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OM MASSE ÆNDRING AF VOGN / CHAUFFØR PÅ TURE
Funktion til at foretage samme ændring eller tildeling af vogne og chauffører på flere ture på én gang.
Der kan ikke ændres / tildeles vogn og chauffør på ture, der er slettede, fakturerede eller tilhører kategori vogn /
chauffør (informations ture (76).
UDVÆLGELSE AF TURE
Relevante ture udvælges i turoversigten og funktionen aktiveres via linket under oversigten:

Funktionens vindue består af 3 dele:




Oversigt over valgte ture
Til- og fravalg af vogne og chauffører
Konfliktmeddelelser
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OVERSIGT OVER VALGTE TURE
Oversigten indeholder de ture, der blev udvalgt via oversigten med evt. allerede tildelte vogne og chauffører.
I oversigten kan de enkelte ture eller alle ture fravælges / markeres på ny.

Ture, der pga. af deres status ikke kan tildeles vogn eller chauffør, kan ikke markeres, hverken individuelt eller via
fælles markering.
TIL- OG FRAVALG AF VOGNE OG CHAUFFØRER
Til- og fravalg af vogne og chauffører til alle markerede ture i oversigten:

Foretages der ingen ændringer i en liste, fjernes evt. nuværende tildelt vogn / chauffør fra alle de markerede ture i
oversigten over valgte ture:
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Ønskes evt. nuværende vogn / chauffør bibeholdt på alle de markerede ture i oversigten over valgte ture, vælges
’Behold nuværende’ i tilhørende liste:

Vælges en vogn eller chauffør fra listen, vil denne blive tildelt alle markerede ture i oversigten over valgte ture.
Har man valgt altid at benytte primær chauffør på vogne, vil primær chauffør automatisk blive valgt, hvis der vælges
en vogn med tilknyttet primær chauffør (option 11028).
Har man tilsvarende valgt altid at fjerne primær chauffør, vil chaufføren automatisk blive fjernet fra turen, hvis man
fjerner eller erstatter nuværende vogn med tilknyttet primær chauffør (option 11300).
KONFLIKTMEDDELELSER
Eventuelle konflikter forbundet med de valgte ture vises ved aktivering af funktion, samt opdateres i henhold til
efterfølgende valg:

Konflikter kan være:




Valgte ture, der ikke kan tildeles ny vogn / chauffør.
Valgte ture, der overlapper hinanden.
Tildelt vogn / chauffør, der benyttes på andre ture i samme tidsrum, herunder på ture, der ikke er valgt:

INFORMATION
BRUG FOR HJÆLP?
Hvis I har spørgsmål ift. opsætning i webTour, så kontakt venligst support@webTour.dk.
Ved ønske om telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: 70 200 698.
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