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Velkommen til tredje udgave af ITD’s køre- og hviletids Nyt. Læs blandt
meget andet om en app, som gør branchens dagligdag lettere, lær om
TachoWeb Trådløs og bliv klogere på administration af tidsfrister.

App-nyhed fra ITD
En helt ny gratis app fra ITD kan vise dig og dine chauffører den aktuelle status på
chaufførernes køre- og hviletid.
Chaufføren kan f.eks. se, hvor meget køretid der er tilbage, og hvornår det næste
daglige hvil senest skal begynde. Chaufføren kan også se, hvor mange forlængede
køretider og reducerede hviletider, der er til rådighed i den pågældende uge.
App’en er gratis og kræver, at virksomheden er tilmeldt TachoWeb Time, og at den
enkelte chauffør er tilmeldt ”Mit Førerkort”
Læs også en nyhed om app’en på www.itd.dk

(Fortsættes på næste side)

Udlæs til tiden
400 virksomheder er nu tilmeldt ITD’s køre- og hviletidsservice Tachoweb og får hver måned en køre- og hviletidsrapport.
For at få de mest aktuelle og retvisende rapporter skal data
fra chauffører og køretøjer udlæses til tiden.
Derfor skal du som minimum overholde lovens krav til udlæsning.
Udlæs chaufførkort en gang om ugen og køretøjer en gang
om måneden, så dine rapporter altid har dugfriske data.

Brug TachoWeb til at administrere
tidsfrister
I Tachoweb kan du under Bearbejde/Stamdata for chauffører
og køretøjer styre forskellige frister på fx chaufførkurser og
service af køretøjer, du skal følge op på. Du kan registrere
opfølgningsdato og intervaller for opfølgning.
Under menuen Tidsfrister har du herefter overblik over, hvornår de enkelte frister falder.
En nyhed under Tidsfrister er, at du kan se, hvornår tachografen i dine køretøjer skal kalibreres. Denne funktion virker for
alle køretøjer, der er udlæst efter 17. januar 2013.

Du kan gøre det hele meget nemmere ved at gøre udlæsningen automatisk – nemlig ved at bruge TachoWeb Trådløs.

Afmelding af køretøjer
TachoWeb Trådløs
Med at abonnement på TachoWeb Trådløs skal du ikke tænke
på, om du får udlæst dine køre- og hviletidsdata til tiden. Det
sker helt automatisk.
Hvis du vælger versionen med ”dispotid” (TachoWeb Time),
kan du hele tiden se status på chaufførernes køre- og hviletid.
Du kan f.eks. se, hvor meget køretid chaufføren har tilbage,
og hvornår det næste daglige hvil senest skal begynde. Du
kan også se, hvor mange forlængede køretider og reducerede
hviletider en chauffør har i den pågældende uge.

Mit Førerkort
Hvis du opretter dine chauffører på ”Mit Førerkort”, giver du
dine chauffører mulighed for at se deres egne køre- og hviletidsdata i TachoWeb.

Når du skiller dig af med et køretøj, skal du huske at afmelde
køretøjet i TachoWeb. Det gør du via Bearbejde/Stamdata/
Køretøjer, efter du har udlæst køretøjet den sidste gang.
Hvis der ikke er udlæst data fra et køretøj i fire måneder, vil
ITD afmelde bilen i TachoWeb. Hvis du senere alligevel udlæser data fra køretøjet, vil det automatisk blive tilmeldt igen.

Få hjælp fra ITD
Ring eller skriv til os, hvis du har spørgsmål om eller kommentarer til køre- og hviletid. Vi kan svare på alt fra brug
af tachografen over dit køre- og hviletidssystem til køre- og
hviletidsreglerne generelt.
ITD tilbyder fjernsupport, hvor du sammen med dine medarbejdere sidder ved skærmen og følger med, mens vi fjernstyrer din pc og guider dig rundt.

Du finder brugervejledninger til ”Mit Førerkort” på dansk,
engelsk og tysk på ITD’s hjemmeside under Om ITD/Markedsføringsmateriale.
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Du tilmelder chauffører til ”Mit Førerkort” i TachoWeb via
menuerne Bearbejde/Stamdata/Chauffører. Vælg ”Tilmeld til
Mit Førerkort” ud for chaufføren og indtast e-mailadresse og
password.

