Elektronisk körjournal
Sammanfattad beskrivning
● För att nedan instruktioner ska fungera krävs det en fysisk hårdvara
från Infobric. Saknar du detta, vänligen prata med din administratör.
● En hårdvara installeras i det aktuella fordonet via fordonets
diagnostikuttag.
● Funktionen är så kallad plug n play och kräver ingen förkunskap av
föraren. Med varje hårdvara följer en kort instruktion om hur man
kommer igång.

Aktivering av konto

● I din mailkorg kommer du se ett
aktiveringsmail från Infobric
Fleet.

● Acceptera våra villkor för
personuppgiftshantering för att gå vidare.

● Om du saknar ett sånt mail,
kontakta din administratör.

● Ladda ner appen “Ease Fleet”
och logga in med dina
uppgifter.

● Klicka på “Aktivera konto” och
fyll i dina uppgifter i formuläret.
● Klicka på “Spara och starta”.

● Användarnamnet är alltid din
mailadress.

App instruktioner
Driftsättning
● Du måste slutföra det här
steget direkt vid installation för
att dina resor ska registreras.
● Klicka på ikonen “Min bil”
● För att driftsätta din hårdvara,
sök fram den i listan eller
skanna streckkoden på
baksidan av enheten.

Driftsättning
● Sätt registreringsnummer,
mätarställning och fordonstyp.

Startskärm
● Från startskärmen kan du se
notiser och göra
kontoinställningar.
● För att hantera din körjournal,
gå till “Min bil”.

Min bil
● I översiktsvyn för “Min bil” kan
du ställa in om nya resor ska
registreras som tjänsteresor
eller privatresor. Du har även
möjlighet att sätta
arbetstidsschema.
● Här får du också en summering
av din körning.
● För att gå in i din körjournal,
klicka på “körjournal” i
bottenmenyn.

Hantera körjournal

Hantera körjournal

● I körjournalen kan du i
efterhand ändra registrerade
resor mellan tjänst och privat.

● I detaljvyn kan du skriva resans
syfte och ändra mellan tjänst
och privat.

● Genom att markera flera resor
så kan du masseditera,
redigera eller slå samman
resorna.

● Du kan även spara en
geografisk plats genom att
klicka på “skapa min plats”.

● Klicka på en resa för att få mer
detaljerad information om den.

● Alla resor som avslutas inom
din sparade plats kommer
automatiskt få platsens syfte.

Trängselskatt
● Undet trängselskatt ser du tid
och kostnad för varje passage.
Du kan även lägga till en
passage manuellt.
● Datorn fungerar som ett
underlag för en förenklad
hantering men kan avvika mot
transportstyrelsen.
● Du kan redigera tid och kostnad
ifall det inte skulle stämma.

Godkänn
● Varje månad måste din
körjournal godkännas och
låsas.
● Godkännandet kan göras först
efter påbörjad ny månad.

Godkänn
● Innan du låser får du en
summering av perioden.
● Du får också valet ifall du vill få
körjournalen mailad till dig eller
inte.
● Du kan välja mellan Excel eller
PDF. Du får även välja att bara
exportera en viss typ av dina
resor, till exempel alla resor i
tjänst.

Godkänn
● När du har låst perioden blir
den gråmarkerad och knappen
blir grönmarkerad.

Byte av fordon

Byta av enhet

● Vid byte av fordon, installera
enheten i den nya bilen.

● Kontakta TelliQ kundcenter för
att byta din enhet.

● Klicka sedan på menyn till
vänster.

● Installera den nya enheten i
bilen.

● Välj “Flytta enhet” och följ
instruktionerna.

● Klicka sedan på menyn till
vänster.

● Om du inte byter i ett
månadsskifte måste du
godkänna två rapporter, en för
varje bil.

● Välj “byt enhet” och följ
instruktionerna.

Efter fordonsbyte
● Efter fordonsbyte kommer ditt
nya registreringsnummer synas
i körjournalen.
● För att se dina resor som
utfördes av det gamla fordonet
kan du klicka på pilen bredvid
registreringsnumret.
● Pilen syns endast när du har
resor på flera fordon under vald
månad.

Efter fordonsbyte
● Efter att du klickat på pilen
bredvid registreringsnummret
får du upp en lista på gamla
och nuvarande fordon.
● Där kan du välja vilket fordon
du vill se.

Kontaktinformation

Frågor
Vid övriga frågor eller
funderingar, kontakta
Infobric Fleet support.

Infobric Fleet
Glasbruksgatan 1,
73231 Arboga

Infobric Fleet support
support@infobricfleet.se
0589-12370

