Brugervejledning
til Datalysator chauffører
Version 1.0.18

Opdateret og seneste version kan altid hentes på
http://webtour.dk/manual

Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning så eventuelle kommentarer er altid velkommen på support@webtour.dk.
webTour er et webbaseret program, udviklet specielt
til flådestyring af cargo, turist- og minibusser samt limousiner.
Samtidig med at programmet holder styr på bilerne,
gør webTour det administrative arbejde lettere.
1

Indhold
Login siden ......................................................................................................................................................... 3
Vælg vogn og evt. trailer ................................................................................................................................... 3
Søgning efter kunde .......................................................................................................................................... 4
Pause eller vent ................................................................................................................................................. 4
Afslut tur ............................................................................................................................................................ 5
Afslut dag ........................................................................................................................................................... 5
Forbrug .............................................................................................................................................................. 6

2

Login siden
Her logger brugeren ind. Der benyttes alias (et kort navn om
firmaet), brugernavn og kodeord.
Disse oplysninger bliver udleveret af din webTour
administrator.
Det kan tage op til 20 sekunder at logge ind og det er påkrævet
at du har forbindelse til internettet.

Vælg vogn og evt. trailer
Her udfylder du hvilken vogn og/eller trailer du skal bruge på
den pågældende dag eller opgave. Når oplysningerne er udfyld
er du klar til at starte dagen og/eller kørslen på den nederste
knap.
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Søgning efter kunde
Kunde kartoteket bliver hentet ned på telefonen. Her kan man
søge efter en specifik kunden ud fra kundens navn, telefon nr.
eller CVR nr. og når kunden er valgt vil kundens nummer blive
indsat i feltet kunde nr. og de mulige vare vil blive vist i vare
listen.

Pause eller vent
Nederst i bunden kan man vælge hvis man går på pause eller
der er vente tid, ved at klikke på de forskellige knapper.
Slut afslutter turen hvis alt er indtastet korrekt, mens Pause og
Vent sender besked til webTour om chaufførens nuværende
status. Husk at trykke på den grønne knap for at starte på
kørselen igen!
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Afslut tur
Når man trykker på Slut, tjekker app’en at man har udfyldt
kunde og vægt i kg. Man kan godt sende en kørsel til webTour
uden at have valgt en eksisterende kunde og uden at have
valgt en vare.
Så registres disse blot, som ukendt kunde og ukendt vare i
systemet og det vil være op til webTour administratoren
derefter at ændre oplysningerne i webTour.

Afslut dag
Når man er færdig med at køre, kan man afslutte dagen. Her
vil der blive fortalt hvor langt at man har kørt igennem hele
dagen.
Man skal også bruge dette hvis man vil ændre vogn.
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Forbrug
Ved at vælge ”Forbrug” kan man sende et forbrug på en vogn
til webTour, som derefter kan lave statistik på hvor meget
brændstof / AdBlue / andet man forbruger på månedsbasis.
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