
Kom ihåg: Skriv transportsedel parallellt med appen i början tills du känner att den 
sitter, därefter hör du av dig till oss så tar vi det därifrån.
Viktigt att du inte slutar med transportsedlar utan att vi kommit överens om det!!
Så länge du skriver sedel ska signaturen vara på sedeln och i namnförtydligandet i 
appen skriver du: Sedel.
När du sedan går över helt på app ska signaturen givetvis vara i appen.
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Användarnamnet är bilens enhetsnummer.
Ta för vana att logga ut när du slutat ditt arbetspass.



Lösenordet är samma som användararnamnet = Bilens enhetsnummer.



Vi börjar med att gå igenom dom olika funktionerna, först: Diagnostik.
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Här har vi en översikt över systemet. Det enda du behöver ha koll på är att GPS och 
internet fungerar. De andra funktionerna har vi ej och dessa behöver du inte bry dig 
om.
Appen sparar dina GPS-n positioner löpande så att vi ser vart på kartan du befinner 
dig, detta drar både internet och batteri- så se till att ha en laddare i bilen.
För att gå tillbaka till startsidan klickar du på ”Bakåt”.
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Nästa: Inställningar
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Här finns olika inställningar som ex. dag och nattläge.
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Nästa: Meddelanden.
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Här kan du läsa och skriva meddelanden.

9



Användare: För att skicka till andra förare.
Kontoret: För att skicka till användare på kontoret, dessa meddelanden är offentliga 
för alla på kontoret så man kan hjälpa till att svara om personen som söks är sjuk.
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Nästa: Ordrar, där du hittar dina ordrar.
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Orderstatus:
Detta är de flöden som du går igenom när du använder appen.
Det är först när du avslutat ordern som transportledningen ser dig i sitt kösystem och 
vet att du kan ta emot ett nytt uppdrag.
Om du inte fått signatur av någon anledning men är redo att ta emot ett nytt jobb 
ring då transportledningen.
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När en order skickas ut står den som FÖRDELAD. I det här läget har du 90 min på dig 
att acceptera ordern, efter 90 min försvinner ordern ur plattan och 
transportledningen får skicka om den.
Detta för att de ska se att du läst din order så ta för vana att alltid acceptera/läsa 
ordern så fort du ser den. 
Först när statusen är ändrad till ACCEPTERAD  kan den liggande vilande tills du ska 
utföra körningen även om den är nästa dag.
Klicka på ordern för att läsa den.
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Nu är ordern öppnad och du kan läsa all information om jobbet som ska utföras.
Orderinfo: Ordernumret
Vilken: Kund, Littera & Referens
Plats: Hämtningsadress & Leveransadress
Orderrader: För att fylla i antal Ton /Tim/Lass/Vänte tid mm.
Chaufförsinstruktion: Information om körningen.
Intern Notering & Kund Notering: Allmän info som berör kontoret eller kunden. Här 
skriver du alltså samma noteringar som du vanligtvis skriver på en sedel, ex. Väntetid 
och varför, om bilen gått sönder eller vad du gjort under dagen. Skillnad på intern 
och kundnotering är att internnoteringen syns bara för de på kontoret och 
kundnotering ser både kontoret och kunden. Du väljer alltså vilken notering du 
skriver i beroende på om det berör kunden eller ej.
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För att acceptera ordern klickar du på fördelad.
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Klicka på accepterad.
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När du läst igenom ordern och den står som Accepterad kan den ligga kvar tills du 
ska utföra körningen. Nu kan den alltså inte försvinna.
Dina ordrar kommer att ha olika status beroende på vart i flödet du befinner dig 
FÖRDELAD  ACCEPTERAD  PÅGÅENDE  SIGNATUR  AVSLUTAD.
När det är dags att utföra jobbet sätter du ordern som ”pågående”, detta genom att 
klicka på accepterad.
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Du sätter ordern på pågående i samband med att du utför din körning, om något är 
fel eller du vill fråga något ring Transportledningen.
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När du sätter ordern som pågånde kommer Chaufförsinstruktionen upp automatiskt 
för att du inte ska kunna missa den.
När du läst igenom den klickar du på fortsätt.
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I detta läge kan du börja redigera ordern, alltså: ändra timmar/ton/lass, skriva 
noteringar och fylla i vem du har tagit ut/ tippat in på, MFÅ el kund.
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Du kan navigera till hämtningsadressen och leveransadressen, för att göra detta 
klicka på den adress du vill navigera till.
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När ni klickar på ”navigera till” öppnas en kartapp (Någon ni har i telefonen tex. 
google maps) som navigerar till adressen. Detta förutsätter att adressen är 
fullständig. 
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Klicka på orderrader.

23



Här går ni in o ändrar Tim, Lass och Ton. (En riktig order har inte alla dessa olika 
artiklar utan detta är endast för att visa alla olika varianter)
Ni ser på dom gröna knapparna om ni ska fylla i Tim, Ton eller Lass.

Materialuttag: Fyll i vem du har tagit ut materialet på eller tippat in det på. Kund 
eller MFÅ.
Info: Vågkvittona ska lämnas in till oss eller till kunden beroende på vem du tar ut 
mtrl eller in tipp på. Finns inte kunden på plats är det alltid bättre att skicka dom till 
oss.
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Denna är tvingade att fylla i…
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Fyll i antal timmar, blir det fel trycker du på ”fel”, när du fyllt i antal timmar trycker du 
på spara.
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Ni som kör maskin får oftast en veckoorder, här fyller ni i hur många timmar ni 
jobbat per dag på varje rad. TIMMÅN = Avser dina timmar på måndagen osv.
Här finns rader för användning av GPS, Kärra, Övertid osv. 
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Klicka på kundnotering
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Kundnotering använder du för att skriva fria noteringar om ex. vad du gjort, väntetid 
& varför.
All information du skriver på transportsedeln skriver du alltså här.
Skillnaden på kundnotering och internotering är att på kundnoteringen ser vi och 
kunden vad du skrivit och på intern ser bara vi på kontoret.
Berör texten kunden, då väljer du kund notering. 
För att skriva klickar du i rutan så tangentbordet kommer upp, när du är klar trycker 
du ”klar”, sedan bakåt för att komma till orderöversikten igen.
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Glöm inte: Skriv ordernumret på dina vågkvitton så vi ser vilka ordrar vågkvittona 
tillhör.
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Skriv ordernumret högst upp på vågkvittot, se bild.
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Mailadresser: Denna funktion finns ifall någon vill ha ett underlag på ordern via mail.
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Du kan skriva in 10 mailadresser per order.
Vi kan lägga in så att en bekräftelse skickas automatiskt till kunden om det önskas 
(Hör av er om det skulle vara aktuellt), alltså är detta inte en långsiktig lösning men 
funktionen finns.
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Fyll i mailadressen, tryck klar, sedan bakåt.
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När du fyllt i all information i ordern klickar du på pågående.
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Klicka sedan på klar för att göra ordern klar.
Även nu kan du ändra bland orderrader och ange notering, om du vill ändra något 
klicka på Bakåt.
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Nästa steg är att få en signatur, klicka på ”klar” för att komma dit.
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Om du missat något steg och ej fyllt i rätt mängd Ton eller Tim tid så får du här en 
påminnelse.
Klicka bakåt om du vill ändra något fortsätt om detta stämmer.
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När du är nöjd med din order trycker du ”signatur”.
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Översikt så kunden vet vad som skrivs på, när det lästs igenom av kunden klicka på 
fortsätt.

44



45



Medans du skriver transportsedlar parallellt räcker det med att du skriver ”sedel” här 
(Detta för att vi ska veta att vi inväntar en sedel till denna order) sedan tar du 
signaturen från kunden på sedeln.
När du sedan bara använder appen ska det vara kundens fullständiga för och 
efternamn i denna ruta. 
Tryck sedan ”Spara”.
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Signatur.
Så länge du kör med transportsedel som komplement så är detta fält oviktigt.
Det är när du kör sedellöst som denna är viktig. 
Spara
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Tryck på ”Avslutad” för att avsluta ordern.
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Nu är ordern klar och avslutad, den kommer att försvinna ur orderöversikt om en 
stund.
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För att ändra timmar, klicka på ändra tim.
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Du kan lägga till egna orderrader genom att klicka på ”lägg till”, det kan behövas i 
vissa fall om ex väntetid inte finns med i din order från början och du skulle behöva 
fylla i det, lägg då till det i din order.
(Kom då ihåg att skriva anledningen till väntetiden i noteringen, eller om raden inte 
finns att lägga till kan du även skriva timmarna i noteringen).
Du kan endast lägga till egna orderrader om  du fått det utskickat på appen tidigare.
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Orderstatus:
Detta är de flöden som du går igenom när du använder appen.
Det är först när du avslutat ordern som transportledningen ser dig i sitt kösystem och 
vet att du kan ta emot ett nytt uppdrag.
Om du inte fått signatur av någon anledning men är redo att ta emot ett nytt jobb 
ring då transportledningen.
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Av denna order vi nu gjort i appen skapas ett underlag, så här ser det ut, här ser vi 
tex kundnoteringen vi skrev in och hur den ser ut för kunden. (De som skrivs på 
internt finns alltså inte med här).

56



Du kan hitta dina ordrar bakåt i tiden genom att gå in på orderhistorik. Klicka på 
order.
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Klicka på meny
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Klicka på orderhistorik
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Här väljer ni vilken dag/vecka ni vill kolla på.
Det finns även möjlighet att göra egna ordrar, är det av intresse är det bara höra av 
sig till oss J
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