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I en længere periode er Flex Danmarks SUTI 2012 protokol blevet udviklet og implementeretm, hvorfor Flex 
beskeder via SMS udløber.  

Derfor får man ikke længere flexbeskeder via SMS.
 9000-numre udgår og det er ikke længere muligt at have dobbelt enheder under logins i WebTrack.

Flexbeskeder, der tidligere er sendt via SMS, vil i stedet blive leveret som push beskeder via. r2pFlex appen. 
Dette nedbringer samtidig leveringstiden fra man trykker ”Ny ordre” til man modtager ordren fra 
Flex Danmark.

BAGGRUND

Som vognmand og administrator på systemet, skal du have oprettet dine kontakter i Flex Telefonbogen under 
”Flex” i WebTrack. Derudover skal der oprettes forbindelse imellem personer, enheder og vognløb i Flex Link. 
Det skal også oprettes selvom man ikke vil benytte sig af r2pFlex appen og kun vil have beskeder via Aplicom 
anlægget i køretøjet.   
 
Når der er oprettet kontaktpersoner i Flex telefonbogen og Appen er installeret, skal I kontakte supporten.   
Supporteren vil derefter, i samarbejde med FlexDanmark, flytte biler og vognløb over på det nye system. 
 
Fremadrettet er det jer, der administrerer app-kontakter og parring af vognløb til bilen via. WebTrack.

ADMINISTRATOR / BRUGER
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Opret ny person
I boksen ”Opret ny person” indtastes chaufførens navn og mobilnummer.  
Klik ”Gem”. Personen bliver gemt under Flex telefonbog. Brugeren får et automatisk kodeord tildelt.

Rediger bruger
Tryk på ”Rediger” for at ændre navn eller telefonnummer. Oplysningerne, som du ønsker at redigere bliver 
synlige i felterne i boksen ”Opret ny person”. Du kan nu rette Navn og/eller telefonnr. Husk at klikke på knappen 
”Opdater” for at gemme oplysningerne.  

Slet bruger
For at slette en bruger skal du klikke på ”Slet” under Flex telefonbog.  
Bemærk!!! hvis brugeren er tilknyttet et Flex ID kan brugeren ikke slettes. Her skal flex forbindelsen 
slettes først, hvorefter brugeren kan slettes. 

Flex Telefonbog

Under Flex Telefonbog får I overblik oprettede brugere. 

1. Den findes ved at logge på www.web-track.dk
2. Klik på ”Flex” i toppen af skærmen
3. Klik på ”Flex telefonbog” i menuen til venstre. 
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FlexLink
Under FlexLink vises et samlet overblik over Flexforbindelserne. 
1. Find FlexLink ved at logge på www.web-track.dk
2. Klik på ”Flex” i toppen af skærmen
3. Klik på ”Flex Link (new)” i menuen til venstre 

Opret ny forbindelse
Her kan du lave en ny forbindelse imellem et Flex nr. tilknyttet virksomheden, en tracking enhed og en 
oprettet bruger. Vælg et Flex nr., en enhed og en bruger fra drop-down menuerne. 
Klik på ”Gem”. Forbindelsen vil nu være aktiv og vises på listen til højre.

Slet en Flexforbindelse
For at slette en flex-forbindelse skal du klikke på ”Slet”. Forbindelsen er nu slettet. Denne funktion kan 
ses til højre i oversigten ”Flexforbindelse”.

Søg efter forbindelse
I denne boks kan du søge efter Flex nummer, enheder eller brugere blandt oprettede forbindelser.  
For at få den fulde liste tilbage skal du klikke på ”Nulstil Søgning” under listen.

Tracking4



Flex Log
I FlexLog kan man se hændelser på Flex ombytninger. Man kan se hvad der er blevet oprettet, hvad der er blevet 
slettet eller fjernet, samt hvilken bruger der har foretaget ændringer.
1. Find ”Flex Log” ved at logge på www.web-track.dk
2. Klik på ”Flex” i toppen af skærmen 
3. Klik på ”Flex Log” i menuen til venstre
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Her kan der vælges de ønskede anvendte filtre, når loggen hentes.
• Antal Logs: Hvor mange logs skal der vises på listen 
• Vælg Flex ID: Hvilket ID skal vises på listen
• Enhedsnavn: Hvilken enhed skal vises på listen
• Status: Sortér Flex ombytninger ud fra deres status
• Oprettet af: Sortér ombytningen ud fra bruger der har oprettet den
• Nedlagt af: Sortér ombytningen ud fra bruger der har nedlagt den

Antal Logs



1.   Kan vi stadig bruge SMS? 

       Nej, Alle Flex beskeder kan på telefonen kun modtages via r2pFlex Appen.
 

2.   Hvad er min. krav til Tlf. ? 
 

            Android 7.0 og iPhone 5 S med iOS 11. 
 

3.   Kan jeg stadig bruge min garmin? 
 

            Ja.
 

4.   Hvad er push? 

      Push-beskeder er beskeder, der sendes via Data og som automatisk vises som beskeder fra appen.
 

5.   Hvornår skal jeg flyttes over? 
 

           Hurtigst muligt 
 

6.   Hvorfor skal jeg flyttes over?
 

           Overflytning skal foretages, da FlexDanmark har besluttet, at alle fremover skal sende data til FlexDanmark  
      via SUIT2012/AMQ. Flyttes man ikke over, kan man derfor ikke modtage beskeder. 
 

7.   Hvorfor modtager jeg ikke beskeder på min mobil telefon? 
 (har man Aplicomanlæg med garmin skærm, modtager beskederne også herpå)

      Tjek følgende:
• Hvis du har en Garmin skærm, vil du modtage beskeder på denne.
• Har du downloaded og er du logget ind i App´en ? 
• Er din kontakt koblet sammen med et vognløb ?
 (se ovenstående guide eller Kontakt r2p supporten på 70 200 698, så hjælper de dig med at koble kontakt   
 sammen med vognløb)
 

8.   Hvad er mit login til r2pFlex appen?
 

           Login til Appen findes i Flex telefonbogen i WebTrack for Flex, når brugeren er blevet oprettet.
 

9.   Hvor skal jeg ringe, hvis min telefon går i stykker eller jeg mister den?
 

           Du skal kontakte din forhandler, hvor din telefon er købt.
 

10. Hvor skal jeg ringe hen, hvis appen ikke starter op?
Tjek først indstillinger på din mobil, at GPS er slået til?

       Ellers kan du kontakte r2p supporten på 70 200 698.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål  
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r2p HQ 
Livøvej 23 • 8800 Viborg 
 
r2p Sjælland 
Nørregade 13 •  4100 Ringsted 
 
Tlf.: 70 200 698  •  Email: salg@r2p.com 
www.r2ptracking.dk 
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