
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Brugervejledning til chauffører 

webTour.mobi  
Version 2014-01-24 

 
 
 
 

Opdateret og seneste version kan altid hentes på 
http://webtour.dk/manual 

 
Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - 

så eventuelle kommentarer er altid velkommen. 
 

webTour er et webbaseret program, udviklet specielt 
til flådestyring af turist- og minibusser samt limousiner. 

 
Med webTour.mobi kan chaufførerne  

nemt se og behandle sine kørsler på farten med sin mobiltelefon. 
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Om webTour.mobi  

Med webTour.mobi kan du se og behandle kørsler med din Tablet, 

iPhone eller Android telefon (HTC, Samsung osv.). 

NB:  webTour.mobi understøtter pt. kun følgende browsere: 

Safari, FireFox, Chrome og Android ”internet browser”. 

 

Log ind  

Du starter med at åbne internettet på din mobiltelefon og 

indtaster adressen: 

Http://dinwebtouradresse.webtour.mobi  

Herefter vises følgende skærmbillede på din telefon: 

 

Her bruger du dit normale chauffør login og trykker på Log ind. 

Log ud 

For at logge ud af webTour.mobi klik på ikonet  ( Bruger 

information ):  

 

http://dinwebtouradresse.webtour.mobi/
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NB:  Hvis en anden bruger logger ind i systemet med dit login, vil 

du se følgende skærmbillede: 

 

 

Intern information 

Hvis du har ulæst interne beskeder vil du få vist følgende: 

 

Bemærk: Profil ikonet bliver sort. 
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Menu linjen 

Øverst på webTour.mobi sidder menulinjen:  

 

Bruger info: Giver information om brugeren 

 

Menu: Herunder kan du bl.a. register når du krydser 

grænseovergange 

Hjem: Fungerer som en ”hjem knap”, hvor man kommer tilbage til 

oversigten med alle de frigjorte kørsler 

Quick start: Find og start en tur på en hurtig og enkel måde 

 

Status for opdatering: Når ”antennen” blinker, henter 

webTour.mobi informationer fra webTour – det tager normalt 0,1-5 

sekunder. Bemærk at antennen ikonet bliver sort, hvis der ikke 

kan oprettes forbindelse til internettet! 

Grænseovergang ( Nyhed )  

For at registerer at du krydser en grænseovergang, klik på 

overstående ikon for at komme til følgende skærmbilled: 
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Find den i gangværende kørsel og vælg grænsen du har krydset 

ind i, samt antallet af kørt kilometer. Denne information gemmes 

nu i systemet og kan tilgås af disponenten i webTour. 

 

Quick start ( Nyhed )   

Med quick start kan du hurtigt og enkelt starte eller afslutte en 

kørsel. Klik på overstående ikon for at starte en ny kørsel:  
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Status: 

 Kørsel i gang 

 Kørsel slut i garage 

 

Der to indstilling der kan slås til og fra efter behov ( kun for 

disponenter, administratore ):  

 Klik på administration og opsætning 

 Find fanen ”administration” 

 Klik på system indstillinger  

 Option 10093 ”Afslut ikke tur efter quick tour i .Mobi” – 

hvis du slå denne funktion til, så kan chaufføreren ikke 

længere afslutte en kørsel fra .Mobi 

 Option 10094 ”Brug ikke quick knap” – med denne option 

fjernes knappen helt fra jeres .Mobi 

 

Se detaljer på en tur 

Når du er logget ind på webTour.mobi møder du en liste over de 

ture som administrator/disponenten har sendt til dig: 
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Information: Giver information om den enkelte tur 

 

Signatur: En digital underskrift der skrives af kunden, som 

kvittering på at vare/servicen er modtaget og leveret. 

Kort: Når man klikker på ikonet ”kort” får man en oversigts liste af 

alle start/stop og via punkter for den valgte kørsels. Klik på et af 

listens elementer for at få vist punktet og info på et kort. 

Faktura linier: Du har mulighed for at udfylde faktura linjer i 

mens du er på farten. Det kan f.eks. være øl & vand, forplejning af 

passager mm. 

Kamera: Med denne funktion kan du uploade en billedfil direkte til 

webtour. Funktionens kan bruges i forbindelse med f.eks. en skade 

på vognen, billeder af dokumenter eller ligende. 

 

             Information (I)  

Ved tryk på en af turene på listen kommer du ind på den givne 

tur, hvor du kan se detaljerne for turen:  

 

I ovenstående skærmbilledet ses 6 linjer, samt 2 input felter med 

start/stop tid. Hvis du scroller nedad på telefonens skærm kan du 

se turens øvrige detaljer og input felter.  
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             Signatur (S)  

Ved tryk på ”Signatur” ikonet kommer du til følgende 

skærmbillede hvor kunden kan indtaste deres digital signatur:  

 

 

                    Kort (M)  

Ved tryk på ”Kort” ikonet kommer du til følgende skærmbillede 

hvor du kan se en oversigts liste af start/stop og evt. via punkter 

for den valgte kørsel:  
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Klik på start, stop eller et via punkt for at se punk og info på et 

kort: 

                    Faktura linier (L)  

Ved tryk på ”Faktura linier” ikonet vil du se følgende 

skærmbillede:  

 

Herover vil du som chauffør kunne udfylde faktura linier til den 

pågældende kørsel. 

Bemærk: det er disponenten der bestemmer hvilke faktura linier 

der skal udfyldes af chaufføren. Du vil altid kunne se at der er 

faktura linier du skal/kan udfylde når ikonen   vises i din tur 

oversigt.  
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                    Kamera (C)  

Ved tryk på ”Kamera” ikonet åbnes der en ny fane og du kan nu 

uploade en fil direkte til kørslen og disponenten:  

 

Tilladte filtyper: 

Billeder: 

 JPEG 

 JPG 

 PNG 

 GIF 

 BMP 

Dokumenter: 

 PDF 

 DOC 

 DOCX 

 TXT 

 PPT 

 XLS 

 XLSX 

 PPTX 

 RTF 

                    Valg af .Mobi Moduler  

For at tilpasse disse indstilling efter dit behov gør følgende ( kun 

for disponenter, administratore ):  

 Klik på administration og opsætning 

 Find fanen ”administration” 

 Klik på system indstillinger og find option 10061 

webTour.Mobi Moduler 

 Skift option værdien efter dit behov. Husk rækkefølgen 

bestemmer hvordan disse skal vises i webTour .Mobi f.eks. 

ISLC 

Når turen påbegynder 

Ved starten af en tur går du ind i på turen og udfylder felterne  

KM start og Faktisk starttid: 



 

11 
 

 

 I feltet KM start noteres vognens total antal km. på 

kilometertæller (ikke triptæller) 

 

 I feltet Faktisk starttid noteres starttidspunktet for turen, 

og den 01. Juni 2011 kl. 08.19 notes på følgende måde: 

01-06-2011 08:19 (DD-MM-YYYY TT:mm) 

Derudover kan der også skrives i felterne Chauffør information 

og Opfyldt brændstof, hvis det er aktuelt. 

 I feltet Chauffør information kan eventuelle 

bemærkninger omkring turen noteres 

 

 I feltet Opfyldt brændstof kan evt. mængden af 

optankede diesel noteres 

Tryk på Gem, når relevante felter er udfyldt.  

 

NB:  Da det er virksomheden, der bestemmer, hvilke felter der 

vises på webTour.mobi, kan der være andre felter end 

beskrevet i denne manual.  

Når turen slutter 

Når turen er afsluttet indtastes KM slut og Faktisk sluttid: 
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 I feltet KM slut noteres vognens total antal km. på 

kilometertæller (ikke triptæller) 

 

 I feltet Faktisk sluttid noteres sluttidspunktet for turen, 

og den 01. Juni 2011 kl. 14.11 notes på følgende måde: 

01-06-2011 14:11 (DD-MM-YYYY TT:mm) 

Hvis det er relevant kan felterne Chauffør information og 

Opfyldt brændstof kan også benyttes. 

Tryk på Godkend, når felterne er udfyldt. 

Når informationerne er sendt til webTour, får du besked herom, 

hvor du skal trykke OK, herefter vil turen forsvinde fra 

chaufførens telefon 
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Hvis internettet pludseligt forsvinder 

Hvis internetforbindelsen pludseligt forsvinder, kan 

internetbrowseren holdes åbent, så vil informationerne 

automatisk blive overført, når telefonen igen har forbindelse med 

internettet igen 

Det vil sige, at telefonen gerne må ”gå i dvale”, men hvis 

internetbrowseren lukkes ned før data er overført, vil 

informationerne ikke være overført til webTour.  

Informationerne bliver sendt til webTour 

Når informationer er sendt til webTour, vil turen optræde som 

henholdsvis: 

 

:  Afsluttet kørsel som er tilbagemeldt fra chauffør. Hvor der 

evt. kun er indskrevet information angående diesel 

påfyldning og hvor Start-, Sluttid og bemærkninger er 

identisk med ordrens indhold 

 

: Chauffør behandlet med ændringer – Ændring angående 

start- og eller sluttidspunkt eller bemærkninger  
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