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OM MASSE GODKENDELSE AF TURE I OVERSIGT 

Funktion til at godkende flere ture på én gang er en ny standard funktion i webTour dvs. der er ikke noget du skal slå 

til for at komme i gang med brugen. 

Det er kun følgende typer ture der kan godkendes: 

• Vogn og chauffør tildelt (32) 

• Frigivet (34) 

• Chauffør set (35) 

• Ændret efter chauffør set (36) 

• Kørt kørsel (40) 

• Godkendt med ændringer (51) 

Ture, hvis slutdato endnu ikke er nået, kan ikke godkendes, hvis option 11308 er sat til Nej. Er standard sat op til Ja. 

UDVÆLGELSE AF TURE 

Relevante ture udvælges i kørselsoversigten og funktionen aktiveres via linket under oversigten: 

 

 

Funktionens vindue består af 2 dele: 

• Oversigt over valgte ture 

• Konfliktmeddelelser 
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OVERSIGT OVER VALGTE  TURE 

Oversigten indeholder de ture, der blev udvalgt via oversigten.  

I oversigten kan de enkelte ture eller alle ture fravælges / markeres på ny. 

 

Ture, der pga. af deres status ikke kan godkendes, kan ikke markeres, hverken individuelt eller via fælles markering. 

KONFLIKTMEDDELELSER 

Konflikter kan være ture, der ikke kan godkendes pga. nuværende status eller advarsel om ture, der endnu ikke har 

nået slutdato.  

Sidstnævnte kun, hvis man har tilladt godkendelse af ture, der ikke har nået slutdato endnu via option 11308. 

 

Bemærk:  

Hvis ture, der ikke har nået slutdato endnu, godkendes, vil det efterfølgende ikke være muligt for chaufføren at se 

turen og vil derfor ikke kunne starte, afslutte eller registrere yderligere informationer om turen. 

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. 

mailto:support@webTour.dk

