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Velkommen til fjerde udgave af ITD’s køre- og hviletids Nyt.
Læs blandt meget andet om, hvor vigtigt det er at få læst det rigtige
virksomhedskort ind i tachografen. Du kan også læse om en app, som
gør branchens dagligdag lettere, lære om TachoWeb Trådløs og se hvordan chauffører bliver tilmeldt ”Mit Førerkort”.

Få læst det rigtige virksomhedskort
ind i tachografen
I den senere tid har ITD gjort sig en erfaring i forbindelse med virksomhedskontroller:
Ofte bliver der kørt i kortere eller længere tid i et køretøj, uden at det korrekte virksomhedskort er registreret i tachografen.
Der kan enten være tale om, at der slet ikke er registreret noget virksomhedskort,
eller at der er registreret et forkert virksomhedskort. Sidstnævnte sker fx efter skift af
selskabsform eller efter overtagelse af et køretøj fra anden virksomhed.
Kørsel uden registrering af korrekt virksomhedskort er ulovlig og vil ofte blive sanktioneret i forbindelse med en virksomhedskontrol.

(Fortsættes på næste side)

Hvad gør du?
Registrering af virksomhedskort i tachografen er forskellig, alt
efter om du kører med en VDO-tachograf eller en Stoneridgetachograf:
VDO
Indlæs virksomhedskortet i kortlæser 2. Så bliver virksomhedskortet automatisk logget ind. Når du trykker kortet ud
igen, skal du svare ”nej” til meddelelsen ”Skal firma logges
ud?”
Stoneridge
Når du første gang indlæser virksomhedskortet i kortlæser 2,
er det nødvendigt at gå ind i menuen og vælge ”VIRKSH.LÅS”
og derefter svare ”ja” til ”Virksomhed – lås ind”. Virksomhedskortet vil herefter være ”låst” til tachografen.

Køre- og hviletids-app fra ITD

Udlæs dog meget gerne chaufførkort en gang om ugen og
køretøjer en gang om måneden, så dine rapporter altid har
dugfriske data.
Du kan gøre det hele meget nemmere ved at gøre udlæsningen automatisk – nemlig ved at bruge TachoWeb Trådløs.

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),
har du hele tiden overblik over chaufførernes køre- og hviletid. Du kan fx 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.

En gratis app fra ITD kan vise dig og dine chauffører den
aktuelle status på chaufførernes køre- og hviletid.

App’en er gratis og kræver, at virksomheden er tilmeldt
TachoWeb Time, og at den enkelte chauffør er tilmeldt ”Mit
Førerkort”.

Udlæs til tiden
430 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.

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

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.
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Chaufføren kan fx 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.

