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INDLEDNING
Som bruger af Tacho Online – Standard – har du mulighed for at tilkøbe Pluspakken, som består af en
række ”Nice To Have” moduler, funktionaliteter og specialrapporter.
Pluspakken koster 249 kr. pr. måned pr. cvr-nummer (eller evt. afdelinger).
Pluspakken består pt. af følgende moduler, funktionaliteter og specialrapporter:
•
•
•
•

Arbejdstidsmodulet
Medarbejder- & event modulet
Udvidet egenkontrol
Special rapporter

•
•

Kalendervisning
Fri telefonisk hotline

Obs.
Over tiden udvides plus pakken løbende med nye moduler, der er inkl. uden meromkostning til den
enhver tid gældende takst for pakken.

ARBEJDSTIDSMODULET

Med arbejdstidsmodulet kan du holde styr på om dine chauffører overholder arbejdstidsreglerne for
mobile arbejdstagere. Færdselsstyrelsen og politiet er fra februar 2022 pålagt at gennemføre kontrol med
at chaufførerne overholder arbejdstidsreglerne.
Modulet tager udgangspunkt i de data, der er på førerkortet. Der kan tilføjes tid, der ikke er registreret på
førerkortet og alle tidsregistreringer kan korrigeres, således at du får et retvisende billede af chaufførens
reelle arbejdstid. Du har således også chaufførens møde- og gå hjem tid. Med medarbejder- &
eventmodulet kan du også registrere andre medarbejdere fx mekanikere, lagerfolk, disponenter og andre
administrative medarbejderes møde- og gå hjem tid. Møde- og gåhjemtiderne kan eksporteres til brug i
andre systemer fx lønsystemer mv.
Som medlem af DTL’s arbejdsgiverforeningen (DTL-A) eller ATL har du automatisk arbejdstidsmodulet til
rådighed i din Tacho Online løsning.
Se vejledningen om arbejdstidsmodulet her
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MEDARBEJDER- & EVENT MODULET

Med medarbejder- og eventmodulet kan du håndtere andre medarbejdere end chauffører i Tacho Online fx
mekanikere, lagerfolk, disponenter og andre administrative medarbejdere til fx møde- og gå hjem
tidsregistrering eller du kan bruge det til at holde styr alle medarbejderes kørekort, andre beviser,
fødselsdage, kobber-, sølv- og guldbryllup osv.
Se vejledningen om medarbejdermodulet her
UDVIDET EGENKONTROL

Dette modul får du et nyt faneblad (Overtrædelser) i Tacho Online. Under dette faneblad ligger alle
overtrædelser en for en. Hver overtrædelse kan åbnes og der gives mulighed for at der kan anføres en
bemærkning/kommentar til hver overtrædelse.
Chaufføren modtager en mail (dog kun såfremt den pgl. chauffør er anført med en e-mailadresse i Tacho
Online) med en liste af de konstaterede overtrædelser, han har begået og har mulighed for at åbne hver
enkelt overtrædelser og anføre en bemærkning/kommentar til den hver af disse.
På oversigtsbilledet med alle overtrædelserne kan du filtre således, at du fx kan vælge:
•
•
•
•
•

Selvvalgt periode som oversigten skal dække
Hvilke overtrædelser en bestemt chauffør har i en given periode
Hvilke overtrædelser, der er i en bestemt afdeling i en given periode
Hvilke overtrædelser, der er af en bestemt regel (fx pausereglen eller daglig køretid) i en given
periode
Hvilke overtrædelser der er – eller ikke er – anført en bemærkning til (egenkontrol).

Se mere om egenkontrol her
SPECIALRAPPORTER

Overtrædelses oversigt. Med denne rapport kan du få et samlet overblik over alle overtrædelser i en
selvvalgt periode på en, flere eller alle chauffører eller alle chauffører i en bestemt afdeling. Du kan vælge
om du vil have oversigten med eller uden de overtrædelser, der ligger under bagatelgrænsen (de
overtrædelser, der ikke giver bøde i Danmark).
KALENDERVISNING

Med kalendervisningen får du et oversigtsbillede (månedskalender), hvori du hurtigt får et overblik over
den enkelte chauffør eller det enkelte køretøj.
I kalenderen kan du pt. se:
•
•
•

Om der er data for dagen
Om der er overtrædelser på dagen (med link til overtrædelsen)
Om der er andre tidsfrister på dagen
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FRI TELEFONISK HOTLINE

I Pluspakken er inkluderet fri telefonisk hotline til TungVognsSpecialisten. Hotlinen kan bruges til hjælp til
Tacho Online, spørgsmål om køre- og hviletid eller spørgsmål til de andre fagområder, vi arbejder med.
KOMMENDE MODULER, FUNKTIONALITETER OG SPECIAL RAPPORTER I PLUSPAKKEN
REFERENCEDATA-RAPPORT:

Med denne rapport får du et klar overblik over om alle data er til stede i en given periode. Rapporten viser
også evt. mangel på data fra førere, der ikke er oprettet i Tacho Online fx fremmede mekanikere,
lånechauffører mv.
Rapporten er yderst relevant fx forud for en virksomhedskontrol
OVERTRÆDELSESSTATISTIK-RAPPORT:

Med denne rapport får du en samlet statistik, hvoraf det fremgår, hvor mange overtrædelser af køre- og
hviletidsreglerne, der har været af hver type i en given periode. De enkelte overtrædelser vil være
kategoriseret efter grovhed og der kan sorteres på virksomhed/afdelinger/grupper og en eller flere
chauffører.
TJEKLISTEMODUL:

Med tjeklisterne får chaufføren et digitalt værktøj han kan bruge i forbindelse med den daglige køretøjstjek
for sikkerhedskritiske fejl og mangler (starteftersyn). Tjeklisterne, som chaufføren udfylder på sin
smarttelefon, ipad eller lignende under køretøjsgennemgangen, gemmes i Tacho Online som
dokumentation. Registreres fejl kan tjeklisten tillige sendes til værkstedet.
INFORMATION
BRUG FOR HJÆLP?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os venligst på support@tachoonline.dk. Ved ønske om
telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: +45 71 90 71 91
VIGTIG INFORMATION
Denne vejledning er udarbejdet af TungVognsSpecialisten ApS (32090990) og må gerne deles og benyttes af
tredjepart, så længe der refereres til, at materialet er udarbejdet af TVS, samt link til vores hjemmesider:
www.tungvogn.dk og www.tachoonline.dk.
Ønsker du at benytte eller ændre materialet på anden vis, så kontakt venligst TVS på tvs@tungvogn.dk.
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