 
de to knapper (checkmærke og X) øverst til venstre i billedet. 
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Fanebladet ”Dataopsamling” 

På dette faneblad vises de data, der er modtaget fra materiel med dataopsamling samt 
chauffør-app’s. Data kan dels ses undervejs med en forsinkelse på 1-10 minutter og naturlig-
vis efterfølgende.  

Som i menuen under [Funktioner], [Dataopsamling] viser billedet de samme data på tre for-
skellige måder: 

På kort. Her er grå streger vist, hvor materiellet ikke er aktivt mens de røde er mens der saltes 
eller ploven anvendes. 

Grafisk. Her vises forskellige temaer på en X-akse, der enten kan vises tidsmæssigt eller som 
km. Farvemæssigt er det røde lig lokationer besøgt undervejs mens sort er tomkørsel. For 
data fra en saltspreder vil rød ofte være saltning mens sort er tomkørsel. Farverne for aktivi-
tetstyperne kan dog sættes op under [Opsætning], [Farveopsætning for aktiviteter]. 

I listeform. Listen indeholder tallene, der danner grundlaget for grafikken og kortet. Ofte vil 
der også være yderligere oplysninger i listen. 

De tre præsentationsformer er hægtet sammen, således at et klik på en af dem automatisk 
sætter fokus korrekt i de to andre. Fokus vises på kortet som en pil mens der trækkes en lod-
ret sort linje i grafikken. Funktionens anvendelse er nærmere beskrevet i forbindelse med af-
snittet omkring dataopsamling i forrige kapitel. 

 

Figur: Eksempel på data modtaget fra en chauffør app 
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En aktivitet – KS 

På dette faneblad samles en række beregnede værdier, der bestemmes efter turens afslut-
ning. Formålet er at understøtte arbejdet med at kontrollere, om en tur er kørt som ønsket. 
Alle felterne kan desuden ses som kolonner på faneblad nr. 2 under [Funktioner], [Standard-

rapporter]. 

  

Figur: KS fanebladet med en række beregnede data. 

 

”Kørsel, spreder” udfyldes kun, hvis turen har dataopsamling fra en saltspreder og der sam-
tidig er grafik tilknyttet ruten: 

• Rutepræcision. Angiver hvor stor en andel af rutens koordinater, som sprederen har væ-
ret i nærheden af. Pt. defineres ”i nærheden” som indenfor 100 meter 

• Delruter uden dækning. Angiver antallet af grafiske streger fra ruten, som sprederen slet 
ikke har været i nærheden af. Fx et enligt beliggende stykke fortov, der ikke er kørt hen 
til 

• Saltet udenfor ruten. Angiver hvor stor en del af saltspredernes logninger, der ikke er ”i 
nærheden” af ruten 

• Hastighed v. 90% fraktil. Hastigheden for saltsprederen når de 10% hurtigste registrerin-
ger er sorteret fra 

 
Ovenstående bestemmes kun for de registreringer, hvor saltsprederen sender, at den rent 
faktisk salter. 
For app’s og andet fastmonteret gps-udsyr bestemmes de tre første værdier på samme 
måde som for en saltspreder. Her fås dokumentation for at vedkomne har været på stedet, 
men det kan ikke afgøres, om der rent faktisk er saltet. 

Gruppen ”Spredning” fortæller om saltet længde samt forbrug i tre kolonner: 

• Forventet. Bestemmes ud fra oplysningerne angivet på ruten samt den bestilte dosering 
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• Udført. Bestemmes ud fra det registrerede forbrug samt dataopsamlingen 

• Afvigelsen i % mellem de to værdier bestemmes i den sidste kolonne 

Gruppen dosering fortæller om den bestilte dosering samt den oftest forekommende dose-
ring i dataopsamlingen.  

Metode for skift af status fortæller om 

• Kontaktformen, dvs. udkald via robot eller manuel kontakt. Har statustrinnet ”Afventer 
start” været anvendt, er feltet ikke udfyldt 

• Start og slut på turen. Her fremgår det, om status er skiftet med en app, en sms, via da-
taopsamlingen eller manuelt af vagten 

Den sidste gruppe fortæller om tidsforbruget på turen. Fra opkald til kontakt vil være tomt 
for ture, hvor ”Afventer start” er anvendt. 

 

En aktivitet – Billede/dokumenter 

Denne fane er historisk.  

Billeder fra chauffør app’en er siden 
August 2021 blevet gemt under hæn-
delser/bemærkninger. Fanen er kun 
beholdt til at vise billeder i ældre års-
kopier. 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder til statusskift 

Hovedformålet med brugen af Vinterman er registrering af tidspunktet for alle statusskift, der 
er behov for. Det kan f.eks. være tidspunktet for kontakt, start på kørsel og afslutning af ruten 
for en vognmand.  

Vinterman tilbyder følgende muligheder for registrering af disse tidspunkter: 

Manuel registrering direkte i statusbilledets aktivitetsliste og manuel inddatering af telefon-
numre. Dette er den traditionelle metode, der typisk giver mest telefonaktivitet 

Manuel registrering, hvor Vinterman automatisk taster telefonnummeret. Dette giver også 
megen telefontrafik, men er lettere 

Brug af udkaldsrobot. Denne metode kræver installation af en udkaldsrobot på server-siden, 
men kan sikre automatisk opkald og registrering af kontakttidspunkter. Alle brugere med da-
tabasen hostet hos Vejdirektoratet har adgang til en robot med 2x30 telefonlinjer 

Brug af dataopsamling til statusskift. Hvis saltsprederne har online dataopsamling, kan Vinter-
man bestemme start på kørsel/rute og de tilsvarende sluttider automatisk. Det anbefales kun 

Figur: Eksempel på et billede optaget med chauffør app’en 
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at registrere starttiderne via denne metode, da disse er mest stabile. Se også afsnittet under 
stamdata omkring ”Udstyr” 

Brug af sms baseret statusskift til tilbagemelding fra chaufførerne. Dette kræver et mobil-mo-
dem på server-siden, som chaufførerne kan sende sms’er til for ”Start på kørsel/rute” og ”Slut 
på kørsel/rute”. Formatet for sms’er mv. er nærmere beskrevet i næste afsnit. Sms’erne for-
ventes med tiden udfaset og erstattet af Chauffør app’en 

Brug af Vinterman chauffør app’en. Denne app giver chaufførerne mulighed for selv at regi-
strere start og stop på turen samtidig med at turen dokumenteres med et gps-spor, der sen-
des til Vinterman som dataopsamling på turen. App’en registrere samtidig start og slut på lo-
kationer, der besøges undervejs og er derfor næsten nødvendig, hvis man registrerer lokatio-
ner 

Generelt anbefales det ikke at starte med en alt for automatisk løsning, idet tekniske fejl let 
kan medføre datamangler og forvirring under udkald. En forsigtig afprøvning af de forskellige 
muligheder på få ruter i første omgang er generelt en bedre vej frem mod en smartere regi-
strering af alle relevante tidsstempler. 

Den anvendte metode for skift af status fremgår desuden på den enkelte aktivitet og kan også 
ses i logbogen. 

Sms baseret statusskift 

Sms baseret statusskift sker ved at chaufføren sender en sms med følgende format: 

Start på turen: [Bestyrelse] [Materielnavn] START 

Afslutning: [Bestyrelse] [Materielnavn] SLUT 

Afslutning med salt: [Bestyrelse] [Materielnavn] SLUT X Y 

Hvor X er et tal med tørstofforbruget og Y er et tal med væskeforbruget. Der vil kun skulle 
sendes en af de to afslutninger afhængig af, om man registrerer saltforbrug eller ej. 

Hvis f.eks. Aalborg kommune med vejbestyrelse 851 skal bruge sms baseret statusskift på 
rute 203, så får sms’erne følgende format: 

Start på turen: 851 203 START 

Afslutning: 851 203 SLUT 

Afslutning med salt: 851 203 SLUT 2330 680 

Baseret på et tørstofforbrug på 2330 kg samt 680 liter væske. 

Det anbefales kraftigt, at lade chaufførerne indlægge sms-teksten som en fast skabelon i te-
lefonen. Ellers vil der optræde for mange stavefejl under udkald, hvilket giver ustabilitet i 
registreringen. 

Vinterman Chauffør app’en 

Chauffør app’en og forventes på sigt at blive den mest brugte metode til skift af status, da 
den er rimelig simpel at anvende samtidig med at der opnås dokumentation for hvor man 
har været mens aktiviteten er i gang. Der henvises til quick-guiden samt informationen på 
nettet omkring app’en: 

 
https://www.vejdirektoratet.dk/side/Vinterman-apps  

Chauffør App’en blev brugt at godt 4.000 chauffører i vinteren 2019-20. 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/vinterman-apps
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Lokationsaktiviteter 

På fanebladet med lokationsaktiviteter vises alle lokationsaktiviteter til det igangværende ud-
kald. Billedet er opbygget præcis som fanebladet med lokationsaktiviteter under ”Se/ret akti-
vitet”. Forskellen er blot, at man kan markere alle eller mange flere lokationsaktiviteter og 
dermed gennemføre rettelser for mange flere samtidig på tværs af alle ruter. 

Billedet anvendes også ved start af udkald til at vurdere hvilke lokationer, der skal medtages i 
det aktuelle udkald. 

For nærmere beskrivelse af billedet henvises til afsnittet om aktiviteterne tidligere. 

Kort 

Alle igangværende aktiviteter kan vises på kort. På kortet fås et overblik over udvalgte aktivi-
teter, lokationsaktiviteter og ruter, hvor aktiviteterne farves på kortet svarende til deres sta-
tus. Samtidig kan alle spredere med online dataopsamling præsenteres.  

Figur: Liste over alle lokationsaktiviteter tilknyttet udkaldet 

Figur: Statusbilledets kort 
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Kortbilledet indeholder alle de samme funktioner som fuldskærmskortet beskrevet i forrige 
kapitel. Indholdet til højre for kortet kan konfigureres eller skjules helt via knappen ”Kort op-
sætning”. Dette er nærmere beskrevet i næste afsnit. 

Kortsiden skal opfattes som et supplement til den almindelige aktivitetsliste samt fuldskærm-
skortet. Brug af kort afslører i nogle tilfælde lettere eventuelle ”huller” i indsatsen end aktivi-
tetslisten.  

Samtidig er kortet velegnet til at se, om aktiviteten på ruterne er korrekt, da spredernes fakti-
ske dosering fremgår sammen med status for om hvorvidt dataopsamlingen fungerer. 

Opsætning af kortbilledet 

Dette billede åbnes fra enten fuldskærmskortet eller statusbilledets kort via knappen ”Kort 
opsætning”. Her vælges såvel indholdet af selve kortet samt hvad der evt. skal præsenteres 
til højre for kortet. 

 

Figur: Opsætning af kortbilledet 

 

Rutebaserede temaer på kortet 

Gruppen ”Ruter/aktiviteter” øverst til venstre omfatter: 

Vis kun kortet. Dette valg skjuler hele højre side af kortbilledet uanset andre valg, således at 
kortet fylder mest muligt 

Vis aktivitetsliste. Dette vil medtage en liste over alle igangværende aktiviteter vist til højre for 
kortet 

Vis rutenotifikationer. Derved vises en lille liste langs kortet med notifikationer fra andre vej-
bestyrelser 

Vis legende for status på ruterne. Afkrydses her, vises farvekoderne for de forskellige 
statustrin nederst til højre 

Vis rutenavne på kort. De tegnede ruter vil få en tekst tilknyttet med rutens navn. 

Afkrydses i ”Vis tema med farver på ruterne” så kan man vælge mellem 

Status for igangværende aktivitet 
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Ruternes faste farver. Afkrydses her, vil ruternes statusfarve blive erstattet med den farve, der 
er valgt pr. rute under [Stamdata], [Ruter] på fanebladet ”Geografi”. 

Seneste aktivitet (timer:minutter). Her angives f.eks. 15 timer, hvorved Vinterman vil farve de 
ruter, der har været i aktivitet indenfor de seneste 15 timer 

Aktivitet i perioden. Fungerer som seneste aktivivitet. Blot farves ruterne kun, hvis de har 
været i udkald indenfor den angivne periode 

Udover valg af tema begrænses kortet til kun at vise de valgte opgaver i boksen nederst 
samt det markerede rutetema under ”Vis tema”. 

GPS baserede temaer med dataopsamling 

Gruppen ”GPS data fra spredere, plove, apps mv.” giver mulighed for valg mellem: 

Vis position (pile) på kortet. Afkrydses her, vil igangværende udstyr med dataopsamling blive 
vist med små retningspile eller pletter, hvis de holder stille. 

Vis materielnavn på kort. Hvis udstyret vises som pile, vil det også blive vist et navn tilknyttet 
pilene. 

Markeres i ”Vis GPS-spor” vises et af følgende temaer: 

Visning af samtlige modtagen GPS positioner i den seneste periode, der som standard er 4 ti-
mer. 

Visning af samtlige modtagen GPS positioner i en vilkårligt angiven periode tilbage i tiden. 

Visning af GPS-spor kan være omfattende og tidskrævende, hvis der er mange positioner. Det 
skal derfor helst afvikles på en skærm, man ikke umiddelbart skal bruge til andre opgaver. 

Lokationer 

Gruppen ”Lokationer” giver mulighed 

Vis lokationsnavne på kortet. Hvis lokationerne vises, vil navnene også blive vist på kortet 

Markeres i ”Vis tema med farver på lokationerne” vises et af følgende temaer efter samme 
princip som for ruterne: 

Status for igangværende lokationsaktiviteter. Farverne fra statusbilledet anvendes 

Seneste aktivitet (timer:minutter). Her angives f.eks. 15 timer, hvorved Vinterman vil farve de 
lokationer, der har været i aktivitet indenfor de seneste 15 timer 

Aktivitet i perioden. Fungerer som seneste aktivivitet. Blot farves lokationerne kun, hvis de har 
været i udkald indenfor den angivne periode 

 

Gruppen ”Specielt for Vejdirektoratet” omfatter: 

Vis kun egne ruter. Dette vil undertrykke kommunale ruter. 

Vis VD serverstatus. Dette vil vise et panel med status for de enkelte computere, der 
tilsammen udgør Vinterman’s serverside. Dette bør være tændt på en pc hos såvel 
Trafikcenteret som hos Vintervagten i Aalborg. 

Vis panel med vagtoverdragelser. Dette vil vise et panel til overdragelse af overvågningen mel-
lem vintervagten og kommunerne.  

De sidste to valg skal bruges med omtanke og er primært tiltænkt Peter og Bo. 
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Logbog 

Vinterman gemmer registrering af rigtig mange handlinger i logbogen, fx statusskift, telefon-
opkald, vagtbytter, afsendte meldinger, logins, upload af billede via Chauffør app mv. Det er 
samtidig væsentligt også at tilføje egne bemærkninger til logbogen, således at den udgør en 
samlet dokumentation over hvad der skete hvornår. 

Som standard vises en liste med alle egne logninger fra de seneste 24 timer for området angi-
vet øverst i feltet ”Sted begræns.”, men via knappen ”Kriterier” kan der opsættes andre søge-
kriterier og medtages alle de mange logninger, som Vinterman selv foretager. Indenfor listens 
logninger er der desuden mulighed for at anvende søgning efter specifik tekst i bemærknings-
feltet.  

 

Figur: Uddrag af logbogen 

 

Nye logninger kan laves via knappen ”Ny logning”, der er placeret i øverste højre hjørne af sta-
tusbilledet. Denne knap kan aktiveres fra alle faneblade. Man kan desuden kommentere en 
eksisterende logning via knappen ”Se/kommenter” på logbogssiden.  

Hvis en logning gælder en aktivitet, kan man se aktiviteten i detaljer via knappen ”Se/ret akti-
vitet”. 

 

Ny logning i logbogen 

Når der trykkes på ”Ny logning” i statusbilledet, vises billedet på næste side til registrering af 
en logning.  

En logning i logbogen består udover selve teksten som minimum af følgende oplysninger: 

Person, der har skrevet bemærkningen 

Tidspunkt for bemærkningen 
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Type af logning for egne logninger. Her angives det eller de emner, som bemærkningen dæk-
ker. Det er muligt at omdefinere kategorierne og fjerne kravet om at mindst et valg skal af-
krydses. Dette sker via menupunktet [Opsætning], [Systemparametre]. 

Er bemærkningen skrevet i forbindelse med en aktivitet, vil ruten også være angivet. Alle sta-
tusskift bliver dokumenteret i logbogen med angivelse af hændelsen.  

 

Figur: En logning i logbogen 

 

Hvis der registreres en pause på en aktivitet, skal afregningsform og sluttidspunkt for pausen 
angives i gruppen ”Specielt for pauser/værkstedsbesøg”.  

Alle afvigelser/boder vil desuden fremgå og kunne ændres i logbogen. Se evt. afsnittet om af-
vigelser i kapitel 6. 

Evt. ekstern indmelder og stedfæstelse kan angives efter behov. 

Hvis en logning har relevans for andre, kan den også afsendes pr. e-mail ved at udfylde feltet 
”Sendes også som e-mail til”. Dette skal angives som komplette e-mail adresser inklusiv sna-
bel-a mv. Flere modtagere adskilles med semikolon. Knappen med de tre prikker giver mulig-
hed for at vælge personer, der er registreret i Vinterman med e-mail. 

 

Udkaldsrapport 

Vinterman indeholder en mulighed for at sende en udkaldsrapport, som vagten afsender på et 
passende tidspunkt når der er ro på. Rapporten summerer et antal udkald og de problemer, 
der har været. Tidsmæssigt kan rapporten f.eks. dække en aften/nat eller en weekend af-
hængig af, hvad der passer. 

 

Fanebladet med udkaldsrapporten er som standard skjult, men kan gøres synligt under [Op-
sætning], [Systemopsætning] via systemparameteren ShowStatusUdkRap.  
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Figur: Fanebladet ”Udkaldsrapport” 

 

Princippet er følgende: 

Vinterman opretter automatisk en udkaldsrapport når der startes et udkald uden at der er 
en igangværende udkaldsrapport. 

Når vagten ønsker det, kan rapporten afsluttes og sendes eller blot slettes – f.eks. ved test-
udkald. 

Når man ønsker at sende rapporten, kan der flettes tekster ind fra logbogen/aktiviteterne, 
værkstedsregistreringer samt overskridelser af deadlines. Man kan rette i alle disse be-
mærkninger og fjerne det unødvendige 

Slutteligt afsluttes rapporten og den sendes rapporten til modtagergruppen under ”Sendes 
til”. 

Reminder 

På dette faneblad kan der registreres beskeder eller remindere, der skal vises for vagten når 
en bestemt situation senere opstår. Det kan f.eks. være en bemærkning om at et udstyr har 
en defekt, som chaufføren skal være opmærksom på. Denne bemærkning kan sættes til at 
åbne, når det pågældende udstyr anvendes i en aktivitet med status ”Oprettet” samt til at vi-
ses i Chauffør app’en, når vedkomne starter sin tur. 

Listen nedenfor anvendes til at få et overblik over de aktuelle remindere eller evt. også afslut-
tede remindere, hvis dette afkrydses.  

 

Hvis man ikke ønsker at anvende reminder-funktionen kan den skjules via systemparameteren 
ShowStatusReminder. 
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Knapperne har følgende funktion: 

- Opret viser et blankt billede til oprettelse af en ny reminder 

- Se/ret giver mulighed for at ændre beskeden eller kriterierne i den aktuelle reminder 

- Afslut reminder vil sætte den aktuelle dato/tid ind i ”Til”-feltet, hvorved reminderen afsluttes 

Figur: Reminder fanebladet 

Inddatering af en reminder 

En reminder inddateres på billedet nedenfor. 

Figur: Inddatering af en reminder, er kun vises i Chauffør app’en 

 

Mindst et af følgende tre kriterier skal angives: 

• Rute 

• Udstyr 

• Person/firma 

 

Derudover kan der angives en begrænsning på at den kun skal vises ved en enkelt opgave, fx 
saltning. 

Starttidspunktet for reminderen skal angives. Når sluttidspunktet angives (og nås), udløber re-
minderen og er ikke længere aktiv. 
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Selve beskeden består af en titel på en linje. 

Reminderen vises for vagten i statusbilledet hvis der er udfyldt et statustrin i feltet ”Vises hos 
vagten ved statusskift til”: 

Ved oprettelse af udkald samt ny aktivitet (kun status ”Oprettet”) 

Ved statusskift fra aktivitetslisten, telefondialogen samt billedet ”En aktivitet” (statustrin se-
nere end oprettet) 

Reminderen udløses dermed kun når vagten selv ”gør noget” i Vinterman og vises derfor ikke 
ved statusskift udløst af sms’er, udkaldsrobot eller dataopsamlingen. Derfor anbefales det al-
tid at anvende statustrinnet ”Oprettet”, da dette altid udløses af vagten. 

Reminderen kan desuden vises i Chauffør app’en, hvis der afkrydses for dette. 

Værksted 

Via dette faneblad er det muligt se, rette og oprette fejlmeldinger af udstyr.  

 

Figur: Oversigt over udstyr, der er eller har været på værksted 

 

Listen svarer til billedet under menupunktet [Stamdata], [Udstyrsaktiviteter]. 

Begrænsningerne sættes passende, således at listens indhold bliver som ønsket. Normalt vil 
alt udestående blive vist, dvs. kun fejlmeldt udstyr, der endnu ikke er klarmeldt. 

Knapperne nederst har følgende funktion: 

Opret fejlmelding giver mulighed for at vælge et udstyr, der skal fejlmeldes 

Se/ret åbner den udpegede fejlmelding, således at der f.eks. kan tilføjes yderligere oplysnin-
ger 

Klarmeld vil klarmelde det udpegede udstyr, således at det kan anvendes normalt igen i for-
bindelse med nye udkald 

 

Vagtplan 

Dette faneblad giver adgang til følgende funktioner i forbindelse med vagtplaner: 
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Øverst findes en liste over vagtbytte i forhold vagtplanen. Under selve listen findes knapper til 
at oprette og fjerne midlertidige vagtændringer – eller vagtbytte. 

Nederst findes en liste over hvem, der har vagt på et anførte tidspunkt nederst. Som standard 
viser listen hvem, der har vagt lige nu, men tidspunktet kan ændres efter behov. 

Nederst til højre findes en knap til åbning af vagtplanen for et udpeget hold. Dette svarer til 
valg af menupunktet [Funktioner] og derefter [Vagtplaner] 

 

Figur: Statusbilledets faneblad med midlertidige vagtovertagelser samt søgning på hvem, der har vagt på et 
bestemt tidspunkt 

 

Vagtplaner – øverste del med vagtbytte 

Princippet for et vagtbytte er, at en person eller et firma overtager alle vagtmæssige forpligti-
gelser fra en anden person eller firma i en given periode. 

Permanente eller længerevarende ændringer i vagtplanen bør angives i selve vagtplanen. Alle 
midlertidige ændringer af vagtplanen bogføres desuden i logbogen. 

Under listen findes en gruppe med funktionsknapper: 

Ny. Giver mulighed for at oprette en ny midlertidig vagtovertagelse – dvs. en aftale om et 
vagtbytte. 

Ret. Den udpegede aftale kan rettes. 

Bogfør. Aftaler kan bogføres, når den er udløbet. Dermed vil den som udgangspunkt ikke læn-
gere kunne ses i listen, men kan genfindes via sidste valg i ”Vis aftaler med status”. 

Slet. Aftalen slettes fra databasen. Dermed vil aftalen ikke kunne genfindes andre steder end i 
logbogen. 

”Kontakt ny vagt” og ”Kontakt Fra”. Knapperne giver mulighed for at kontakte personerne via 
telefondialogen. 
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Gruppen ”Vis aftaler med status” anvendes til at til- og fravælge visning af bogførte aftaler. 
Periodeafgrænsningen er normalt kun relevant at anvende, når bogførte aftaler vises. 

Den aktuelle liste på skærmen kan desuden danne grundlag for en statistik over vagtbytte. 
Denne statistik vælges via ”Udskriv”. 

 

Inddatering af en midlertidig vagtovertagelse 

En midlertidig vagtovertagelse oprettes og ændres via billedet på nedenfor. 

 

  
Figur: Inddatering af en midlertidig vagtovertagelse. 

 

Aftalen kan være åben ved at feltet ”Ny vagt” efterlades tomt. Dette kan f.eks. være relevant 
ved sygemeldinger, hvor en ny vagt endnu ikke er fundet.  

Knapperne med ”…” efter felterne med ”Valgt overtaget fra” samt ”Ny vagt” giver mulighed 
for at søge en person via et selvstændigt søgebillede. 

Felter ”Omfatter kun rute” giver mulighed for at begrænse vagtovertagelsen til en bestemt 
rute.  

Feltet ”Årsag” kan udfyldes frit. Men det anbefales at anvende en af de foreslåede valgmulig-
heder, ”0-bytte”, ”Ferie”, ”Sygdom” eller ”Andet”. 

 

Telefon/mail mv. 

På dette faneblad findes 4 præsentationer med relation til firmaer og personer: 

• Midlertidige telefonnumre. Når nogen ikke er på sine sædvanlige numre f.eks. fordi 
mobilen er glemt et sted 

• Firmaer og personers telefonnumre. Dette er en komplet liste over alle numre i Vin-
terman 

• E-mail liste. Som for telefonnumre indeholder listen blot alle e-mail adresser i stedet 

• Apps. Denne liste viser alle udsendte app-koder samt status for aktivering, oplysnin-
ger om telefon mv. 
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Oprettelse af nye midlertidige telefonnumre sker via knappen ”Ny”. Herefter vises billedet på 
næste side, hvor initialer, telefonnummer mv. angives svarende til det midlertidige nummer. 
Når et midlertidigt telefonnummer skal fjernes, der det via knappen ”Slet”. 

Oprettelse og sletning af midlertidige telefonnumre registreres desuden automatisk i logbo-
gen. 

Midlertidige telefonnumre vises altid øverst, når en person forsøges kontaktet via ”Kontakt”-
knapperne i Vinterman.  

 

Figur: Telefonnumre: Præsentation af midlertidige numre 

 

Figur: Alle telefonnumre i Vinterman 
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Bemærk, at alle listerne kan kopieres til Excel. Især mht. e-mails er det praktisk, når der skal 
skrives til f.eks. alle entreprenører. 

Figur: Liste over e-mails – kan kopieres til Excel via klippebordet 

 

Figur: Telefonnumre: Præsentation af hvem, der har hvilke apps 

 

I listen over apps kan aktiveringen af de forskellige apps samt typen af telefon findes. Flere de-
taljer findes om den enkelte telefon i kolonner længere ude til højre. Det er ikke altid klar 
tekst, der kommer fra telefonerne, men det kan alligevel være en hjælp for Vinterman suppor-
ten. 

Inddatering af et midlertidigt telefonnummer 

Et midlertidigt telefonnummer inddateres via billedet nedenfor. 

Knappen med ”…” efter feltet ”Initialer” åbner et generelt søgebillede til at finde en person 
eller et firma registreret i Vinterman. 

Angivelse af udløb for telefonnummeret har ingen effekt på hvorvidt telefonnummeret præ-
senteres eller ej. Det vil blive præsenteret via kontaktknapperne indtil det slettes fra listen 
over midlertidige telefonnumre.  
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Figur: Inddatering af et midlertidigt telefonnummer. 

Meldinger 

Via fanebladet ”Meldinger” kan der afsendes vejmeldinger til grupper af personer eller fir-
maer. Grupperne oprettes via [Stamdata], [Grupper til meldinger mv.]. Meldingerne afsendes 
pr. e-mail eller sms. 

Samtidig afgår alle meldinger til Vejdirektoratets Trafikcenter, hvorfra de kombineres med op-
lysninger fra VejVejr og præsenteres på Trafikkortet, der lettest nås via www.vintertrafik.dk. 

Figur: Eksempel på inddatering af en vejmelding 

 

Der kan meldes for op til 4 vej- og stiklasser. Har man ikke alle kategorier, kan kolonnerne fjer-
nes fra skemaet via [Opsætning], [Vejrområder]. 

På fanebladet med meldingsskemaet findes en række knapper med følgende funktion: 

Opret melding. Den eksisterende melding vil blive fjernet, og en ny melding vil kunne inddate-
res. 

Rediger melding. Som ”Indtast ny melding”, hvor blot oplysningerne fra sidste melding er for-
trykt i den nye melding. 

http://www.vintertrafik.dk/
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Fortryd melding. Fortryder inddateringen af en ny melding, hvorefter Vinterman viser den se-
neste melding. 

Send melding. Meldingen sendes til den gruppe, der er valgt øverst til højre over skemaet. 
Meldingen sendes først, når denne knap vælges (også selvom man undervejs har arbejdet 
med andre af statusbilledets faneblade). 

”Vis nyeste melding”. Ved tryk på denne knap vises den seneste melding, der beskriver føret. 
Er meldingen ikke korrekt længere, skal der udsendes en ny. 

Tidligere meldinger. Trykkes her, vises en liste over alle tidligere meldinger nederst på billedet. 
Ved udpegning i listen vises den melding, man måtte ønske. 

Vis kort til meldingen. Hvis meldingen sendes pr. e-mail, kan der være et tilknyttet kort. Dette 
vises via denne knap. 

Øverst til venstre fremgår afsenderen af meldingen. Den normale afsender opsættes under 
[Opsætning, systemopsætning], men kan sammen med tidspunktet for meldingen ændres ved 
tryk på knappen med de tre prikker.  

Oplysningen om seneste saltning findes som øverste grå linje under hvert vejrområde. Tids-
punkterne for seneste saltning bestemmer Vinterman ud fra de tidligere afsendte meldinger. 
Alle meldinger har desuden en maksimal gyldighed, der som standard er følgende: 

Meldinger om normalt føre er gyldige i 30 døgn. 

Meldinger om igangsætning af saltninger er gyldige i 5 timer. 

Meldinger om andre forhold (snerydning, glat føre mv.) har en gyldighed på 10 timer. 

Gyldigheden er indført for at undgå, at en forglemmelse vil få en melding om igangværende 
saltning til at ”hænge” 12 timer senere på Internettet i 10 graders varme. 

Når gyldighedsperioden er udløbet, vil vagten blive mindet om, at der skal afsendes en fornyet 
melding. Påmindelsen sker som for regelmæssige påmindelser ved at ”OBS-knappen” i værk-
tøjslinjen tænder. Reagerer vagten ikke på dette, vil meldingen automatisk blive fjernet fra In-
ternettet. 

Selvom snesituationen er stressende på vagtstuen bør meldingerne altid udfyldes. Under vold-
somt snevejr har vintertrafik haft op mod 200.000 daglige gæster på disse dage – mod 5.000 
gæster på en almindelig vinterdag med præventive saltninger. Blandt de daglige brugere på 
almindelige vinterdage er mange lokal- og regionalradioer, kørselsledere mv. der viderefor-
midler meldingerne. Derfor når informationen et betydelig større antal personer. 

En administrator kan desuden afsende testmeldinger ved at markere i feltet ”Test” øverst 
oppe. Meldingerne vil stadig blive vist på vintertrafik.dk, men der vil samtidig blive vist en 
tekst om at dette er en test. 

Når meldinger afsendes pr. e-mail tilknyttes samtidig et aktivitetskort. Indholdet af dette kort 
svarer til hvad der kan ses under menupunktet [Funktioner], [Seneste aktivitet]. Tidligere mel-
dingers aktivitetskort kan desuden ses via knappen ”Vis kort til meldingen”. 

 

Udfyldning af en melding – se quick guide 

Se beskrivelsen i quick-guiden på 

 

http://www.vinterman.dk/vinterman/doc/quick-guide-meldinger.pdf  

http://www.vinterman.dk/vinterman/doc/quick-guide-meldinger.pdf
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Vej og vejr vurdering 1 

Dette faneblad er normalt ikke synligt, men kan aktiveres ved at sætte heltalsværdien 1 i sy-
stemparameteren ”VVVVisible”. Funktionerne kan anvendes til struktureret og regelmæssigt 
at registrere den aktuelle vej- og vejr situation. 

Figur: Fanebladet ”Vej og vejr vurdering” 

 

Billedet fungerer på samme måde som meldingsbilledet, hvor knapperne nederst til højre an-
vendes til at inddatere nye meldinger eller rette i den aktuelle melding. 

Alle meldinger har en levetid svarende til det antal timer, der angives øverst til venstre ved en 
ny melding. 

Meldingerne er kun til internt brug og videresendes ikke til andre. 
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Vej og vejr vurdering 2 

Vej og Vejr Vurderingen (VVV) findes i to udgaver, hvor udgaven på næste side vises ved at 
sætte heltalsværdien 2 i systemparameteren ”VVVVisible”. Denne udgave har været anvendt 
af Vejdirektoratet med samme formål som ovenfor. 

 

Figur: Fanebladet ”Vej og vejr vurdering” 

 

Billedet fungerer på samme måde som meldingsbilledet, hvor knapperne nederst til højre an-
vendes til at inddatere nye meldinger eller rette i den aktuelle melding. 

Alle meldinger har en levetid svarende til det antal timer, der angives øverst til venstre ved en 
ny melding. 

Meldingerne er kun til internt brug og videresendes ikke til andre. 

 

Instrukser 

Dette faneblad i statusfunktionen er en tekstside til instrukser eller bemærkninger, der har be-
hov for en mere markant placering end blot i logbogen. 

Via [Opsætning, systemopsætning] kan Vinterman indstilles til altid at åbne dette faneblad, 
når statusbilledet vælges. Dermed kan vinduet anvendes til kommunikation mellem afgående 
og tiltrædende vagt. Samme sted findes en parameter til at afgøre, hvorvidt instrukser og ret-
telser i disse også skal logges i logbogen.  
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 Figur: Fanebladet ”Instrukser” med bemærkninger 

 

 

 Figur: Inddatering eller rettelse af en instruks. 

 

Nye instrukser oprettes via knappen ”Ny” og eksisterende rettes via knappen ”Ret”. Herefter 
vises billedet på forrige side, hvor den nye instruks mv. kan inddateres. Når en instruks ikke 
ønskes gemt længere, fjernes den via knappen ”Slet”. 

Eksemplet ovenfor viser en anderledes anvendelse af instrukserne, idet de anvendes som log-
bog i stedet. 

Varsling af sneberedskab 

Aktiveres med systemparameter 

Opsætning 
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Aktiverende systemparameter 

Sæt heltalsværdi for overordnet systemparameter “SnowPrepActive” til 1, for at aktivere 
funktionaliteten til varsling af sneberedskab 

 
Log ud og ind igen, eller luk klienten helt og start den igen – nu er sneberedskabsfunktionali-
tet aktiveret for din bestyrer. 

Bemærk: Funktionen bør ikke deaktiveres imens der er beredskabsudkald/-aktiviteter i gang 
– dette kan give problemer, der på nuværende tidspunkt ikke er kortlagt. 

Priser/prisliste 

Prislister, opgaver og afregning 
For at der kan afregnes skal der på de prislister hvor der bruges sneberedskab være angivet 
pris for beredskab. Der benyttes på nuværende tidspunkt altid timepris for perioden i bered-
skab. Andre forhold fungerer som for andre opgaver 
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Kolonnerækkefølge  

Rækkefølgen af kolonnerne i Aktivitetsfanen af Statusvinduet er brugerafhængig. For helt 
nye brugere vil Beredskabsstatus vises umiddelbart til højre for Status på aktiviteter, men 
for eksisterende brugere vil Beredskabsstatus dukke op længst til højre i visningen, og skulle 
flyttes manuelt. 
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Konfiguration af Farver 

Det er muligt at angive farve for opgaven “Bered-
skab”, det vil sige den farve feltet har i Aktivitets-
fanen af Statusvinduet. Dette er muligt selv hvis 
sneberedskabsfunktionen ikke er aktiv. 

Det er også muligt at angive farver for de forskel-
lige statusser for beredskabet, men dette er kun 
synligt hvis funktionen er aktiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besked ved afmelding af beredskab 

Besked ved afmelding af beredskab konfigureres med systemparameteret ”SnowPrepDis-
Mess” 

 
 
Instruktioner givet i bemærkningsfeltet (på engelsk) gengivet her (oversat) 
Sæt tekstfeltet til det format der ønskes på besked ved afmeldelse af sneberedskab.  
{route} erstattes af rutenavn, {equipment} erstattes med udstyrsnavn, og {call} erstattes med 
udkaldets id. Første linje bliver titlen, hvis beskeden sendes som mail. 
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Anvendelse 

1. Sneberedskabsudkald oprettes med knappen ”Varsel beredskab” i bunden af fanen 
”Udkald” i Statusvinduet. 

 
1. Herefter åbnes et vindue som ved oprettelse af udkald fra handlingsplaner 

 
Listen respekterer eventuelle stedbegrænsninger valgt i ”Status”-vinduet. 
Listen er begrænset til handlingsplaner der indeholder mindst en referenceplan med 
opgaven sne. 
a. Hvis der trykkes ”Vælg handlingsplan” lukker vinduet og der oprettes et ud-
kald, hvorunder der oprettes beredskabsaktiviteter for alle referenceplaner med op-
gaven ”Sne” i den/de valgte handlingsplan(er) 
b. Hvis der trykkes ”Udkald uden plan” lukker vinduet og der oprettes et nyt ud-
kald uden nogen aktiviteter. 
 
BEMÆRK: det er ikke muligt at skifte et udkald fra beredskabsudkald til normalt, eller 
den anden vej. 
Normale udkald kan ikke indeholde sneberedskabsaktiviteter og sneberedskabsud-
kald kan ikke indeholde normale aktiviteter. 
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Årsagen for oprettet sneberedskabsudkald vil altid være ”Sneberedskad”, mens titel og be-
mærkning vil afspejle hvilke handlingsplaner (om nogen) det er oprettet med. 

 
 
Der kontaktes entreprenør/chauffør gennem telefonrobot som for andre aktiviteter 
 
Hvis det accepteres, så vil status automatisk skifte til ”Varslet” inden for 1 minut af skiftet til 
”Kontaktet” 
 
Efter 24 timer med status ”Varslet” skiftes status automatisk til ”I beredskab” 
 

 
 
Der kan afmeldes på et hvilket som helst tidspunkt. Dette gøres med knappen ”Afmeld” for 
en eller flere markerede sneberedskabsaktiviteter. De fleste andre knapper til ændring af 
aktiviteter kan ikke benyttes på sneberedskabsaktiviteter. 
 

 
 
Hvis der afmeldes beredskab inden status er overgået til ”I beredskab” vil aktiviteten ikke 
fremgå af fakturagrundlag 
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Et afmeldt beredskab kan ikke genåbnes – der SKAL laves et nyt, og dermed ny 24 timers 
varslingsperiode. 
 
For aktiviteter i normale udkald med opgaven ”Sne” vil det fremgå hvad status er for bered-
skab – om det er er varslet, om der er beredskab nu, eller om der ikke er noget.  
For opgaver af andre typer vil den pågældende kolonne være markeret med ”Ej relevant” 
 

For beredskabsstatus ”Varslet” vil det desuden fremgå hvilket klokkeslæt der er givet 
varsel, således at det er tydeligt hvornår der vil skifte til ”I beredskab” 
 
Det er muligt at starte aktiviteter med opgaven ”Sne” selv hvis der ikke er varslet be-
redskab. Dette er mest relevant for de situationer hvor der ikke er kontraktuelle obli-
gationer til at give varsel. 
 

 


